LETNO POROČILO 2009

Februar 2010

1

»Leto 2009 nam bo ostalo v spominu kot leto presežkov, tako na področju novih
zaposlenih, kakor tudi uspešno izvedenih projektov! Z vztrajnostjo in dobro voljo
smo dosegli več kot smo načrtovali in to nam je dobra popotnica za prihodnost.«
Jože Gornik, direktor
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PREDSTAVITEV ZAVODA

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
Zaposleni na CNVOS v letu 2009: Jože Gornik, Lidija Kramar, Darja Sekula
Krstič, Tina Michieli, Tina Mithans, Goran Forbici, Veronika Vodlan, Matej Verbajs
Redni zunanji sodelavci: Primož Prijanovič, Tina Divjak, Magda Strmšek,
Tadeja Ozebek
Svet zavoda CNVOS
Predsednica sveta: Elizabeta Bobnar Najžer
Predstavniki/ce ustanoviteljev: Tanja Velkov, Helena Potočnik, Štefan Huzjan,
Matjaž Knez, Kristjan Strojan
Predstavniki/ce članov: Srečko Đurov, Barbara Purkart
Predstavnik zaposlenih: Goran Forbici
Članstvo
CNVOS je imel na koncu leta 2009 24 ustanoviteljev in 421 članov. Seznam
je dostopen na www.cnvos.si.
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CNVOS je član naslednjih mednarodnih mreţ:
ECAS - European Citizen Action Service
CEDAG - European Council for Non-profit Organisations
SOCIAL PLATFORM - Platform of European Social NGOs
CENTRAL AND EASTERN CITIZEN NETWORK
BALKAN CIVIL SOCIETY DEVELOPMENT NETWORK
Za kvalitetno izvajanje aktivnosti in doseganje zastavljenih ciljev CNVOS
pomagajo

še

številni

občasni

zunanji

sodelavci

in

organizacije,

različni

strokovnjaki in prostovoljci, za kar se jim iskreno zahvaljujemo!

VIZIJA, POSLANSTVO, VREDNOTE
VIZIJA
Z nudenjem kakovostnih podpornih storitev in zagovorništvom biti vodilni akter
na področju ustvarjanja pogojev za učinkovito delovanje in razvoj NVO v
Sloveniji.
POSLANSTVO
S

celovitim,

učinkovitim

izobraževanjem,
mreženjem

in

in

raziskovanjem,
promocijo

strokovnim

informiranjem,

oblikovanjem

zagotavljati

trajnostni

politik,
razvoj

svetovanjem,

zagovorništvom,
NVO

v

Sloveniji.

VREDNOTE
strokovnost,

kakovostno

profesionalnost,

delovanje,

enakopravnost,

ekipni

duh/kolegialnost,

odprtost,

inovativnost,

učinkovitost,
odzivnost,

transparentnost
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INFORMIRANJE

Ena izmed primarnih dejavnosti, s pomočjo katere CNVOS uresničuje svoje
poslanstvo, je informiranje NVO. Tudi v letu 2009 smo to dejavnost dobro
izvajali. Lahko rečemo, da smo edina organizacija v slovenskem prostoru, ki tako
celostno in vsebinsko raznoliko ponuja informacije predstavnikom NVO.
Informacije s področja nevladnega sektorja posredujemo prek različnih kanalov,
medijev ter drugih možnosti, ki jih ponuja sodobna IKT. Uporabljamo naslednje
metode informiranja, ki jih med seboj kombiniramo:
a. Elektronska pošta
- eCNVOS Obvestila, eCNVOS Razpisi & priložnosti ter eCNVOS Zadnje novice:
tedenski obvestilniki z aktualnimi informacijami za NVO. Gre predvsem za
informacije o dejavnostih in dogodkih, pobudah ter akcijah NVO doma in po
svetu; o politikah, programih in ukrepih na nacionalni, EU in mednarodni ravni
ter o možnostih vključevanja v postopke odločanja; o različnih priložnostih in
razpisih, relevantnih za NVO sektor, tako v okviru nacionalnih razpisov, EU
programov kot tudi alternativnih virov financiranja. V letu 2009 smo vsakega od
teh treh obvestilnikov poslali dvainpetdesetkrat, njihovo skupno število je 156).
- Cnvos Direkt: spletni obvestilnik o različnih priložnostih, ki ga uporabljamo
takrat, ko je potrebna čim hitrejša obveščenost določenih ciljnih skupin. V letu
2009 smo jih pripravili preko 60.
- Pravne novice: V letu 2009 smo izdali 52 Pravnih napovednikov za NVO, ki so
vsebovali tedenski pregled sprejetih predpisov, povzetek pomembnejših odločitev
Državnega zbora, Državnega sveta in Vlade. V njih smo izpostavili tudi prihodnje
postopke sprejemanja predpisov zanimive za NVO, v zvezi z delom Državnega
zbora pa smo izdajali mesečni napovednik njegovega dela. Pripravljali smo tudi
posebne prispevke, ki smo jih poimenovali "Pravni piškotki", v katerih smo
objavljali kratke informacije in vodiče v zvezi z izvajanjem zakonskih obveznosti
in praktične novosti na področju prava za NVO.
- Računovodsko-finančne informacije: V oktobru 2009 smo pričeli tudi z
informiranjem glede računovodsko-finančnih zadev. Informacije so objavljene v
eCNVOS Obvestilih in na spletni strani.

