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1. PREDSTAVITEV ZAVODA
1.1 SPLOŠNI PODATKI
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.razpisi.info,

www.balcan.org,

www.drzavljanstvo.eu,

www.fikus.si
matična številka: 1663364
davčna številka: 51717034
transakcijski račun: (SI56) 02010-0090405324
Zaposleni na CNVOS v letu 2007:


Jože Gornik, direktor



Lidija Mesarič, koordinatorka in vodja projektov:

programska dejavnost in civilni dialog – Ministrstvo za javno upravo, Urad RS za mladino,
Ameriška ambasada; evropski projekt »Let's talk about intercultural dialogue«, ki ga
sofinancira Education, Audiovisual and Culture Executive Agency;


Marjan Huč (zaposlen do aprila 2007), vodja projektov



Darja Sekula Krstič (nastopila s porodniško februarja 2007), finančni vodja,
strokovna sodelavka (svetovanje za pisanje projektov in iskanje razpisov);



Kristina Michieli (zaposlena od februarja 2007),vodja projektov:

»NGOs playing active role for European citizenship« - DG Education and culture, CARDS
(partnerji), »European Parliament and NGOs – strengthening the dialogue« - Evropski
parlament;


Živa Kokolj (zaposlena od marca do decembra 2007), strokovna sodelavka:

strukturni skladi, »Our Europe, Our Contribution, Our Debate« - European House, DG
Communication (partnerji)
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Redni zunanji sodelavki:


Martina Mithans (od februarja 2007), priprava tedenskih informativnih novic
eCNVOS



Urška Benčina (od avgusta do decembra 2007), PR, pomoč na projektih

Svet zavoda CNVOS:
Predstavniki/ce ustanoviteljev:
Katarina Gorenc (3.2.2005 - 2.2.2008)
Marjan Peterman (14.9.2004 - 13.9.2007, podaljšano do 30. 10. 2007)
Matej Poljanšek (3.2.2005 - 2.2.2008)
Tanja Velkov (3. 4 .2007 - 2.4.2010)
Borut Wenzel (3.2.2005 - 2.2.2008)
Nova članica: Helena Potočnik (30.10.2007 – 29. 10. 2010)
Predstavniki/ce članov:
Elizabeta Bobnar Najžer (3.4.2007 - 2.4.2010)
Srečko Đurov (3.4.2007 - 2.4.2010)
Barbara Purkart (3.4.2004 - 2.4.2010)
Predstavnica zaposlenih:
Lidija Mesarič (18.7.2005-17.7.2008)

Ustanoviteljice in članice CNVOS:
CNVOS je imel na koncu leta 2007 25 ustanoviteljic in 312 članic. Seznam je dostopen na
www.cnvos.si.
CNVOS je član naslednjih mednarodnih mrež:
•

ECAS - European Citizen Action Service

•

CEDAG - European Council for Non-profit Organisations

•

SOCIAL PLATFORM - Platform of European Social NGOs

•

CENTRAL AND EASTERN CITIZEN NETWORK
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•

BALKAN CIVIL SOCIETY DEVELOPMENT NETWORK

Za kvalitetno izvajanje aktivnosti in doseganje zastavljenih ciljev CNVOS pomagajo še
številni zunanji sodelavci in organizacije, različni strokovnjaki in prostovoljci, za kar se jim
iskreno zahvaljujemo!

