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PREDSTAVITEV CNVOS

Osebna izkaznica:
Ime: Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih
organizacij
Skrajšano ime: CNVOS
Naslov: Povšetova 37, 1000 Ljubljana
Telefon: + 386 (0)1 542 14 22
Faks: + 386 (0)1 542 14 24
E-pošta: info@cnvos.si
Spletna stran: www.cnvos.si
Druge spletne strani: www.cnvos.info, www.razpisi.info, www.kakovosten-nvo.si,
www.dobrodelen.si
Matična številka: 1663364
ID št. za DDV: SI51717034
Transakcijski račun: (SI56) 02010-0090405324
Datum ustanovitve: 2. marec 2001
Datum vpisa v sodni register: 16. oktober 2001
Direktor: Goran Forbici
Zaposleni na CNVOS v letu 2014:
Tina Divjak (namestnica direktorja), Tina Kraigher, Tina Michieli, Tina Mithans,
Boštjan Ploštajner, Maja Sporn, Matej Verbajs
Redni zunanji sodelavci v 2014: Primož Prijanovič, Rok Avbar

Svet zavoda CNVOS:
Predstavniki/ce ustanoviteljev:
Katarina Bervar Sternad, Pravno-informacijski center nevladnih organizacij
mag. Bogdan Dobnik, Ozara Slovenija
Imre Jerebic, Slovenska Karitas
dr. Neža Kogovšek Šalamon, Mirovni inštitut
dr. Suzana Oreški, Društvo Altra
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Predstavniki/ce članov:
Majda Struc (predsednica sveta), Zveza prijateljev mladine Slovenije
mag. Peter Cokan, EIC Univerzum Minerva Maribor
Tatjana Hvala, Regionalno stičišče NVO Notranjske regije BOREO
Predstavnik zaposlenih:
Matej Verbajs
Članstvo:
CNVOS je imel ob koncu leta 2014 750 članov.

CNVOS je član naslednjih mednarodnih mreţ:


European Network of National Civil Society Associations (ENNA)



CENTRAL AND EASTERN CITIZEN NETWORK



BALKAN CIVIL SOCIETY DEVELOPMENT NETWORK



European Civic Forum
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ČLANSTVO

V CNVOS se je v letu 2014 včlanilo 73 novih članov. Ob koncu leta smo imeli
skupaj 750 članov, od tega 21 ustanoviteljev, 38 članov razvojnega centra in 691
članov info centra. Ker so naše članice tudi mnoge nacionalne zveze društev,
zavodov in ustanov, ocenjujemo, da neposredno in posredno dosegamo približno
polovico vseh slovenskih nevladnih organizacij (skupno jih je nekaj več kot 26
000). Z zmerno rastjo smo zadovoljni, cilj pa ostaja povečevanje članov
razvojnega centra, saj s temi po včlanitvi običajno še tesneje sodelujemo. Hkrati
si želimo povečati tudi število članov info centra, saj to pomeni širšo legitimnost
in podporo ob zagovorniških kampanjah ter učinkovitejše komuniciranje ponudbe
naših storitev.

ZAGOVORNIŠTVO

Zasledujoč

cilj

vodilnega

zagovornika

sistemsko-pravnega okolja so

naše

nevladnega

zagovorniške

sektorja

na

področju

aktivnosti tudi v

2014

obsegale:
-

ažurno analitiko (primerjalnopravne analize, redno spremljanje sprememb
tuje in evropske zakonodaje, redne analize slovenskega podpornega
okolja, tedenski monitoring predpisov v vladni pripravi in državnozborski
obravnavi)

-

ažurno pripravo predlogov sprememb predpisov in politik (samoiniciativno
ali kot odziv na spremembe, ki jih snuje država)

-

razvejano in intenzivno lobiranje (redni in trajni neposredni stiki z
odločevalci, od uradništva do državnih/vladnih funkcionarjev, poslancev,
strankarskih funkcionarjev)

-

redno ozaveščanje širše javnosti o dilemah in problemih (redni stiki z
novinarji, organizacija nevladniških posvetov, seminarjev itd.).