»Računovodskih bonbončkov«,

s

katerimi skrbimo za osvežitev in dopolnitev znanja na področju financ, je bilo
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objavljenih 10, vključevali pa so informacije o obdavčitvah po avtorskih in
podjemnih pogodbah, študentskem delu, DDV-ju, letnem poročilu, materialnih
stroških, dnevnicah in potnih stroških, darilih ter aktualnih rokih za oddajo
obrazcev na DURS in Ajpes.

b. Spletne strani
-

www.cnvos.si

V letu 2009 smo nekoliko nadgradili in tehnično izboljšali spletno stran, v pripravi
pa je že nova spletna stran, ki bo odpravila nekatere pomanjkljivosti, ki jih ima
trenutna.
-

www.razpisi.info

Na podporni spletni strani za pomoč nevladnim organizacijam pri pridobivanju
sredstev www.razpisi.info sproti objavljamo vse domače in EU razpise, javna
naročila in natečaje, na katere se lahko prijavijo NVO. Razpisi so razdeljeni na
SLO razpise in EU razpise, znotraj teh dveh področij pa je možno iskanje tudi po
vsebinskih področjih in med slovenskimi razpisi po regijah. Objavljamo tudi
pregled in opise programov EU, dogodke, novice ter nasvete, povezane z razpisi,
pripravljanjem

projektnih

prijav

in

projektnim

menedžmentom.

Posebno

pozornost namenjamo posredovanju med zainteresiranimi NVO-ji za projektna
partnerstva.
Spletna stran je vedno bolje obiskana, saj nudi celovit pregled nad možnostmi za
financiranje NVO. V letu 2009 smo jo nadgradili in tehnično izboljšali, v pripravi
pa so še nekatere izboljšave.
-

www.cNVOs.info

Posredovanje najširšega možnega spektra informacij in medijskih vsebin je
temeljno poslanstvo spletnega časnika cNVOs.INFO. Te bralcem ponujamo v
obliki izvirne avtorske obravnave aktualnih notranje in zunanje političnih ter
občih družbenih tem in dogodkov, s posebno pozornostjo, usmerjeno na področja
zaščite človekovih pravic, enakosti med spoloma, varstva okolja in ohranjanja
narave, kulture, socialnega in zdravstvenega varstva, znanosti, dobrodelne
pomoči in varstva potrošnikov.
Bogati nas široka paleta načinov podajanja informacij in vsebin, še posebej
najzahtevnejše zvrsti novinarskega sporočanja, kot so komentar - kolumna,
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intervju in avdiovizualne reportaže, ki imajo vsi nalogo vedno znova nastavljati
ogledalo družbi kot taki. Aktualne dogodke komentirajo tako ustvarjalci časopisa
kot zunanji kolumnisti. K sodelovanju smo v vlogi zunanjih kolumnistov pritegnili
širok krog avtorjev iz vseh področij, ki jih pokriva časopis cNVOs.INFO, še
posebej ugledne predstavnike civilne družbe.
Z vsakodnevnim objavljanjem kakovostnih ter ažurnih informacij spodbujamo
medijsko pismenost in ozaveščenost uporabnikov, prav tako pa – zaradi izredno
dobre vpetosti v civilni sektor – vedno znova na površje kot prvi dvigamo teme,
ki mnogokrat ostajajo zunaj slovenskega medijskega prostora.
cNVOs.INFO s svojimi vsebinami dosega praktično vse segmente bralstva, ki
iščejo informacije preko svetovnega spleta. Med ključno ciljno skupino uvrščamo
vse uporabnike naših storitev, torej občo javnost, vladne institucije, nevladni
sektor, ostale medije ter depriviligirane skupine.
Na svojih spletnih straneh smo v letu 2009 objavili preko 40 kolumn in
intervjujev,

preko

1500

prispevkov,

70

avdiovizualnih

prispevkov,

20

audiozapisov za slepe in slabovidne uporabnike časopisa ter 217 izjav za javnost
NVO.
Vsebino je skozi preteklo leto pripravljal in urejeval uredniški odbor časopisa.

c. drugo
Številne informacije posredujemo seveda individualno, preko elektronske pošte,
telefona ali osebnega pogovora. Menimo, da nas uporabniki že prepoznajo kot
informacijsko točko, kjer dejansko dobijo vse informacije na enem mestu.
Z vsemi omenjenimi orodji smo zagotovili dobro informiranost predstavnikov
NVO in ciljnih skupin.
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SVETOVANJE IN PODPORA ZA DELOVANJE IN RAZVOJ NVO

CNVOS ima zaposlene svetovalce za področja prava, financ, razpisov in projektov
ter

IKT.

Pomoč

smo

nudili

v

elektronski

obliki,

telefonsko

in

osebno.