1.2 KRATKA PREDSTAVITEV DELOVANJA CNVOS
CNVOS si s svojim delovanjem prizadeva za dosego naslednjih ciljev:
• uspešnejše izvajanje dejavnosti in vidnejše uresničevanje poslanstva NVO;
• pomembnejši položaj NVO v družbi;
• ozaveščanje javnosti o vlogi in pomenu NVO;
• povezovanje in sodelovanje med NVO na lokalni, nacionalni in
mednarodni ravni;
• razvoj civilne družbe in predvsem nevladnega sektorja;
• seznanitev državnih in drugih institucij s stališči NVO;
• krepitev dialoga z Vlado RS, lokalnimi oblastmi in mednarodnimi
institucijami;
• sistemske spremembe v prid nevladnemu sektorju.
Navedene cilje CNVOS dosega na naslednje načine:
• s spodbujanjem in pospeševanjem razvoja NVO v Sloveniji;
• z izmenjavo informacij, znanj in izkušenj;
• z lobiranjem;
• s sodelovanjem z mednarodnimi nevladnimi in političnimi organizacijami;
• s spodbujanjem sodelovanja med NVO in drugimi organizacijami civilne družbe;
• s spodbujanjem sodelovanja in dialoga med NVO in lokalnimi oblastmi ter državnimi
institucijami;
• s spodbujanjem sodelovanja slovenskih NVO z mednarodnimi;
• s spodbujanjem prostovoljnega dela in solidarnosti;
• s seznanjanjem javnosti o pomenu NVO.
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1.2 KRATKA ZGODOVINA
Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij je 2. marca 2001
ustanovilo 27 nevladnih organizacij z namenom krepitve razvoja, povezovanja in sodelovanja
nevladnih organizacij (v nadaljevanju NVO) v Sloveniji, ki so kot pomemben del civilne
družbe bile doslej pogosto spregledane.
Od 16. oktobra 2001 je CNVOS vpisan v sodni register in od tedaj aktivno opravlja svoje
dejavnosti.

1.3 VIZIJA IN POSLANSTVO
Postali bomo najbolj prepoznavni center znanja in idej, za podporo razvoju
nevladnega sektorja.
Iz anket Analiza potreb nevladnih organizacij, ki jo je izvedel CNVOS v 2006, da bi izvedel
kaj si želijo ustanoviteljice, članice in druge organizacije od CNVOS smo dobili naslednje
podatke:
NVO sektor si želi:
-

sodelovanja z drugimi organizacijami, ki delujejo na podobnem področju

-

dialog z vlado in financerji

-

večjo medijsko pozornost za njihove aktivnosti

-

večje število prostovoljcev

-

širjenje vrednot v družbi - večja ozaveščenost javnosti o delu in pomembnosti NVO

-

večje sodelovanje z gospodarstvom – donacije

-

prenos določenih storitev z javnega sektorja na NVO

-

razpis za programe, ki so financirani več kot eno leto

NVO sektor potrebuje:
-

več zaposlenih za bolj uspešno in učinkovito delovanje
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-

finančna sredstva

-

več znanja (management, tuji jeziki...)

-

prostore za delovanje

-

zakonsko ureditev za nekatera področja (npr. davčna zakonodaja)

CNVOS mora zagotoviti:
-

ažurne, zanesljive in pomembne informacije za NVO sektor

-

pomoč pri pisanju projektov

-

pomoč pri iskanju partnerjev za skupno prijavo projektov

-

podporo in spodbujanje mreženja na nacionalnem in evropskem nivoju

-

povečanje vpliva na sprejemanje odločitev pomembnih za NVO

-

izobraževanja

-

izposojo tehnične opreme

-

podporo mrežam

-

pravno pomoč in podporo pri ureditvi zakonskega področja

-

baze podatkov na različnih področjih

-

pomoč pri različnih aktivnostih

-

souporabo svojih prostorov

-

decentralizacijo - večja aktivnost in sodelovanje z regionalnimi izpostavami - razvoj

-

še večjo razpoznavnost CNVOSa (večje število članic)

POSLANSTVO:
•

Razvijamo metode in storitve, ki omogočajo nevladnim organizacijam uspešnejše in
učinkovito delovanje. Usmerjeni smo v informiranje in izobraževanje.