-

sodelovanje v mednarodnih projektih s področja zagovorništva NVO

-

aktivno sodelovanje v aktivnosti EU in drugih mednarodnih mrež, katerih
člani smo, na področju oblikovanja horizontalnih NVO politik in predpisov.
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Zaradi skoraj pol-letnega brezvladja je bilo preteklo leto za CNVOS lobistično
manj intenzivno kot pretekla leta, saj se v okviru vlade od aprila do septembra
nova zakonodaja tako rekoč ni pripravljala, intenzivnost vladne normativne
dejavnosti pa je ostala nizka vse do konca leta, kar je tudi pravilo za začetke
vladnih mandatov. CNVOS-ovo zagovorništvo je bilo skozi vse leto vseeno
pestro. Pripravili smo več zakonodajnih pobud in jih praviloma uspešno
zagovarjali v okviru vlade in državnega zbora ter opravili več obsežnih analiz, ki
predstavljajo podlago za določanje usmeritev našega zagovorništva.
Med CNVOS-ovimi zagovorniškimi aktivnostmi lahko v 2014 izpostavimo:
1. Zelo aktivno vključevanje v pripravo Operativnega programa evropske
finančne perspektive 2014-2020, zlasti glede 11. prioritetne osi in njenega cilja
krepitve kapacitet NVO. S konstantnim sodelovanjem z Ministrstvom za
notranjem zadeve in potem Ministrstvom za javno upravo in njihovo Službo za
NVO smo kljub relativno odklonilnemu odnosu Službe Vlade RS za razvoj in
evropsko

kohezijsko

politiko

(SVRK)

do

te

prioritete

dosegli

ohranitev

financiranja podpornih organizacij, s katerim bodo lahko še naprej izvajale
zagovorništvo, na različne načine pomagale NVO in se borile za prenos javnih
storitev na NVO. Pri tem smo aktivno sooblikovali več verzij konkretnega
besedila operativnega programa, sodelovali pri formulaciji ciljev, aktivnosti,
indikatorjev

učinka

in

rezultata,

večkrat

sooblikovali

argumentacije

in

obrazložitve predmetnega finančnega svežnja, bili v stalni komunikaciji z vrhom
MNZ in MJU ter predstavniki SVRK. Prav tako je CNVOS-u uspelo v operativni
program uvrstiti t.i. globalna nepovratna sredstva, ki jih v pretekli perspektivi
2007-2013 Slovenija ni poznala. Gre za poseben finančni mehanizem, ki dostop
do sredstev evropskih kohezijskih skladov odpira tudi finančno in kadrovsko
šibkejšim NVO s ciljem izpeljave različnih lokalnih projektov. Za globalna
nepovratna sredstva smo v pogajanjih zagotovili dodatne 3 milijone evrov, ki se
bodo razdeljevali decentralizirano, omogočali pa bodo implementacijo lokalnih
projektov v razponu od 5.000 do 15.000 evrov.
2.

Pripravo

humanitarnih

predloga

Zakona

organizacijah,

o

skupaj

spremembah
z

vsemi

in

dopolnitvah

obrazložitvami

in

Zakona

o

prilogami,

potrebnimi za njegovo državnozborsko obravnavo. Predlog predvideva odpravo
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veljavne omejitve, da lahko status humanitarne organizacije pridobijo le društva
in

verske

organizacije,

saj

dostop do

status

omogoča

vsem nevladnim

organizacijam, ki opravljajo humanitarno dejavnost, ne glede na njihovo pravno
obliko. Odpravlja tudi nekatere administrativne ovire, ki jih humanitarnim
društvom zaenkrat postavlja zakon, hkrati pa pogoje za pridobitev statusa
humanitarne organizacije približuje pogojem za pridobitev statusa delovanja v
javnem interesu.
3. Pripravo obsežne analize Obseg javnega financiranja nevladnih organizacij v
letih 2003-2013. Z njo so bili v Sloveniji prvič zbrani in temeljito analizirani
podatki o tem, koliko sredstev nevladne organizacije prejmejo iz javnih virov.
Analiza zajema sledeče podatke:
- skupno višino javnih sredstev, ki so jih posredni in neposredni proračunski
uporabniki izplačali nevladnim organizacijam,
- skupno višino sredstev, ki so jih posamezna ministrstva izplačala nevladnim
organizacijam,
- število različnih nevladnih organizacij, ki so prejemniki javnih sredstev s strani
ministrstev,
- skupno višino sredstev, ki so jih posamezne občine nakazale nevladnim
organizacijam,
- skupno višino sredstev, ki so jih proračunski uporabniki nakazali nevladnim
organizacijam, ki jim država priznava delovanje v javnem interesu,
- delež javnih sredstev znotraj vseh prihodkov nevladnih organizacij.
4.