Pravno svetovanje
Nudili smo pomoč v več kot 550 zadevah, glede katerih so se NVO in
ustanovitelji NVO obrnili na nas. Pomoč smo nudili v elektronski obliki, telefonsko
in osebno in je obsegala nasvete glede delovanja NVO, njihovega notranjega
upravljanja, splošnih pravic in obveznosti, glede davčnega položaja ter pripravo
raznih internih aktov in drugih pravnih dokumentov. NVO se zelo veliko obračajo
na nas za pravno svetovanje, tako da smo z lastnim pravnikom v organizaciji z
letom 2009 veliko pridobili.
Finančno svetovanje
Predstavnikom NVO smo svetovali pri finančnih načrtih in poročilih, pri vprašanjih
povezanih z vodenjem financ v NVO, vodenjem knjig, blagajniškim poslovanjem,
spremembami glede pridobitne dejavnosti, izdajanjem računov, članarinami ipd.
Menimo, da je potrebno to področje še nadgraditi, kar imamo tudi v načrtu za
prihodnje. Opravili smo preko 100 svetovalnih ur.
Svetovanje glede razpisov
Predstavniki NVO se obračajo na nas, ko ne vedo, kako bi pridobili sredstva za
svoje delovanje, kateri programi in razpisi so primerni za njih, kje jih lahko
najdejo, kako ugotovijo, ali je določen razpis ustrezen za njih, katere
aktivnosti/akcije lahko prijavijo na razpis, kje najdejo partnerje za prijavo ipd.
Obenem jim nudimo tudi pomoč pri samem pisanju projekta, izpolnjevanju
prijavnice in drugih prilog ter pri samem izvajanju projektov in poročanju.
Opravili smo preko 140 svetovalnih ur.
IKT svetovanje
Predstavnikom NVO smo svetovali pri uporabi programov in opreme, pri
vzpostavitvi in urejanju spletnih strani ter pri programiranju. Opravili smo preko
90 svetovalnih ur.
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Tehnična podpora NVO
Podporo smo nudili za preko 120 dogodkov. Izposojali smo tehnično opremo
(ozvočenje, LCD-projektor, projekcijsko platno, prenosni računalnik, kamero,
fotoaparat, diktafon, belo tablo, rezalnik in aparat za vezavo), pomagali pri
organizaciji dogodkov (koordinacija, obveščanje, širjenje informacij, priprava
sporočila za javnost, posredovanje vabil medijem) in omogočali souporabo naših
prostorov za sestanke in izobraževanja.
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IZOBRAŢEVANJE in USPOSABLJANJE

Izobraževanja, ki jih nudimo, imajo velik odziv med NVO, saj se nam največkrat
zgodi, da so mesta po objavi termina za neko izobraževanje zelo hitro zasedena
(ponavadi v dveh dnevih). Teme, ki jih CNVOS pokriva s svojimi izobraževanji,
so med NVO-ji prepoznane kot najbolj potrebne za izboljšanje učinkovitosti
njihovih kadrov in za razvoj NVO (na podlagi analize, ki jo opravimo letno in
sprotne evalvacije). Razumljivo je največ zanimanja za delavnice, ki se
navezujejo na pisanje projektov oz. pridobivanje sredstev.
V letu 2009 je CNVOS pridobil nov, opremljen prostor za izvedbo izobraževanj.
Tako lahko zagotavljamo še kvalitetnejšo izvedbo.
Naših delavnic se je udeležilo preko 500 udeležencev.
Izvedli smo:
3 delavnice Pridobivanje EU sredstev: 2 osnovni in 1 nadaljevalno
4 delavnice Komuniciranje: 3 osnovne in 1 nadaljevalno
3 delavnice Pisanje projektov: osnovne
3 delavnice Projektni menedžment: 2 osnovni in 1 nadaljevalno za
mednarodne projekte
3 delavnice Fundraising: 2 osnovni in 1 nadaljevalno
1 delavnico Strateško načrtovanje: osnovno
1 delavnico Moderacija (14 predstavnikov NVO iz 12 različnih organizacij)
1 delavnico Trening za trenerje - 8 ur (12 udeležencev iz 8 organizacij)
1 delavnico Mentorstvo prostovoljcem (7 predstavnikov NVO iz 7 različnih
organizacij)
1 delavnico Najuporabnejša IKT orodja za NVO (11 udeležencev iz 11
različnih NVO)
1 sklop 5 delavnic za vpeljevanje kakovosti v organizacije
1 modul Coaching
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V sodelovanju s partnerji smo pripravili tudi osnove za vzpostavitev NVO
akademije, ki bo s svojim programom začela v 2010 in bo namenjena:
1. voditeljem NVO in
2. vodjem projektov.
Izobraževanja so torej namenjena voditeljem organizacij in vodjem projektov, ki
imajo že večletne izkušnje z delovanjem v NVO, zato gre za nekoliko višji nivo
pridobljenega znanja. Za vsako skupino je zasnovan sklop izobraževanj, z jasnimi
cilji, metodami dela in drugimi vsebinami, ki morajo biti definirana, se pa sklop
izobraževanj za voditelje in vodje med seboj nekoliko razlikuje.

CNVOS je v letu 2009 drugo leto zapored izpeljal dva sklopa delavnic za
vpeljavo sistema kakovosti za nevladne organizacije. Prvi sklop je bil
namenjen regijskim stičiščem, drugi pa ostalim zainteresiranim NVO. Delavnice
so sestavljene pretežno iz praktičnega dela, ki popelje NVO do izdelave svojega
poslovnika kakovosti. NVO, ki se lotijo vpeljave kakovosti v svojo organizacijo:
 povečajo ugled organizacije,
 prepoznajo šibke točke delovanja,
 določijo smernice za izboljšanje,
 jasno definirajo poslanstvo,
 opredelijo vodstvene strukture in razmerja med organi,
 izboljšajo odnose in komunikacijo med zaposlenimi,
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 bolje zadovoljijo potrebe uporabnikov,
 pridobijo večje priznanje, podporo in zaupanje v lokalnem okolju, od
uporabnikov in donatorjev.
Prizadevamo si tudi za promocijo sistema kakovosti za nevladne organizacije, saj
nam je cilj, da bi v prihodnje dobil trdno veljavo in ugled v vseh segmentih
sektorjev. Dodatne informacije: www.kakovosten-nvo.si.
»Plan

A!