•

Manjšim nevladnim organizacijam nudimo tehnično-administrativno pomoč in jim s
tem pomagamo dosegati njihovo poslanstvo.
•

V slovenskem in evropskem prostoru prepoznamo potrebe in izzive nevladnega
sektorja in v partnerstvu z drugimi aktivno iščemo odgovore.
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1. DEJAVNOST CNVOS V LETU 2007
2.1 PROGRAM SERVISNE DEJAVNOSTI
2.1.1 Informiranje nevladnih organizacij glede vsebin, ki zadevajo nevladne
organizacije
e-CNVOS
Tedensko razpošiljanje obvestil in priložnosti ter razpisov za NVO (ob petkih).
e-opomniki
Včasih se zgodi, da novica zaradi pomembnosti ne more počakati do izida naslednjega
eCNVOS oz. je tako pomembna, da ne sme ostati neopažena, v ta namen smo poslali
opomnik po naši bazi prejemanja novic, v povprečju enkrat tedensko.
Pravne novice in pravni napovednik za področje Slovenije in EU


aktualne tedenske pravne novice smo pripravljali v sodelovanju s Pravnoinformacijskim centrom NVO – PIC



NVO pravni napovednik na EU ravni smo pripravljali v sodelovanju z Zavodom PIP

V sodelovanju s PIC smo na veliko povpraševanje NVO pripravili tudi strokovno podlago
davčnega vidika prostovoljnega dela v NVO (objava na www.cnvos.si).
Press clippingi
CNVOS je tudi v letu 2007 nudil prejemanje medijskih objav s področja dogodkov v NVO
sektorju. Klipingi so bili objavljeni na spletni strani, povzeli smo jih v novicah in jih na željo
posameznikov posredovali neposredno na njihov naslov. Storitev je opravljalo podjetje
Press-cllipping v Mariboru.
CNVOS e-časopis o aktualnem dogajanju v EU na področju nevladnega sektorja
Mesečna obvestila za NVO o dogajanju v EU. Informacije v mesečnih EU obvestilih so
organizirane na isti način kot pri eCNVOS obvestilih v rubrike: splošno, filantropija, okolje,
sociala, človekove pravice, mladi, kultura, ženske, razvojno sodelovanje ter zdravje in šport.
Zaradi pomena strukturnih skladov za NVO in številnih s tem povezanih aktivnosti
(posvetovanja, predavanja...) je bila v juniju vpeljana nova rubrika Strukturni skladi.
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Mesečnik je vsem zainteresiranim za evropsko delovanje nevladnih organizacij, mrež in
institucij EU zagotavlja dober pregled dogajanja po vseh področjih. Tako zbrane številke
mesečnika predstavljajo tudi dragocen arhivski vir, ki predstavlja pregled pomembnejših
pobud evropskih nevladnih mrež in slovenskih NVO s področja EU zadev, ki večkrat služi kot
zbirka informacij za potrebe mreženja, priprave publikacij, projektnih predlogov, tematskih
predstavitev ter organizacije dogodkov.
V mesečniku zbrane informacije so bile uporabljene tudi pri drugih aktivnostih informiranja –
pri oblikovanju vsebin za posebno spletno stran www.državljanstvo.eu, ki je bila oblikovana v
okviru projekta spodbujanja aktivnega evropskega državljanstva, ki ga je sofinancirala
Evropska komisija, in posebne spletne podstrani, ki služi za pripravo konference o krepitvi
dialoga med nevladnimi organizacijami in Evropskim parlamentom v okviru projekta, ki ga
sofinancira Generalni direktorat za informiranje Evropskega parlamenta. (Priloga 5)
Spletna stran www.cnvos.si - KOLEDAR DOGODKOV IN DNEVNIK CNVOS
V letošnjem letu smo vpeljali kar nekaj izboljšav na našo osrednjo spletno stran. CNVOS-ove
osrednja spletna stran je bila redno ažurirana z informacijami o aktualnih zadevah v CNVOS
in v nevladnem sektorju. Na spletni strani so zdaj v glavne meniju dosegljive:
-

informacije o aktualnih razpisih in priložnostih za NVO,

-

obvestila o aktualnih dogodkih,

-

novice o evropskih vsebinah in dogodkih,

-

elektronske verzije publikacij in objav raznih delovnih teles in institucij (npr. poročila
predstavnika NVO v EESC, poročila Evropske komisije in parlamenta, ipd.),

-

baze medijskih objav,

-

pravni nasveti,

-

povezave na uporabne spletne strani NVO mrež, državnih institucij in drugih
nevladnih organizacij.

