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Poslanstvo  

Društva Viljem Julijan 

 

Društvo Viljem Julijan sta ustanovila glasbenik SoulGreg Artist in njegova žena Nina, 

starša fantka Viljema Julijana, ki je pri starosti dveh let in pol preminil za 

neozdravljivo smrtonosno redko boleznijo.  

Poslanstvo društva je širjenje ozaveščenosti o redkih boleznih, pomoč in podpora 

otrokom z redkimi boleznimi in njihovim družinam, povezovanje družin otrok z 

redkimi boleznimi, ter prizadevanje za izboljševanje stanja na področju redkih 

bolezni v Sloveniji.  

V Društvu Viljem Julijan si prizadevamo za pravočasno in sodobno diagnosticiranje 

otrok z redkimi boleznimi (program presejanja novorojenčkov, uvajanje 

najsodobnejših oblik diagnosticiranja genetskih bolezni itd.), za najsodobnejše 

oblike zdravljenja (zdravljenje z biološkimi zdravili, gensko zdravljenje itd.), za 

optimalno in celostno zdravstveno in socialno obravnavo oskrbo otrok z redkimi 

boleznimi, pri čemer še poseben poudarek dajemo na vzpostavitev nacionalnega 

sistema pediatrične paliativne oskrbe, za kakovostno življenje bolnikov ob 

neozdravljivi bolezni ter za pomoč bolnikom in njihovim svojcem. 

V Društvu Viljem Julijan smo aktivni na številnih področjih, ki so povezana z 

zagovorništvom na področju redkih bolezni ter ozaveščanjem staršev otrok z 

redkimi boleznimi, strokovnjakov in širše javnosti. Pri tem se še posebej močno 

zavzemamo za destigmatizacijo otrok z redkimi boleznimi in njihovih družin ter za 
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detabuizacijo neozdravljivih bolezni ter umiranja in smrti otrok. Zastopamo interese 

otrok z redkimi boleznimi in njihovih svojcev, nudimo brezplačno informiranje, 

svetovanje, podporo in pomoč družinam otrok z redkimi boleznimi, pripravljamo 

brezplačna izobraževanja, posvete, seminarje, kongrese, delavnice, okrogle mize, 

informativne publikacije in nacionalne kampanje osveščanja. Za male borce 

pomagamo tudi iskati najsodobnejše oblike zdravljenja v tujini.  

Pri svojem delu se aktivno povezujemo z domačimi in tujimi organizacijami bolnikov 

z redkimi boleznim (npr. Evropska zveza za redke bolezni EURORDIS, SMA Europe, 

DEBRA International itd.) ter sodelujemo tudi v mednarodnih projektih. 

V društvu tudi združujemo otroke z redkimi boleznimi in njihove starše v okviru naše 

Slovenske skupnosti družin otrok z redkimi boleznimi. V okviru društva pa deluje 

tudi dobrodelni Sklad Viljem Julijan, s katerim dajemo denarno pomoč otrokom z 

redkimi boleznimi.  

Društvo Viljem Julijan ima uradni status humanitarne organizacije in je član 

Evropske organizacije za redke bolezni EURORDIS. 

 

➔ https://www.facebook.com/SkladViljemJulijan/ 

➔ https://viljem-julijan.si/ 

 

  

https://www.facebook.com/SkladViljemJulijan/
https://viljem-julijan.si/
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Naši projekti 
 

Ozaveščanje o redkih boleznih (Srčne zgodbe malih borcev, Srčna pisma, Info 

grafika o redkih boleznih…itd.) 

Ozaveščenost o redkih boleznih je ključnega pomena za izboljševanje zdravstvene 

in socialne oskrbe otrok na področju redkih bolezni. Na eni strani širjenje 

osveščenosti spodbuja raziskave in razvoj zdravil za redke bolezni, saj za veliko 

večino teh bolezni ni nobenega zdravila ali zdravljenja. Na drugi strani pa se bolniki 

z redkimi boleznimi in njihovi svojci poleg zdravstvenih in socialnih težav pogosto 

srečujejo tudi s predsodki, nesprejemanjem, nerazumevanjem,  stigmatizacijo in 

celo z diskriminacijo. 