–

naredimo

nekaj za

večjo

participacijo,

delovanje

in

izobraţevanje mladih!«
Ta vsakoletni program CNVOS za mlade obsega različne delavnice, ki mlade
spodbujajo k večji participaciji in delovanju. Zajemajo teme od pridobivanja
sredstev do motivacije in dela v timu. Posebna pozornost pa je vedno namenjena
tudi prostovoljnemu delu mladih in delu s prostovoljci. Delavnice so običajno
organizirane v sodelovanju s študentskimi društvi in drugimi mladinskimi
organizacij, tako da je CNVOS postal stalni udeleženec delovnih vikendov teh
organizacij.

IKT
V okviru spodbujanja uporabe

informacijsko-komunikacijske

tehnologije

v

nevladnem sektorju smo, skupaj z organizacijami INePA, Zavod PIP in COKS,
organizirali

predstavitev

odprtokodnih

programov.

Pripravili

smo

zbirko

računalniških programov OKNO (odprta koda za nevladne organizacije). Namen
zbirke računalniških programov in spletnega mesta OKNO je omogočiti nevladnim
organizacijam na enem mestu urejen dostop ter celovito podporo za legalno
odprto kodno programsko opremo, ki je skladna z licenčno programsko opremo
ter tako prispevati k zmanjševanju digitalnega razkoraka v nevladnem sektorju
in k razvoju celotnega sektorja, ki neprestano in pogosto na temeljih
prostovoljne participacije skrbi za zdravje naše družbe. Vsem udeležencem
predstavitve smo razdelili DVD z odprtokodnimi programi, ki so dostopni tudi na
spletni strani http://www.coks.si/index.php5/OKNO.

13

CIVILNI DIALOG

Februarja 2009 smo nevladne organizacije na njegovo povabilo predsedniku
vlade predale memorandum, v katerem smo opisale, kako lahko nevladne
organizacije prispevamo k reševanju gospodarske krize, hkrati pa smo izrazile
tudi naše potrebe in pričakovanja glede razvoja NVO sektorja.
Posledično je vlada ustanovila Medresorsko delovno skupino za usklajevanje
odprtih vprašanj na področju sodelovanja z nevladnimi organizacijami, v katero
smo nevladne organizacije imenovale eno predstavnico, hkrati pa še po dva
predstavnika za vsako od naslednjih področij: civilni dialog, sistemsko-pravni
okvir, zaposlovanje v NVO, financiranje NVO in prostovoljstvo. Medresorska
delovna skupina bi naj reševala probleme nevladnih organizacij izpostavljene v
memorandumu. Sicer se v lanskem letu ni uspela sestati niti enkrat, aktivno pa
so delovale nevladne delovne skupine (NDS) na vseh petih področjih, ki jih
tehnično in administrativno podpira CNVOS. NDS delujejo kot podpora NVO
predstavnikom. Delujejo odprto, v njih lahko osebno na sestankih ali preko
spletnega

foruma

http://civilni-

dialog.net/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=53

sodeluje

vsak, ki ga posamezno področje zanima.
Med svoje najpomembnejše dosežke v letu 2009 štejemo, da je Ministrstvo za
javno upravo po našem vztrajanju izvedlo široko javno razpravo o Predlogu
Resolucije o normativni dejavnosti. Čeprav resolucija vsebuje priporočila o
sodelovanju javnosti pri pripravi predpisov, ministrstvo sprva pri njeni pripravi ni
spoštovalo lastnih priporočil. V javni razpravi smo podali številne predloge,
mnogi izmed njih so bili tudi upoštevani.
Uspešno smo podali komentarje na novelo Zakona o dohodnini, kjer je bil
upoštevan predlog glede ponovne uvrstitve prostovoljcev, ki so prejeli nagrado
za prostovoljno delo, med vzdrževane družinske člane. Za leto 2007 je namreč
veljalo, da starši otroka-prostovoljca, ki je prejel nagrado, niso mogli več
uveljavljati kot vzdrževanega družinskega člana. Ne glede na majhen znesek
nagrade je bil prostovoljec izvzet, kar je dejansko pomenilo, da je za svoje
prostovoljno delo davčno kaznovan. Po posredovanju NVO temu ne bo več tako.
Aktivno smo delali na spremembah Zakona o društvih. Tako smo izvedli šest
regionalnih posvetov, na katerih so društva povedala, kje vidijo največje
probleme sedanje ureditve. Na podlagi tega je NDS za sistemski pravni okvir