Redno smo obveščali o postopkih izbire NVO predstavnikov, ki jih je CNVOS izvedel v letu
2007. Pod rubriko NVO predstavniki pa smo tudi navedli listo oseb, ki so bile izbrane po
CNVOS-ovem postopku izbora.
Dodali smo elektronske verzije naših novih publikacij in objavili bazo literature, ki je
dosegljiva v CNVOS-ovi NVO knjižnici.
Pod rubriko »zaposlovanje v NVO« smo redno dodajali obvestila o odprtih delovnih mestih v
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NVO sektorju (doma in v tujini), objavili pa smo tudi vrsto nasvetov o zaposlovanju (glej
spodaj).
Z letošnjim letom je na voljo tudi koledar dogodkov, ki vsebuje vse pomembnejše dogodke
v nevladnem sektorju v Sloveniji.
Dnevno smo pisali tudi spletni dnevnik zaposlenih na CNVOS (t.i. CNVOSovica), ki je bil
zelo toplo sprejet s strani rednih obiskovalcev spletnih strani.
Dodali smo tudi rubriko Strukturni skladi za NVO, na kateri so objavljene informacije v
povezavi s tem in bilten Strukturokop.
Informiranje na področju lokalnih razvojnih skladov za NVO
CNVOS je tudi v letošnjem letu nadaljeval z informiranjem in medijskem obveščanjem o
dogodkih v okviru Lokalnih razvojnih fundacij. Projekt je bil formalno zaključen konec marca
2007, CNVOS je za vse te dogodke skrbel za aktivno udeležbo, informiranje o dogodkih,
pomoč pri organizaciji in ažuriranje spletne strani www.lrf.si.
Baza zaposlitev v NVO
Na spletni strani www.cnvos.si smo v letu 2006 vzpostavili posebno področje Zaposlitve v
NVO, ki vsebuje aktualne možnosti za zaposlitev v nevladnem sektorju v Sloveniji in v tujini.
S to dejavnostjo želimo pripomoči k večji stopnji zaposlenosti v nevladnem sektorju ter k večji
preglednosti ponudbe in povpraševanja na nevladnem trgu delovne sile.
Lektoriranje kratkih angleških tekstov
CNVOS je nudil NVO pomoč pri lektoriranju krajših angleških tekstov oz. dopisov.
Moderiranje baz ponudbe za NVO
V letu 2006 smo na spletni strani www.razpisi.info vzpostavili in objavili dve novi bazi
ponudb: a) bazo ponudb storitev, ki jih nudijo posamezni strokovnjaki z različnih področij
NVO (t.i. baza predavateljev) in b) bazo ponudb prostorov, tehnične opreme in pripomočkov,
ki jih nudijo NVO-ji NVO-jem.
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2.1.2 spodbujanje sodelovanja in mreženja na vseh ravneh (regionalni,
nacionalni, mednarodni)
V CNVOS smo tudi v letošnjem letu s svojimi aktivnostmi in dejanji spodbujali NVO za
sodelovanje in povezovanje, saj razdrobljen in nepovezan sektor nobenemu ne koristi.
A. Mreženje NVO znotraj CNVOS in CNVOS z evropskimi mrežami

Mreženje NVO znotraj CNVOS
V letošnjem letu smo izkoristili mnoge priložnosti s predstavitvijo CNVOSa nevladnim
organizacijam in širši civilni družbi, saj smo se udeležili veliko dogodkov, predstavitev,
organizirali številna izobraževanja, okrogle mize itd. Vse to vpliva na prepoznavnost in
promocijo NVO. V letošnjem letu smo pridobili 47 novih članic.
Za mesec september, oktober in november smo pripravili tudi CNVOS-informator, na A3
strani, ki smo ga poslali našim članicam po navadni pošti. Vsebuje nekaj aktualnih novic,
vsakič je predstavljena neka nova ponudba CNVOSa (npr. spletna stran razpisi.info,
možnost izposoje tehnične opreme, nekaj novic o dogodkih, ki so bili, na hrbtni strani pa je
koledar, v katerega so vpisani vidnejši dogodki).