Priprava

izčrpne

mednarodne

primerjalne

analize

pravnih

okvirjev

vključevanja javnosti v pripravo predpisov in politik. Zajeli smo 22 držav, od
katerih jih je 16 članic Evropske unije. Normativni pregled po državah je
sestavljen tako, da po korakih predstavlja minimalne standarde vključevanja
javnosti v posamezni državi.
Preverjali smo:
1)

kako je z zakonsko obvezo objave predlogov predpisov,

2)

ali in kako so normirani standardi vključevanja javnosti v pripravo

predpisov,
3)

ali obstajajo kakšne smernice, ki urejajo standarde vključevanja javnosti v
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pripravo predpisov,
4)

ali in kako je urejeno vključevanje civilne družbe v razna vladna

posvetovalna in delovna telesa,
5)

ali in kako je z objavo naznanil, da se pričenja priprava predpisa,

6)

ali in kako je normirano vključevanje ključnih deležnikov v zgodnje faze

priprave predpisov,
7)

možnost vnaprejšnje prijave za sodelovanje pri pripravi posameznega

predpisa,
8)

obstoj potencialnega enotnega spletnega mesta za objavo vseh predlogov

predpisov,
9)

kako je z objavo strokovnih podlag,

10) obstoj obveze ali priporočil za uporabo različnih metod posvetovanja,
11) ali in kako so določeni minimalni časovni roki za posvetovanje,
12) ali standardi poznajo kakšne izjeme, ko posvetovanje ni potrebno (proračun,
nujni postopki itd.)
13) kako je z odzivnimi poročili (so morda predpisana ali priporočena?),
14) ali obstaja vladni organ, ki je zadolžen za nadzor nad spoštovanjem
standardov in ki ima tudi moč, da zavrne predlog predpisa, če so bili standardi
kršeni,
15) kako se posamezne države v splošnem držijo zastavljenih standardov.

5. Pripravo uradnih vladnih Smernic za vključevaje javnosti v pripravo predpisov.
Smernice so nastale v okviru sodelovanja z Ministrstvom za javno upravo pri
usposabljanjih javnih uslužbencev za vključevanje javnosti v pripravo in izvajanje
politik. Namenjene so vsem pripravljalcem predpisov za lažje načrtovanje in
izvajanje procesov posvetovanja z javnostjo/mi. Pripravljene so po korakih in za
vsakega vsebujejo osnovna pojasnila. Dodane so tudi matrice, ki nam korake
pomagajo načrtovati in izvesti. Primerne so tako za izkušene pripravljalce
predpisov, ki lahko matrice rutinirano uporabljajo, kot za začetnike, saj poleg
matric nudijo osnovne informacije o posameznem koraku in njegovem vplivu na
druge korake.

Ob tem smo na CNVOS v 2014 pripravili ter zagovarjali pripombe, predloge in
amandmaje še k:
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noveli Zakona o dohodnini



Pravilniku o socialnovarstvenih programih



noveli Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije



Pravilniku o podrobnih kriterijih za pridobitev statusa društva, ki na
področju zaščite živali deluje v javnem interesu



Pravilniku

o

podrobnejših

merilih

za

pridobitev

statusa

nevladne

organizacije v javnem interesu na področju varstva okolja


noveli Zakona o prostovoljstvu



noveli Zakona o kazenskem postopku



Zakonu o enakosti žensk in moških.

Skozi celo leto smo tudi redno spremljali spoštovanje določil Resolucije o
normativni dejavnosti in poslovnika vlade

glede posvetovanja z javnostjo s

strani ministrstev in rezultate tedensko objavljali na našem Števcu kršitev
Resolucije o normativni dejavnosti (www.stevec-krsitev.si). O rezultatih smo
izdali dve poročili, zadnje zelo odmevno ob 100-ih dneh vlade Mira Cerarja.