14

oblikovala spremembe obstoječega zakona, ki bodo v začetku leta dane v javno
razpravo.
Bili smo tudi eni izmed pobudnikov ustanovitve Sveta nevladnih podpornih
organizacij – SNPO. SNPO je koordinacijsko telo vseh tistih NVO, regionalnih
stičišč in nacionalnih mrež, katerih delovanje je namenjeno podpori in krepitvi
delovanja NVO na nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Združile so se
organizacije, ki s svetovanjem, delavnicami, promocijo in različnimi akcijami
pomagajo drugim nevladnim organizacijam ne glede na področje njihovega
delovanja (kultura, zdravje, šport itd.). Za prvega predsednika je bil imenovan
Goran Forbici iz CNVOS.
Zelo smo se trudili za vzpostavitev Urada za nevladne organizacije, ki bi naj
skrbel za uravnotežen razvoj nevladnega sektorja in spodbujal dialog med
državnimi organi in nevladnimi organizacijami. Kljub številnim srečanjem z
državnem sekretarjem za področje nevladnih organizacij, ministrico za javno
upravo in poslanskimi skupinami do bistvenih premikov ni prišlo. Da bi povečali
pritisk na vlado in dosegli njeno odzivnost, je bila ustanovljena Koordinacija NVO,
odprto koordinacijsko telo, namenjeno obravnavi in reševanju vprašanj razvoja
nevladnega sektorja.

RAZVOJNI DIALOG
Julija je potekala 2. Razvojna konferenca, ki jo je organiziral predsednik vlade. V
ta namen je CNVOS pred konferenco organiziral posvet, na katerem so prisotni
izbrali udeležence konference ter uskladili mnenja glede vladnih predlogov.
Posvet je potekal 1. julija na Malenškovi 1. Udeleženci posveta so pregledali
gradivo, ki je bilo posredovano skupaj z vabilom na konferenco ter izpostavili
mesta, ki so za nevladne organizacije najpomembnejša. V zadnjem delu posveta
pa so izbrali predstavnike, ki so se udeležili konference. Nevladne organizacije so
s strani CNVOS tako zastopali Goran Forbici, Jadranka Vesel in Milan Palian.

IZBOR PREDSTAVNIKOV NVO
Izpeljali smo 10 novih postopkov izbora predstavnika NVO in nekaj postopkov,
ko smo izbirali nove (nadomestne) predstavnike, ker so prejšnji bodisi odstopili
bodisi slabo opravljali svoje naloge. Postopki izbora so bili za:
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1. Medresorsko delovno skupino za usklajevanje odprtih vprašanj na področju
sodelovanje z nevladnimi organizacijami, in sicer po dva predstavnika v
delovnih skupinah za:
a. civilni dialog (Vida Ogorelec Wagner, Goran Forbici),
b. sistemsko pravni okvir (Anita Zotlar Mlakar in Tina Divjak),
c. zaposlovanje v nevladnih organizacijah (Aleš Grmovšek, Nada
Kirn Špolar),
d. financiranje nevladnih organizacij (Marko Funkl in Iva Devetak)
in
e. ureditev položaja prostovoljstva (Tereza Novak, Helena Zevnik).
2. Predstavnika NVO v Odboru za Evropsko leto boja proti revščini in socialni
izključenosti 2010; izbrana kandidata sta bila Emina Hadžić in Alojzij
Štefan.
3. Predstavnika NVO v Nadzornem odboru za Enotni programski dokument
Republike Slovenije za programsko obdobje 2004–2006 za področje
zagotavljanja varstva okolja; izbrani kandidat je bil Karel Lipič.
4. 3 predstavniki NVO v Komisiji za oceno zakonitosti in strokovnosti
ravnanja občinskega redarstva v MOL; izbrani predstavniki so bili Kristjan
Strojan, Bor Kirn in Mateja Štupar.
5. predstavnika NVO v Medresorski delovni skupni za spremembe Zakona o
mednarodni zaščiti; izbrana predstavnica je bila Vita Habjan.
6. Predstavniki NVO v Svetu Vlade RS za uresničevanje načela enakega
obravnavanja za obdobje 2009-2013; izbrani kandidati so bili Nataša
Posel, Faila Pašić Bišić, Katerina Bervar Sternad, namestnika pa Jadrnaka
Barbarič in Jurček Nowakk.
7. Predstavnik NVO v Komisijo za oceno zakonitosti in strokovnosti ravnanja
občinskega redarstva občine Postojna; izbrani predstavnik je bil Elida
Džanić.
8. Predstavnik NVO v Komisijo za oceno zakonitosti in strokovnosti ravnanja
občinskega redarstva občine Jesenice; izbrana predstavnica je bila Maja
Kunčič.
9. Predstavnik NVO v Komisijo za oceno zakonitosti in strokovnosti ravnanja
občinskega redarstva občine Vrhnika; izbrani predstavnik je bil Mirsad
Behrić.
10.Predstavnika NVO v medresorsko skupino za izvajanje konvencije o
varovanju

in

spodbujanju

raznolikosti

kulturnih

izrazov;

izbrani

predstavnik je bil Rastislav Rastko Tepina.
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Kasneje

je prišlo do ponovnega izbora predstavnikov NVO v Medresorsko

delovno skupino za usklajevanje odprtih vprašanj na področju sodelovanja z
nevladnimi skupinami, in sicer v skupini za sistemsko pravni okvir (novi
predstavnik namesto Anite Zotlar Mlakar je Boštjan Repnik) in

financiranja

nevladnih organizacij (namesto prejšnjih dveh predstavnikov sta bila na novo
izbrana Mateja Kramberger in Bojan Golčar).
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PROMOCIJA NVO SEKTORJA

KAMPANJA ZA PROMOCIJO 0,5 % DOHODNINE
CNVOS je v septembru pričel z nacionalno promocijsko kampanjo 'Nič vas ne
stane, da ste dobrodelni'. Kampanja je promovirala možnost doniranja 0,5
odstotka dohodnine NVO. Obsegala je tri-mesečno oglaševanje v tiskanih,
radijskih in televizijskih medijih. Slogan »Nič vas ne stane, da ste dobrodelni« pa
je zrl tudi z jumbo plakatov po vsej Sloveniji. Vzpostavili smo tudi spletno stran
www.dobrodelen.si, kjer se ob seznamu organizacij, ki so do donacij upravičene,
nahajajo še informacije o tem, kako podariti 0,5% dohodnine. V okviru kampanje
je bil izdelana tudi posebna spletna aplikacija, ki poenostavlja izpolnjevanje
obrazca, s katero se odločitev o donaciji sporoča davčni upravi. Aplikacijo so si
nevladne organizacije lahko brezplačno prenesle na svoje spletne strani.