Mreženje CNVOS z evropskimi mrežami
European Citizen Action Service – ECAS
CNVOS je leta 2007 postal polnopraven član ECAS-a in tako še okrepil sodelovanje znotraj
mreže – predvsem na področju izvajanja skupnih projektov, skupne prijave na projekte in
načrtovanja prihodnjih aktivnosti. ECAS in CNVOS sta v letu 2007 sodelovala v treh
projektnih partnerstvih: v projektu spodbujanja aktivnega evropskega državljanstva, ki ga je
sofinancirala Evropska komisija, v okviru projekta Partnership in Action – Strengthening
Balkan Civil Society Development Network (2006-2007) ECAS in CNVOS sodelujeta pri
aktivnostih informiranja, izobraževanja in svetovanja članicam mreže BCSDN in njihovim
regionalnim članicam in partnerjem).
CEDAG - European Council for Non-profit Organisations
CNVOS je bil partner projekta mreženja in spodbujanja aktivnega evropskega državljanstva
»National NGOs – the ‘missing link’ in EU engagement« (2006-2007), ki je vključeval
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naslednje nacionalne platforme: NCVO - National Council of Voluntary Organisations
(Anglija), WCVA - Wales Council for Voluntary Action, NICVA - Northern Ireland Council for
Voluntary Action (S. Irska), The Wheel (Irska), SCVO - Scottish Council for Voluntary
Organisations (Škotska), Estonian NGO Round Table (Estonija) in The World of NGOs
(Avstrija).
Balkan Civil Society Development Network – BCSDN
CNVOS je član mreže od junija 2007, od leta 2004 pa sodeluje v dvoletnem projektu krepitve
mreže, ki ga podpira Evropska komisija v okviru programa CARDS - Network to Network
(2005-2007): CNVOS je zadolžen za: strokovno podporo in svetovanje pri oblikovanju
spletne strani; zagotavljanje tedenskih novic za obvestilnik; zagotavljanje trenerjev in
izvajanje usposabljanj o mreženju, odnosih z mediji in civilnem dialogu; oblikovanje
priročnikov o odnosih z mediji in civilnem dialogu ter zagotavljanje svetovanja (preko t.i. helpdesk-a).
Central and Eastern European Citizen Network
CNVOS je postal v letu 2006 ena od 17 držav članic mreže CEE Citizen Network, ki si
prizadeva za čim večjo participacijo državljanov in njihovo vključevanje v vsakdanje življenje.
Članice se medsebojno obveščajo preko foruma na spletni strani, preko letnih poročil in
preko letnih srečanj, skupni dogodek na letni ravni pa je organizacija »Citizen participation
week«, ki poteka vsako leto konec septembra. Letos smo aktivnosti združili s festivalom
Lupa, v ta namen pa izpolnili anketo z mimoidočimi na bazarju, o njihovem zaupanju v
policijo, sodišče, NVO itd.
Balkan Forum
Sodelovanje z Balkan Forumom, ki povezuje podporne NVO centre na območju Zahodnega
Balkana, je potekalo v okviru srečanja članov ob regionalni konferenci o neformalnem
izobraževanju na Balkanu 20.-21.9.2007 v Sarajevu. Načrtovanje prihodnjih aktivnosti je bilo
usmerjeno predvsem na krepitev mreže in skupno prijavo projekta v naslednjem letu.
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B. Spodbujanje nastajanja novih vsebinskih področij in mrež, spodbujanje
projektnega povezovanja v konzorcije za dosego skupnih ciljev ali prijavo na projekte
V okviru aktivnosti projekta »Evropski parlament in nevladne organizacije – krepitev
dialoga«, ki ga sofinancira Generalni direktorat za informiranje Evropskega parlamenta. Za
skupno prijavo in izvajanje projekta je bilo oblikovano široko partnerstvo. Projekt vključuje
organizacijo dvodnevne mednarodne konference, oblikovanje priročnika za spodbujanje
dialoga med nevladnimi organizacijami in Evropskim parlamentom, spletna posvetovanja,
vzpostavitev spletne podstrani na www.drzavljanstvo.eu in dejavnosti mreženja. (več v opisu
projekta pod drugo točko)
CNVOS regionalne izpostave
V letošnjem letu smo nadaljevali projektno sodelovanje s petimi izpostavami: Maribor, Novo
mesto, Jesenice, Brežice in Murska Sobota. S Koprom smo sodelovanje prekinili, vzpostavili
pa smo dobro sodelovanje z drugimi organizacijami: v Sevnici (MC Sevnica), Kočevju (Varna
hiša), Sežana (MC Podlaga), ki so nam pomagali organizirati dogodke na lokalni ravni in pri
širjenju informacij.
Koordiniranje 5 neformaliziranih mrež
V letu 2007 smo delovali pri spodbujanju sodelovanja in povezovanja, aktivnejšemu
delovanju in doseganju ciljev na petih področjih:
Neformalno izobraževanje
V letošnjem letu smo vzpostavili kontakte z Univerzo za tretje življenjsko obdobje, ki
intenzivno delujejo na tem področju. Skupaj z njimi, predstavnikom ŠOU v Ljubljani in ŠOU v
Mariboru, Mladinski ceh, Zavod Enajsta akademija, SMC Maribor, smo imeli 3 sestanke na to