SERVISNE DEJAVNOSTI

INFORMIRANJE

Tudi v letu 2014 je CNVOS zagotavljal kakovostne in ažurne informacije o
dogajanju v nevladnem sektorju doma in po svetu ter informacije o razpoložljivih
nepovratnih sredstvih. Največ časa smo še vedno namenjali zagotavljanju
obširnega pregleda aktualnega dogajanja in razpisnih priložnosti na različnih
vsebinskih področjih, od zaščite človekovih pravic, enakosti med spoloma,
varstva okolja in ohranjanja narave do kulture, socialnega in zdravstvenega
varstva, filantropije, mladih, znanosti in izobraževanja, razvojnega sodelovanja
ter evropskih zadev. Poleg t.i. področnih informacij smo redno zagotavljali tudi
informacije na področju sistemskega razvoja sektorja, izdajali smo pravne novice
oz. tedenske preglede sprejetih predpisov, povzetke pomembnejših odločitev
Državnega zbora, Državnega sveta in Vlade itd. Ažurirali smo spletno aplikacijo
ePravnik, s pomočjo katere si lahko uporabniki samostojno in brezplačno izdelajo
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osnovne pravne dokumente; ponujali pregled ponudb prostih delovnih mest v
NVO sektorju (87 oglasov) ter spodbujali sodelovanje preko izmenjave sredstev
in kapacitet (44 oglasov). Nekatere najbolj uporabne informacije smo zbrali tudi
v rubriki Uporabno za NVO na cnvos.si, kjer smo predstavili odgovore na
nekatera najbolj pogosta vprašanja oziroma izzive, s katerimi se NVO srečujejo.
Informacije smo posredovali s pomočjo že razvitih komunikacijskih kanalov in
orodij:
a. Spletne strani www.cnvos.si, www.razpisi.info in www.cnvos.info. Na
spletni strani www.cnvos.si, ki je namenjena objavi informacij in novic o
CNVOS in njegovem delu, smo tekom leta objavili 242 novic. Na podporni
spletni strani za pomoč nevladnim organizacijam pri pridobivanju sredstev
Razpisi.info

smo

v

letu

2014

objavili

755

razpisov.

Na

strani

www.cnvos.info, ki je namenjena vsem vsebinam, ki zadevajo nevladni
sektor, pa 1496 novic.
b. Elektronske novice

b.1 eCNVOS Obvestila ter eCNVOS Razpisi & priložnosti za NVO: tedenski
obvestilniki, v katerih so povzete vse novosti, objavljene na omenjenih
spletnih portalih v zadnjem tednu (razposlanih je bilo 49 obvestil za NVO
ter 42 razpisov & priložnosti za NVO).
b.2 eCNVOS Obvestila, razpisi & priložnosti za NVO: področni obvestilniki,
namenjeni uporabnikom, ki so izbrali enega ali več vsebinskih področij, s
katerih želijo prejemati e-novice (45).
b.3. Pravne novice: tedenski pregledi sprejetih predpisov in prihodnjih
postopkov

sprejemanja

za

NVO

zanimivih

predpisov

ter

povzetki

pomembnejših odločitev Državnega zbora, Državnega sveta in Vlade (20).
Spomladi 2014 je zaživela tudi programsko nadgrajena in grafično prenovljena
spletna stran www.cnvos.si. Stran www.razpisi.info, ki je svojo novo grafično in
spletno podobo dobila že oktobra 2013, pa še vedno ostaja med prvimi 3 zadetki
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v zvezi z razpisi na spletnem iskalniku GOOGLE, kar priča o tem, da različni
uporabniki, ko iščejo informacije o razpisih, to spletno stran zelo pogosto
uporabljajo.
IZOBRAŢEVANJE

Tako kot v prejšnjih letih smo tudi v letu 2014 izvajali izobraževanja na
vseh ključnih področjih, pomembnih za delo, rast in razvoj NVO. Izvedli
smo 47 izobraževalnih dogodkov, ki so segali od kratkih, nekaj urnih
delavnic,

namenjenih

spoznavanju

temeljnih

znanj,

do

tridnevnih

treningov za poglabljanje znanj, namenjenih ključnim kadrom nevladnih
organizacij. Od sedeminštiridesetih izobraževanj jih je bilo 8 izvedenih s
pomočjo ESS sredstev, 8 smo jih izvedli kot upravljavci Programa za NVO
Norveškega finančnega mehanizma in finančnega mehanizma EGP (v
sodelovanju z REC Slovenija), 13 je bilo odplačnih izobraževanj, 18 pa
izobraževanj za zunanje naročnike. Skupno število udeležencev na njih je
bilo 971.
1. Delavnice ESS
V letu 2014 smo s pomočjo sredstev Evropskega strukturnega sklada
izvedli 8 brezplačnih visoko kakovostnih treningov. Obseg vsakega od njih
je bil vsaj 24 pedagoških ur (z izjemo promocijske delavnice SIQ), skupno
število udeležencev na delavnicah je bilo 95. Na delavnicah so bila
podrobno obravnavana ključna polja znanj, potrebnih za učinkovito
delovanje nevladnih organizacij, od vodenja organizacije prek strateškega
načrtovanja