Kampanja je prinesla CNVOS-u
nominacijo za Sončno osebnost
leta 2009.
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FESTIVAL NVO – LUPA
Na Prešernovem trgu je 23. septembra potekal 8. sejem NVO, na katerem se je
predstavilo preko 100 NVO z različnih področij delovanja.

Zbrane

je

pozdravila

ministrica za javno upravo
ga. Irma Pavlinič-Krebs.
Sejemsko dejavnost je spremljal zanimiv kulturno-zabavni program, ki je
vključeval mnogo glasbenih in plesnih nastopov, predstavitev srednjeveškega
mečevanja in drugih borilnih veščin, predstavitev srednjeveškega tiska, mlade
debatnike, prakso iz prve pomoči, cirkuško delavnico, pokušino gurmanskih
dobrot in druge aktivnosti, ki so odličen pokazatelj, kako vsebinsko in kulturno
pester je nevladni sektor.
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Glavni namen festivala je predstaviti delovanje NVO širši javnosti, poudariti
njihovo raznolikost, vlogo in pomen v naši družbi. Zato tudi simbolično ime LUPA,
saj gre za orodje, ki nam pomaga povečati, približati in narediti stvari bolj jasne,
predvsem pa bolj vidne.

PROMOCIJA ZAPOSLOVANJA
Za promocijo zaposlovanja v NVO sektorju smo poskrbeli na Študentski areni,
kjer smo pripravili posebno promocijsko gradivo in anketo, ter mimoidoče
(predvsem

študente)

informirali

o

možnostih,

ki

jih

ponujajo

nevladne

organizacije. Prav tako smo izvedli okroglo mizo, kjer so zaposleni predstavniki
NVO, spregovorili o plusih in minusih dela v nevladnem sektorju.
Udeležili smo se tudi dogodka Karierni kaţipot, ki ga je organizirala Fakulteta
za družbene vede ter predstavili CNVOS in vse NVO kot možnega delodajalca.
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MREŢENJE IN SODELOVANJE v 2009

Mreţenje v CNVOS
V mrežo CNVOS se je v letu 2009 vključilo 80 NVO.

Balkan Civil Society Development Network (BCSDN)
6.-7. julija 2009 je v Skopju potekala formalna ustanovitev mreže za razvoj
civilne družbe na Balkanu - BCSDN, ki se je iz pilotnega projekta v preteklih petih
letih izoblikovala v mrežo, ki združuje nevladne organizacije iz Albanije, Bosne in
Hercegovine, Črne Gore, Hrvaške, Kosova, Makedonije, Srbije, Romunije in
Slovenije.
CNVOS, ki je član BCSDN postal lani, v mreži aktivno sodeluje že od leta 2004,
med leti 2005 in 2007 pa je bil eden od partnerjev projekta krepitve mreže, ki ga
je podprla Evropska komisija v okviru programa CARDS. Na ustanovni skupščini
BCSDN je bilo izbranih tudi šest članov sveta mreže, med njimi tudi Tina Michieli
s CNVOS, ki je bila imenovana za podpredsednico sveta BCSDN.
Člani sveta BCSDN so se 23. julija 2009 na posebnem sestanku srečali s
predstavniki Generalnega direktorata za širitev v Bruslju.
BCSDN je v sodelovanju z evropsko mrežo Aprodev 9. in 10.9.2009 v Bruslju
organiziral seminar “The Right to Be Heard: The EU Enlargement Policy and Civil
Society in the Western Balkans”, na katerem je Tina Michieli sodelovala kot
govorka in moderatorka enega od panelov.
Pred evropskimi volitvami 2009 je BCSDN objavil Manifest z naslovom "Do not
forget the future European citizens!", v katerem je kandidate in kandidatke na
evropskih volitvah pozval k dejavnejšemu dialogu s civilno družbo v procesu
širitve EU, podpori konkretnim ukrepom, kot so vizumske olajšave in financiranje
razvoja NVO v regiji, ter večjemu upoštevanju krepitve civilne družbe in civilnega
dialoga v okviru političnih kriterijev v procesu približevanja EU.
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Druţbena odgovornost in mreţenje
Zavedamo se pomembnosti vpeljave družbene odgovornosti v vse segmente
delovanja, zato vidimo potrebo po promociji in širjenju tega v slovenski prostor.
Udeležili smo se prve regionalne konference o družbeni odgovornosti v Črni Gori
(november 2009) in postali član neformalne mreže CSR Balcan. Cilj te mreže je
predvsem spodbujanje širitve družbene odgovornosti v vse segmente družbe,
izmenjave dobrih praks in znanj, skupnih iniciativ in druge aktivnosti na tem
področju.
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DELOVANJE NA EU RAVNI in VSEBINAH