temo in na temo razvoja in promocije NI. Organizirali smo tudi obisk konference v Sarajevo,
kjer so bili predstavljeni primeri dobrih praks v Sloveniji.
Prostovoljstvo
V letošnjem letu smo začeli dobro sodelovati s Slovensko filantropijo, s katero smo
organizirali tudi treninge za prostovoljce. Aktivno so vključene še organizacije Društvo za
razvijanje preventivnega in prostovoljnega dela, Društvo za razvijanje prostovoljnega dela
Novo mesto in Mladinski Ceh. Uspešno smo sodelovali na nekaterih dogodkih (npr. Festival
za tretje življenjsko obdobje), kjer smo promovirali prostovoljstvo in poudarjali pomembnost.
Opozarjali smo tudi (v sodelovanju s PIC), da nimamo še sprejetega zakona o prostovoljnem
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delu (npr. na okrogli mizi o zakonodaji za NVO, september 2007). Po različnih organizacijah
smo razdelili (večje število izvodov tudi osebno dostavili) Etičnega kodeksa, v pripravi pa je
tudi organizacija kongresa prostovoljstva, ki bo januarja 2008.
Na področju revščine in socialne izključenosti
Vzpostavitev mreže slovenskih NVO, ki se bo predvidoma formalno vzpostavila v začetku
leta 2008, da bo postala članica evropske mreže EAPN. V septembru smo imeli tudi srečanje
s predsednikom mreže EAPN g. Fintan Farrella in Tanye Basarab, ki zelo spodbujata
nastanek te mreže tudi v Sloveniji. V povezavi smo tudi z Ministrstvom za delo, družino in
socialne zadeve, s katerim se redno obveščamo o dogodkih in smo sodelovali skupaj tudi pri
6. srečanju oseb, ki imajo izkušnje s področja revščine, ki je potekalo maja v Bruslju.
Ženske in enake možnosti
Letos se je na tem področju vzpostavil Evropski ženski lobij Slovenije, ki je postal tudi članica
European Women Lobby. Gre za neformalno mrežo, tako da so s poslovanjem še delne
težave, smo jim pa pomagali pri različnih dogodkih, jih podprli pri strokovnem delu, jim
predstavili možnost sofinanciranja poti na skupščino ipd. Skratka za stvari, s katerimi se
srečuje vsaka mreža pri vzpostavitvi.
Mreženje na področju spodbujanja aktivnega evropskega državljanstva
S konferenco v aprilu 2007 seje začelo tudi aktivno mreženje organizacij, ki se ukvarjajo z
EU razsežnostjo delovanja na svojih različnih področjih delovanja: mladih, sociali, okolju idr.
Na konferenci so bile zato predstavljene tudi nekatere dobre izkušnje slovenskih NVO z
mreženjem, kot sta evropsko mreženje društva fokus in sodelovanje Sloge v okviru evropske
mreže s področja razvojnega sodelovanja CONCORD.
Podpora formalizirani novonastali nacionalni mreži
Tehnično, administrativno in finančno smo podprli dve novonastali mreži, formalizirani v letu
2006, ki sta potrebovali pomoč pri vzpostavitvi in razvoju: mreži Sloga in Slovenska zveza
za zdravje.
Promocijska kampanja mreženja
Kot smo že uvodoma napisali, smo v letošnjem letu izkoristili kar nekaj dogodkov, kjer smo
promovirali sodelovanje in povezovanje. Pomembnejši del kampanje pa je letos bil na
Festivalu za tretje življenjsko obdobje, kjer smo najeli razstavni prostor in smo ga ponudili
tudi PIC-u za skupno delitev. Festival je potekal 1. in 2. oktober v Cankarjevem domu, z
velikim številom spremljevalnih aktivnosti.
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Publikacija na temo sodelovanja in mreženja NVO
Publikacija je bila oblikovana z namenom predstavitve pomembnejših prednosti, ki jih
predstavlja povezovanje z nevladnimi mrežami na EU ravni. V publikaciji so objavljeni tudi
rezultati raziskave, ki je bila narejena na podlagi ankete o potrebah slovenskih NVO, ki je
vsebovala tudi vprašanja o povezovanju sorodnih NVO in njihovemu vključevanju v evropske
mreže. Največ poudarka je na predstavitvi primerov sodelovanja slovenskih NVO z
evropskimi mrežami. Izbrani so bili tisti primeri, v katerih je članica evropske mreže mreža
nevladnih organizacij tudi sama – in sicer na različnih področjih: mladi, starejši, ženske,
razvojno sodelovanje, človekove pravice. Predstavljeno je tudi članstvo CNVOS-a v
evropskih mrežah in prednostih, ki jih imajo zaradi tega naše članice na področju
informiranja, izobraževanja, organizacije dogodkov in sodelovanja v projektnih partnerstvih.
Na koncu publikacije je objavljen seznam izbranih evropskih nevladnih mrež, ki je narejen na
podlagi publikacije Nevladne mreže v EU, ki jo je CNVOS izdal leta 2005. Objavljene
informacije so bile posodobljene, izbranim nevladnim mrežam pa so bili dodani še kontakti
slovenskih nevladnih organizacij, ki so članice predstavljenih mrež. (dostopna na
www.cnvos.si)