Zato je zelo pomembno, da širimo zavedanje, da ima vsak posameznik in vsako 

življenje enako vrednost. S projektom Srčne zgodbe malih borcev, ki smo ga začeli 

leta 2018, širimo zavedanje o redkih boleznih skozi osebne zgodbe otrok z redkimi 

boleznimi. Zgodbe malih borcev namreč odražajo realnost redkih boleznih in skozi 

njih razkrivamo problematiko teh bolezni ter spodbujamo k izboljševanju stanja na 

tem področju v naši državi.  
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Ob priložnosti svetovnega dneva redkih bolezni izvajamo akcijo Srčna pisma 

podpore za otroke z redkimi boleznimi in njihove družine. V projektu spodbudimo 

vrtce, osnovne in srednje šole ter vse ljudi dobrega srca, da se nam pridružijo pri 

pisanju srčnih sporočil podpore za male borce. Namen srčnih pisem je širjenje 

zavedanja o redkih boleznih ter socialna podpora otrokom z redkimi boleznimi in 

njihovim družinam. Projekt smo začeli leta 2019, letos pa se mu je pridružilo več kot 

150 vrtcev in šol iz celotne Slovenije. 

V namen širjenja osveščenosti smo v našem društvu pripravili tudi Info grafiko – 

redke bolezni, ki smo jo razposlali številnim institucijam in medijem. 
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Zagovorništvo in prizadevanje za izboljšanje stanja na področju redkih bolezni v 

Sloveniji  

Z namenom, da bi se izboljšalo stanje na področju redkih bolezni v Sloveniji v 

društvu izvajamo številne zagovorniške aktivnosti na najvišji državni ravni. Pripravili 

smo tudi Akcijski načrt Viljem Julijan s pobudo za izboljšanje stanja na področju 

redkih bolezni v naših državi. Med največje zagovorniške projekte društva sodita 

pobuda za ureditev sistema otroške paliativne oskrbe pri čemer smo se povezali z 

organizacijo Norwegian Association for Children's Palliative Care, in razširitev 

programa presejanja novorojenčkov (za bolezen spinalna mišična atrofija (SMA), 

cistična fibroza in druge) pri čemer smo se povezali z organizacijo SMA Europe, 

EURORDIS in International Society for Neonatal Screening 

  

Žal se prepogosto dogaja, da so starši otrok z redkimi boleznimi prepuščeni samim 

sebi, da so stvari, ki niso dovolj dobro urejene, in da za male borce ni dovolj dobro 
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poskrbljeno. V Društvu Viljem Julijan verjamemo, da smo lahko država in družba, ki 

v najboljši meri poskrbi za najbolj šibke in nemočne – za otroke z redkimi boleznimi, 

ki nas učijo, da je vsako življenje enako vredno. Zato dajmo malim borcem našo 

ljubezen in podporo ter zanje poskrbimo po naših najboljših močeh. Skozi naše 

zagovorniške aktivnosti smo se udeležili že številnih sestankov na ministrstvih, v 

državnem zboru in v bolnišnicah. 
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Pisarna za redke bolezni 

V naši brezplačni informacijski pisarni nudimo staršem otrok z redkimi boleznimi 

pomoč, podporo, usmerjanje in informacije glede obravnave redkih bolezni pri nas.  

Seznanjamo jih z njihovimi pravicami glede zdravstvene oskrbe otrok z redkimi 

boleznimi in možnostih socialne podpore s strani države in lokalnih skupnosti. 

Pomagamo jim pri pripravi dokumentacije ter jim nudimo podporo in svetovanje pri 

morebitnih zapletih pri uveljavljanju pravic. 