do

zagovorništva,

pridobivanja

sredstev

kakovosti v NVO.
Seznam treningov:
 Dober vodja: 27.02.2014, 11.03.2014 in 20.03.2014
 Promocijska delavnica SIQ: 27.03.2014
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ter

standarda

 Učinkovita predstavitev dejavnosti: 08.04.2014, 17.04.2014 in
06.05.2014
 Pridobivanje donatorskih in sponzorskih sredstev: 24.4.2014,
7.5.2014, 05.06.2014
 Promocijska delavnica SIQ: 12.05.2014
 Dober vodja: 08.05.2014, 13.05.2014, 27.05.2014
 Lobiranje: 19.05.2014, 23.05.2014 in 30.05.2014
 Strateško načrtovanje: 06.06.2014, 13.06.2014 in 19.06.2014
2. Delavnice FMO
Kot upravljavci Programa za NVO Norveškega finančnega mehanizma in
finančnega mehanizma EGP smo tudi v letu 2014 v sodelovanju z REC
Slovenija izvajali brezplačne delavnice za prijavitelje. Izvedenih jih je bilo
8, skupno število udeležencev na delavnicah je bilo 261.
Seznam delavnic za prijavitelje:
 Informativna delavnica - mali projekti - Ljubljana: 03.04.2014
 Informativna delavnica - mali projekti – Maribor: 01.04.2014
 Delavnica za razvoj projektnih idej - mali projekti – Škofja Loka:
07.04.2014
 Delavnica za razvoj projektnih idej - mali projekti – Postojna:
09.04.2014
 Delavnica za razvoj projektnih idej - mali projekti – Murska Sobota:
11.04.2014
 Delavnica za razvoj projektnih idej - mali projekti – Novo mesto:
14.04.2014
 Delavnica za razvoj projektnih idej - mali projekti – Celje:
16.04.2014
 Delavnica za razvoj projektnih idej - mali projekti – Koper:
18.04.2014
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3. Plačljive delavnice v organizaciji in izvedbi CNVOS
Krajše delavnice s področja pridobivanja projektnih ter sponzorskih
sredstev, vodenja projektov, pravnih okvirov delovanja društev, zavodov
in ustanov, ki smo jih izvajali brez podpore javnega financiranja, so bile
tudi v letu 2014 plačljive. V skladu z že ustaljeno prakso smo višino
kotizacije na teh delavnicah ohranili na meji ekonomsko sprejemljivega in
z njo pokrivali zgolj stroške predavatelja in dela pisarne. V letu 2014 je
bilo izvedenih 13 tovrstnih izobraževanj, skupno število udeležencev pa je
bilo 126, od tega 24 tistih, ki so se delavnice udeležili brezplačno. Na vseh
plačljivih

delavnicah

smo

namreč

namenili

dve

brezplačni

mesti

udeležencem iz organizacij članic, ki letno razpolagajo z manj kot 10 000
EUR sredstev, s čimer smo udeležbo na izobraževanjih omogočili tudi
manjšim in novo nastalim organizacijam, ki se jih sicer ne bi mogle
udeležiti.
Seznam delavnic:
 Fokusna delavnica za razpis v okviru programa Temeljne pravice in
državljanstvo: 15.01.2014
 Finančna podpora mednarodnih fundacij za projekte mednarodnega
sodelovanja in razvoja civilne družbe na Balkanu in v evropski
soseščini: 30.01.2014
 Koliko vas avtorske in podjemne pogodbe stanejo po novem?:
04.02.2014
 Pridobivanje sredstev in uspešno pisanje projektov: 25.02.2014
 Pravni okvirji trženja in optimalne obdavčitve v nevladnih
organizacijah: 06.03.2014
 Delavnica Vodenje projektov: 22.3.2014
 Paleta možnosti zaposlovanja: 07.04.2014
 Finančna podpora iz področja filantropije: 18.06.2014
 Delavnice za prijavljene na javni razpis EU zdravje 2014:
02.07.2014
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 Pridobivanje sredstev in uspešno pisanje projektnih prijav:
14.10.2014, 21.10.2014, 28.10.2014
 Pridobivanje donatorskih in sponzorskih sredstev: 22.10.2014,
29.10.2014, 04.11.2014
 ABC lobiranja: 12.11.2014, 26.11.2014
 Pravni okvirji trženja in optimalne obdavčitve v nevladnih
organizacijah: 05.11.2014
4. Delavnice za zunanje naročnike
Odplačno smo izvajali tudi delavnice za zunanje naročnike, večinoma
regionalna stičišča nevladnih organizacij in večje nacionalne mreže.
Skupno število delavnic, izvedenih za zunanje naročnike, je bilo 18, število
udeležencev na njih pa 479.