Delavnice na temo sodelovanja in mreženja NVO
Skupaj je bilo izvedenih 11 delavnic, katerih tematika se je nanašala na različne vidike in
prednosti mreženje. Nekatere od izvedenih delavnic so se vsebinsko navezovale bolj na
področje uveljavljanja interesov in vlogo mrež NVO v civilnem dialogu na EU ravni, druge pa
na pomen mreženja in sodelovanja pri pridobivanju sredstev in oblikovanju partnerstev.


6 delavnic o vlogi NVO pri spodbujanju aktivnega evropskega državljanstva (marec,
april 2007)



2 delavnici o mreženju in partnerstvih (september 2007)



2 delavnici mreženja (oktobru 2007)



Delavnica mreženja v okviru konference o vlogi NVO pri spodbujanju aktivnega
evropskega državljanstva (april 2007): mreženje na evropski ravni in povezovanja
slovenskih NVO, ki se ukvarjajo z EU zadevami je bila tudi ena od treh vsebinskih
delavnic, ki so bile izvedene v okviru konference projekta spodbujanja aktivnega
evropskega državljanstva (drugi dve sta se nanašali na komuniciranje o EU zadevah
in civilni dialog na EU ravni).
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Baza NVO
Našo obstoječo bazo smo dopolnili s 700 NVO.
Urejanje baze partnerjev - iščem, išče
Namen je na enem mestu zbrati povpraševanja slovenskih in mednarodnih organizacij po
partnerjih za sodelovanje pri projektih. CNVOS je redno objavljal vsa povpraševanja in
ponudbe za vzpostavitev partnerstev, poleg tega pa je spodbujal vsako novo članico portala
www.razpisi.info, da se tudi sama vpiše kot zainteresirana organizacija za partnerstvo.
Na portalu www.razpisi.info lahko NVO navedejo svoj interes za sodelovanje pod vsakim
aktualnim razpisom ki zahteva prijavo partnerskih projektov, ali na spletnem forumu portala.
Objavili smo tudi bazo spletnih mest, ki so namenjena iskanju partnerjev.
Pomanjkljivost, ki smo jo opazili pri urejanju baz je bila predvsem manjše zanimanje po
partnerskem sodelovanju s strani domačih organizacij, saj pri ponudbah in povpraševanju ni
bilo pobud s slovenske strani.