Posvetovanja z evropskimi drţavljani 2009
(European Citizens' Consultation 2009)
Posvetovanja z evropskimi državljani 2009 so potekala v vseh 27 državah
članicah EU. Glavni koordinator celotnega projekta je bila Fundacija kralja
Baudouina, projekt pa je v večji meri financirala Evropska komisija. V Sloveniji je
bil koordinator CNVOS, projekt pa je bil podprt tudi s strani Urada RS za mladino.
Poleg spletnih razprav je projekt omogočil 30 naključno izbranim državljanov
Slovenije, ki so odsevali demografsko sliko celotnega slovenskega prebivalstva,
udeležbo na 3 dnevni konferenci v Ljubljani, kjer so razpravljali o ekonomski in
socialni prihodnosti Evrope. Dva udeleženca pa sta se udeležila tudi mednarodne
konference, ki je potekala jeseni v Berlinu.

Mednarodna

konferenca

o

participaciji

civilne

druţbe

v

Evropi

–

promocija dokumenta Code of good practice
12. -13. novembra 2009 je v CNVOS v sodelovanju z Ministrstvom RS za javno
upravo in Sekretariatom Konference mednarodnih NVO pri Svetu Evrope v
Ljubljani organiziral mednarodno konferenco v okviru slovenskega predsedovanja
Odboru ministrov Sveta Evrope.
Razprave na konferenci so temeljile na novem referenčnem dokumentu Sveta
Evrope »Kodeks dobre prakse vključevanja civilne družbe v procese odločanja«,
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ki opisuje načela participacije civilne družbe v odprti demokratični družbi ter nudi
vrsto mehanizmov in orodij, ki lahko okrepijo partnerstvo med NVO in državnimi
organi na lokalni, regionalni in nacionalni ravni.
Konferenca, na kateri se je zbralo okrog 90 predstavnikov NVO in državnih
organov iz 18 evropskih držav, je bila namenjena izmenjavi izkušenj in
identifikaciji dobrih praks sodelovanja NVO v procesih odločanja, ozaveščanju in
promociji implementacije Kodeksa dobrih praks ter oblikovanju baze primerov
dobrih praks participacije NVO v procesih odločanja.
Drţavljanski forumi po Sloveniji
CNVOS je pred in po volitvah v Evropski parlament za Informacijsko pisarno
Evropskega parlamenta v Sloveniji izvedel serijo državljanskih forumov, na
katerih so državljani, predstavniki NVO, lokalnih oblasti in podjetij s slovenskimi
poslanci in poslankami v Evropskem parlamentu razpravljali o aktualnih EU
temah: prihodnosti in širitvi Evropske unije, njenih zunanjih in med-sosedskih
odnosih, manjšinah, človekovih pravicah, regionalnem razvoju, gospodarski krizi,
zaposlovanju, industriji, energetiki, podnebnim spremembam, okolju, javnem
zdravju, kulturi in izobraževanju.
Dogodkov, ki so se zvrstili v Novi Gorici (13.3.2009), Novem mestu (20.3.2009),
Murski Soboti (27.3.2009),

Velenju (3.7.2009), Celju (7.4.2009), Kranju

(17.4.2009), v Ljubljani (7.11.2009) in Mariboru (7.12.2009), se je udeležilo kar
8 poslancev in poslank EP - Ljudmila Novak (EPP-ED), Lojze Peterle (EPP-ED),
Jelko Kacin (ALDE), Romana Jordan- Cizelj (EPP-ED), Aurelio Juri (PSE), Mojca
Drčar-Murko (ALDE), Tanja Fajon (S&D),

Ivo Vajgl (ALDE) – ter okrog 1000

državljanov: mladih ( srednješolcev višjih letnikov, študentov), predstavnikov
NVO in širše civilne družbe, medijev, predstavnikov lokalnih oblasti in odborov
strank, predstavnikov izobraževalnih ustanov, podjetnikov idr.
Drţavljanski forum v Velenju
(3.4.2009, 170 udeležencev)
Gosti: Jelko Kacin, Lojze Peterle, dr. Romana
Jordan Cizelj, Ljudmila Novak, velenjski župan
Srečko Meh
Regijski partnerji: Mladinski center Velenje,
Mladinski svet Velenje, Inštitut za simbolno
analizo in razvoj informacijskih tehnologij IPAK
Medijski partner: VTV
Teme: javno zdravje, industrija, energetika,
podnebne spremembe, šolstvo, kultura,
nadaljnje širitve
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Neformalna mreţa nacionalnih NVO mreţ (European Network of
National Associations)
22. in 23. julija 2009 sta v Bruslju potekala srečanje mreže, ki združuje 15
nacionalnih platform oz. horizontalnih mrež NVO, in seminar, na katerem sta
aktivno nastopila Goran Forbici in Tina Michieli s CNVOS-a.
Pred evropskimi volitvami junija 2009 je ENNA kandidatke in kandidate na
evropskih volitvah pozvala, da v svojem mandatu v EP podprejo: Listino civilne
družbe, ki bi predstavljala okvir sodelovanja med civilno družbo in institucijami
EU (na področju posvetovanja in sodelovanja, financiranja in prostovoljstva), več
sodelovanja civilne družbe v oblikovanju evropskih politik, socialno Evropo,
financiranje