SVETOVANJE

CNVOS je tudi v 2014 v okviru svoje podpore NVO nudil različne oblike
svetovanj. Precejšen del svetovanj smo krili iz sredstev Evropskega socialnega
sklada in so bila za NVO na voljo brezplačno, del pa je bil odplačen.
Pravno svetovanje
V okviru pravnega svetovanja in mentorstva, ki se financira iz ESS sklada, smo
za različne NVO mreže in regionalna stičišča opravili okrog 500 ur dela v 90
različnih zadevah. Po vsebini je šlo za zelo različne tematike – od pogojev za
opravljanje pridobitnih dejavnosti, do pomoči pri postopkih izbora predstavnikov
NVO na lokalni ravni do pomoči pri njihovih zagovorniških dejavnosti.
Odplačno pravno svetovanje smo nudili v nekaj manj kot 100 zadevah, za kar
smo porabili cca. 230 ur svetovanja. Tudi tu je šlo vsebinsko za zelo različne
zadeve – od priprave ustanovitvenih dokumentov, pregleda statutov, do vprašanj
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s

področja davčnih obveznosti, avtorski pravic ali pogojev za opravljanje

posameznih dejavnosti. Glede na prejšnja leta je bilo več zadev povezanih z
obveznimi zavarovanji ustanoviteljev zavodov in glede pravice prostovoljcev do
višje denarne socialne pomoči.
V letu 2014 smo podali tudi nekaj več kot 320 brezplačnih pravnih nasvetov in
sicer 199 po elektronski pošti in 125 preko telefona v času uradnih ur,
namenjenih za brezplačno pravno pomoč za NVO.
V okviru naše pravnosvetovalne dejavnosti smo v maju zagnali tudi spletno
aplikacijo ePravnik (http://www.cnvos.si/epravnik), ki omogoča enostavno in
brezplačno izdelavo pravnih dokumentov za različne situacije, v katerih se
znajdejo nevladne organizacije.
ePravnik ni zasnovan kot klasična zbirka vzorcev pravnih aktov ali pogodb,
temveč kot napredni sistem, ki skozi odgovore, ki jih na zastavljena vprašanja
poda uporabnik, sestavi različne pravne dokumente in pri tem upošteva potrebe
nevladne organizacije in zakonske okvirje. Ko uporabnik odgovori na vsa
zastavljena vprašanja, mu ePravnik izdela individualno različico dokumenta (npr.
pogodbe), ki je že pripravljena za podpis.
ePravnik pomaga nevladnim organizacijam ali njihovim ustanoviteljem na
različnih področjih: pri statusnih zadevah (npr. pri pripravi celotne dokumentacije
za ustanovitev nevladne organizacije ali za spremembo zastopnika), pri delu v
nevladni organizaciji (npr. izdela avtorsko ali podjemno pogodbo) in pri rednem
poslovanju (npr. izdela donatorsko pogodbo ali pogodbo o brezplačnem najemu).
Od maja do konca leta 2014 je ePravnik izdelal in omogočil uporabo 290 različnih
dokumentov. Na področju statusnih zadev je bilo največ povpraševanja po
izdelavi dokumentov za ustanovitev zavoda (29% vseh zadev v ePravniku) in za
ustanovitev društva (19% vseh zadev). Na področju dela so si nevladne
organizacije najpogosteje pripravile dogovor o prostovoljskem delu (27% vseh
zadev), kar gre pripisati tudi spremembi socialne zakonodaje, po kateri imajo
prostovoljci lahko višjo denarno socialno pomoč. Na področju poslovanja je
največ nevladnih organizacij izdelalo donatorsko pogodbo (6% vseh zadev).
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Projektno svetovanje
V okviru projektnega svetovanja smo nevladnim organizacijam redno svetovali
glede potencialnih finančnih virov ter jim pomagali pri oblikovanju projektnih idej
in oblikovanju projektne dokumentacije. Dejavnost smo razširili s projektnim
mentoriranjem ter

spremljanjem (monitoringom) projektov ter nadaljevali s

projektnim svetovanjem v okviru fokusnih delavnic, projektnih konferenc

oz.