V okviru pisarne malim borcem in njihovim družinam pomagamo tudi na drugačne 

načine, kot na primer ob epidemiji koronavirusa letos, ko smo spomladi iz tujine 

uspeli pridobiti skoraj 10.000 zaščitnih otroških obraznih mask (ki jih v Sloveniji ni bilo 

moč dobiti) in smo jih podarili otrokom z redkimi boleznimi in otroškim oddelkom 

bolnišnic v Sloveniji. 
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Slovenska skupnost družin otrok z redkimi boleznimi 

V Društvu Viljem Julijan smo leta 2019 v okviru društva ustanovili Slovensko skupnost 

družin otrok z redkimi boleznimi, kjer v en glas združujemo in povezujemo male borce 

in njihove družine. V tej vseslovenski skupnosti malih borcev želimo združiti in povezati 

družine otrok z redkimi boleznimi, si dajemo medsebojno podporo in naše bolnike 

zastopamo na državni ravni. Združeno povezani smo še močnejši v naših 

prizadevanjih, da v naši družbi po najboljših močeh poskrbimo za vse naše male 

junake.  

Trenutno je v skupnosti že več kot 250 družin malih borcev iz celotne Slovenije. 
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Dobrodelni Sklad Viljem Julijan za otroke z redkimi boleznimi 

V Društvu Viljem Julijan deluje tudi dobrodelni Sklad Viljem Julijan za otroke z redkimi 

boleznimi, s katerim otrokom z redkimi boleznimi in njihovim družinam pomagamo 

materialno v obliki denarnih donacij. Sklad ima svoj lasten TRR, sredstva, ki se zbirajo 

na računu pa so namenjena za materialno pomoč otrokom z redkimi boleznimi ter 

njihovim družinam. 

 

Sklad deluje od leta 2018 in v tem času smo podarili že več kot 229.000€ donacij za 

68 otrok z redkimi boleznimi. 
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Veliki dobrodelni koncert Viljem Julijan za otroke z redkimi boleznimi 

Koncert Viljem Julijan je glas otrok z redkimi boleznimi. Dogodek poteka v 

Križankah v Ljubljani in je največja tovrstna prireditev za otroke z redkimi boleznimi 

v naši državi. Prvi koncert je bil leta 2018, drugi pa leta 2019. Prvi koncert je s 

častnim pokroviteljstvom podprl predsednik RS Borut Pahor, drugi koncert pa 

predsednik Vlade RS Marjan Šarec, varuh človekovih pravic Peter Svetina in 

ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ksenija Klampfer. Na 

koncertu so nastopili priznani slovenski in tuji glasbeniki (npr. Nina Pušlar, Perpetuum 

Jazzile, Gibonni, Tony Cetinski, Amaya, Rebeka Dremelj, Marko Vozelj, Kingston…). 

S koncertom s prodajo kart zbiramo sredstva, ki jih v celoti podarimo otrokom z 

redkimi boleznimi. 
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Kontakt_ 

dr. Nejc Jelen, predsednik Društva Viljem Julijan 

 

 

Društvo Viljem Julijan je prejelo podporo od:  

 

•  predstavnika Evropske komisije Martina Seychella  

•  predsednika Evropske organizacije za redke bolezni EURORDIS Yann Le Cama  

•  ministra za zdravje Sama Fakina  

•  varuha človekovih pravic Petra Svetine  

•  predsednika Komisije RS za medicinsko etiko dr. Božidar Voljča 

  

Društvo za pomoč otrokom z redkimi boleznimi Viljem Julijan 

Ulica skladateljev Ipavcev 11, 3230 Šentjur 

Matična številka: 4107870000 

Davčna številka: 98136399 

TRR: SI56 0400 1004 6911 032 (NOVA KBM d.d.) 

 

T: 041/552-433 

E: drustvo@viljem-julijan.si 

W: www.viljem-julijan.si 

F: https://www.facebook.com/SkladViljemJulijan/ 

 

Društvo Viljem Julijan ima status humanitarne organizacije in je polnopravni član 

evropske organizacije za redke bolezni EURORDIS 
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