NVO,

opredelitev

statuta

evropskih

NVO,

Evropsko

leto

prostovoljstva 2011, evropskega komisarja za civilno družbo, parlamentarno
medskupino za civilno družbo in prostor, kjer bi se srečevali predstavniki civilne
družbe iz EU.
V letu 2009 je Tina Michieli aktivno sodelovala tudi pri skupni uspešni prijavi na
razpis Evropske komisije. Projekt „Participation for Change‟ članic mreže ENNA iz
Velike Britanije (NCVO), Poljske (OFOP), Nemčije (BBE), Estonije (NENO) in
Slovenije (CNVOS) je bil izbran na razpisu kot eden od devetih evropskih
projektov, ki jih bo Evropska komisija podprla v okviru Akcije 1.6 programa
Evropa za državljane. Aktivnosti projekta bodo vključevale izmenjave nacionalnih
članic omenjenih mrež preko izobraževanj, mentorstva, spletnih izobraževanj ter
dogodkov, ki bodo potekali v Londonu, Berlinu, Talinu in Bruslju.

Evropski svet za neprofitne organizacije CEDAG (European Council for
Non-Profit Organisations)
V letu 2009 je bila Tina Michieli imenovana za podpredsednico sveta CEDAG-a, v
katerem je tudi članica delovne skupine za civilni dialog. Poleg srečanj sveta je
kot predstavnica CEDAG-a (in CNVOS-a) aktivno sodelovala tudi:
na NVO forumu, ki je 27. in 28. oktobra 2009 potekal v Oerebroju v okviru
švedskega predsedovanja Svetu EU, kjer je bila poročevalka delavnice na
temo civilnega dialoga v EU
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na seminarju “The concepts of Not-for-Profit in Europe”, ki je 3.9.2009
potekal v Bruslju, kjer je
na seminarju “Beyond strategies for participatory democracy: it‟s now time
to build a coalition for an EU charter for civil dialogue“, ki je v organizaciji
CEDAG-a 18.5.2009 potekal v Bruslju
pri pisanju dveh skupnih prijav na razpise Evropske komisije, ki sta bili
nato izbrani za sofinanciranje. Gre za dvoletni projekt Mladi državljani v
akciji, ki ga bodo v partnerstvu izvajali CEDAG, bruseljski think-tank Pour
la Solidarité, litovski NVO center NISC ter CNVOS, je Evropska komisija
podprla v okviru razpisa Generalnega direktorata za pravosodje, svobodo
in varnost ter za enoletno programsko podporo v okviru programa
Evropa za državljane, ki jo Generalni direktorat za izobraževanje in
kulturo namenja evropskim organizacijam civilne družbe.
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OCENA DELOVANJA CNVOS

Konec leta smo med našimi uporabniki naredili anketo, s katero smo želeli dobiti
informacije glede uporabnosti in kakovosti naših storitev ter na splošno glede
zadovoljstva z delom CNVOS. Delovanje CNVOS so anketirani na lestvici od 1 do
7 večinoma ocenili s 6 in 7, iz česar lahko sklepamo da so zadovoljni z našim
delom. V anketi so imeli možnost napisati tudi svoje predloge in priporočila, ki jih
bomo vključili v načrt za leto 2010.

Ocena delovanja CNVOS Št. odg.
1. slabo
1
2.
1
3.
1
4.
10
5.
20
6.
39
7. odlično
26
Skupaj
98

%
1
1
1
10
20
40
27
100
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FINANČNO POROČILO

PRIHODKI V LETU 2009
Naziv prihodka

Znesek v EUR

Opombe

Članarine
Prihodki od prodaje storitev
Sofinanciranja

8.390
43.177
419.652 ESS, MJU, EK, EP, KBF…

Finančni prihodki

SKUPAJ

106

471.325

ODHODKI V LETU 2009
STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

v€
354.107

1. Nabavna vrednost prodanega blaga
2. Stroški materiala

20.538

3. Stroški storitev

333.569

STROŠKI DELA

127.680

1. Plače in nadomestila plač

93.305

2. Prispevki za socialno varnost zaposlencev

15.055

3. Drugi stroški dela

19.320

AMORTIZACIJA

4.300

1. Amortizacija,nadomeščena v breme dolgoročnih rezervacij
2. Druga amortizacija

4.300

REZERVACIJE
DRUGI STROŠKI

11

1. Prevrednotovalni odhodki
2. Ostali drugi stroški

11

FINANČNI ODHODKI

64

DRUGI ODHODKI

CELOTNI ODHODKI

4.638

490.800
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RAZLAGA
01. V BILANCI je 520.000 EUR, ki niso realni prihodki, temveč so posledica tudi 2-letnih
pogodb, ki jih imam z MJU in so v vrednosti 433.771 pod točko E prenešene v 2010
02. V BILANCI se je zmanjšal akumulirani presežek, ker smo morali letos za zalaganje
projektov uporabiti 19.475 EUR
03. V IZKAZU USPEHA smo imeli 471.325 prihodkov, kar je 7.25 % rast
04. V IZKAZU USPEHA lahko opazite tudi 127.680 EUR za zaposlene, kar je 85 % dvig
glede na lani.
05. Članarine so nam v letu 209 prinesle 8390 EUR.
06. Z lastno dejavnostjo smo v letu 2009 pridobili 43.177 EUR.
07. Z obrestmi smo prejeli 106 EUR.
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