seminarjev, ki so bili usmerjeni v oblikovanje idej in izpolnjevanje projektne
dokumentacije za izbrane razpise.
Julija smo prevzeli monitoring mednarodnega projekta LIFE for EUROPEAN
FOREST GENETIC MONITORING SYSTEM, ki je največji projekt evropskega
Programa Life +. Nosilec projekta je Gozdarski inštitut Slovenije, ob CNVOS pa
so partnerji projekta še: Bayerisches Amt für forstliche Saat- und Pflanzenzucht,
Aristotle University of Thssaloniki, General Directorate of Forests and Agricultural
Affairs – Decentralized

Administration of Macedonia – Thrace ter Zavod za

gozdove Slovenije.
Junija smo organizirali tudi posebno

projektno konferenco na temo zdravja,

namenjeno iskanju inovativnih povezovanj med organizacijami z različnih
področij (poleg zdravja tudi izobraževanja, sociale, mladih, okolja idr.) ter
oblikovanju konkretnih projektnih predlogov za prijavo na različne domače in
mednarodne razpise s področja zdravja.
Novembra pa smo v sodelovanju s CMEPIUS-om organizirali mednarodni
kontaktni seminar na temo evropskega programa Evropa za državljane, na
katerem se je zbralo čez 40 udeležencev iz Slovenije, Srbije, Črne Gore, Hrvaške
in Kosova in je bil namenjen razvoju mednarodnih projektnih idej.
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PROMOCIJA IN STIKI Z JAVNOSTMI

Tudi v 2014 smo sledili osnovnima ciljema našega komuniciranja z javnostmi, t.j.
krepiti ugled NVO sektorja znotraj splošne in posebnih javnosti (gospodarstva,
medijev, akademije, javne uprave ...) ter sodelovanje z vsemi temi skupinami.
V okviru tega smo krepili stike z uredništvi medijev in novinarji, kar je omogočilo
lažje doseganje objav. Rezultat prizadevanj je bilo več objav o aktivnostih
CNVOS v nacionalnih medijih.
Prav tako smo organizirali trinajstič organizirali tradicionalni bazar nevladnih
organizacij LUPA. Na predstavitvi v centru Ljubljane je sodelovalo čez 130
organizacij. Od tega se jih je 24 predstavilo tudi na odru, in sicer v programu, ki
je neprekinjeno trajal od 11:00 do 19:30. 9 organizacij je na prizorišču bazarja
izvajalo tudi delavnice. Obseg odrskega programa je bil v primerjavi z dosedanjo
prakso bolj raznolik, živahen in privlačen, s čimer smo povečali število
obiskovalcev in podaljšali čas, ko so se zadržali na prireditvi, na odru pa se je s
svojimi aktivnostmi predstavilo večje število različnih organizacij kot v preteklih
letih. Častna pokrovitelja festivala sta bila kot doslej predsednik republike Borut
Pahor in župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković, ki si je dogodek ogledal
tudi v živo. Dogodek je bil celovito podprt prek komuniciranja z javnostmi, preko
spletne strani www.cnvos.si in preko FB. Na dan prireditve so o dogodku poročali
vsi ključni mediji (RTV Slovenija), nekatere najbolj poslušane radijske postaje
(Radio ena, radio Center, Radio HIT) in ključni spletni informacijski portali (STA,
dnevnik.si).

UPRAVLJANJE SKLADA ZA NVO NORVEŠKEGA FINANAČNEGA
MEHANIZMA

V letu 2014 smo nadaljevali z uspešnim upravljanjem programa za NVO. V
februarju smo podpisali pogodbe s petnajstimi izvajalci za izvajanje srednjih in
velikih projektov (razdelili smo 1.253.566 EUR). Za izvajalce smo organizirali tudi
informativno delavnico o poročanju, srečanje, na katerem smo razpravljali o
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morebitnih težavah pri izvajanju, in novinarski zajtrk, na katerem smo
novinarjem po pol leta izvajanja projektov predstavili uspešne zgodbe.
Konec marca smo objavili razpis za male projekte v vrednosti 340.000 EUR.
Izmed 241 prijaviteljev smo septembra podpisali pogodbe z osemnajstimi
izvajalci. Tudi zanje smo tekom priprav na prijavo organizirali 2 informativni
delavnici o razpisu in 6 regionalnih delavnic o pripravi projektnih predlogov. Za
izbrane izvajalce smo organizirali informativno delavnico o poročanju.

CNVOS je sicer skrbnik 8 srednjih in velikih projektov NVO (prijavitelji: Zavod
Metina lista, SKUP-Skupnost privatnih zavodov, Srečališče, Romsko društvo
Romano Veseli, Društvo za podporo Radiu MARŠ, Društvo Legebitra, Klub
Zgornjesavinjskih študentov, Kulturno-izobraževalno društvo PiNA) ter 9 malih
projektov NVO (prijavitelji: Zavod za varno igro, Društvo Up, Dinaricum, Downov
sindrom Slovenija, Duh časa, KUD Anarhiv, Mladinski svet Občine Slovenske
Konjice, Slovensko združenje za pomoč pri demenci – Spominčica, Študijsko
raziskovalni center za družino).
Aktivno smo sodelovali tudi pri programiranju naslednjega finančnega obdobja
(vključeni smo bili v vmesno vrednotenje programov, pripravili smo predloge za
izboljšanje upravljanja ipd.), borimo pa se tudi, da bi se sredstva za NVO v
prihodnje povečala.

MEDNARODNO DELOVANJE CNVOS

Kot že vsa pretekla leta smo tudi v letu 2014 bili zelo aktivni na področju
mednarodnega sodelovanja. S številnimi državami in organizacijami smo
sodelovali kot konzultanti, začeli smo z novimi projekti, prav tako pa smo začeli
uspešno sodelovati s Svetom Evrope.
Nekatere najpomembnejše mednarodne aktivnosti:
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Junija 2014 je bil direktor CNVOS izvoljen za predsednika The European
Network of National Civil Society Associations (ENNA), evropske mreže, ki
združuje več kot 20 nacionalnih krovnih NVO mrež iz držav EU.



Septembra smo postali člani Ekspertne skupine Evropske komisije za
spremljanje programiranja in izvajanja kohezijske politike.



Kot konzultanti Sveta Evrope smo sodelovali na regionalnem sestanku
Ukrajine, Gruzije, Moldavije, Armenije in Azerbajdžana, na katerem smo
snovali regionalni programa Sveta Evrope za spodbujanje sodelovanja med
vladami in nevladnimi organizacijami.



Bili smo člani mednarodne ekspertne skupine Sveta Evrope, ki je za
ukrajinsko vlado pripravljala nacionalno strategijo razvoja

vključevanja

javnosti in civilne družbe v odločanje


Za Evropsko komisijo (DG NEAR, TACSO) smo pripravili predlog ciljev in
kazalnikov, na podlagi katerih bo EK do leta 2020 spremljala napredek
držav kandidatk za članstvo v EU na področju sodelovanja z NVO (EC
Guidelines for EU support to civil society in enlargement countries, 20142020).



V okviru BCSDN (Balkan Civil Society Development Network) smo kot
konzultanti sodelovali pri pripravi regionalnega poročila o sodelovanju med
vladami in NVO, na delavnici na temo ekonomske vrednosti nevladnega
sektorja in konferenci na temo prenosa javnih storitev na področju
socialnega varstva. Prav tako smo gostili nevladne organizacije in
predstavnike ministrstev iz petih držav Zahodnega Balkana, ki smo jim v
sodelovanju z MDDSZ, MOL in slovenskimi NVO predstavljali sistem
financiranja socialnovarstvenih programov.



Za TAIEX (instrument Evropske komisije za tehnično pomoč in izmenjavo
informacij; DG NEAR) smo usposabljali javne uslužbence v Črni gori na
področju vključevanja javnosti. Podobno usposabljanje smo za javne
uslužbence v Črni gori opravili tudi za Center za razvoj NVO iz Podgorice.



Kot konzultanti za javno financiranje NVO smo sodelovali na konferencah v
Podgorici (TACSO Črna gora) in Prištini (regionalna pisarna TACSO) in v
oddaji na bosanski nacionalni televiziji



Kot konzultanti za razvoj nevladnih organizacij smo za Inštitut za
človekove pravice iz Dunaja izvedli delavnico na konferenci Civil Society as
a factor of change in Bosnia and Hercegovina
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Začeli smo z dvoletnim projektom, v okviru katerega bomo pomagali
graditi kosovsko nacionalno NVO platformo CiviKos. Mreži bomo pomagali
predvsem pri organizacijskem razvoju, zagovorništvu, upravljanju s člani
in razvoju informacijskega servisa.
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