2.1.3 izobraževanje in usposabljanje NVO
Študijski obisk
27.- 30. junija 2007 je bil organiziran študijski obisk Berlina za nevladne organizacije, ki je bil
namenjen spoznavanju izkušenj nemških organizacij civilne družbe s Predsedovanjem EU.
Študijski obisk, ki se ga je udeležilo 13 predstavnikov nevladnih organizacij, smo načrtovali v
sodelovanju z Evropskim gibanjem Nemčije, ki združuje 130 članskih organizacij z različnih
področij in predstavlja osrednjo organizacijo civilne družbe, ki spodbuja dialog ter
sodelovanja med vlado in organizacijami civilne družbe na področju evropskih zadev.
Zaradi potovanja z avtobusom je bilo mogoče v program obiska vključiti tudi srečanje s
predstavniki NVO v Pragi, tako da je program vključeval naslednje organizacije, sogovornike
in dogodke:
The Information Centre of Non-profit Organizations (ICN)
Josef Splichal: predstavitev ICN
David Stulik (Urad vlade za komuniciranje) predstavitev evropskih aktivnosti neprofitnega
sektorja Češke in priprave na češko predsedovanje
NROS – Civil Society Development Foundation
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Petra Francova, vodja EU sekcije: predstavitev NROS in aktivnosti fundacije na področju
strukturnih skladov
Deutscher Caritasverband (DCV)
Mario Junglas (vodja berlinskega urada DCV) in Manfred Mohr (odgovoren za EU zadeve pri
RK Nemčije): predstavitev “The advocacy role of Social NGOs – German experiences”
Heinrich-Böll-Stiftung
Dr. Rebekka Göhring (vodja oddelka EU / Transatlantik): predstavitev delovanja fundacije
Jost Palachy: pogovor na temo razvojnega sodelovanja
Gitti Hentschel (direktorica Gunda-Werner-Institute pri HBF): pogovor na temo enakosti
spolov
Jörg Haas (vodja oddelka za ekologijo in trajnostni razvoj): pogovor na temo energetike in
okolja
European Movement
»EU briefing: From Berlin to Lisbon to Ljubljana – the 2007-2008 Agenda of the European
Union« bo moderiral Pat Cox, predsednik EMI in bivši predsednik Evropskega parlamenta.
Pred dogodkom Evropskega gibanja je bil organizirano tudi srečanje na Veleposlaništvu RS
v Berlinu, ki so se ga udeležili: veleposlanica Dragoljuba Benčina in oba gosta dogodka o
predsedovanju: Živana Mejač (SVEZ) in Matej Marn (MZZ). (Priloga 15)

Delavnice Odnosi z mediji za NVO
V letu 2007 smo organizirali 3 delavnice na temo odnosi z javnostmi, ki so poleg
komuniciranja z mediji, vsebovale tudi napotke za komuniciranje z drugimi ciljnimi javnostmi.
Delavnice, ki jih je vodila strokovnjakinja s tega področja Kristina Plavšak Krajnc, so bile v
Sežani, Mariboru in Ljubljani. Tema delavnic je bilo strateško načrtovanje medijskih in
komunikacijskih projektov (Kaj-sporočiti-komu-ob kateri priložnosti-s kakšnim namenom inučinkom, primeri in praktični napotki za uspešne komunikacijske strategije). Program
delavnice, z listo prisotnosti in evalvacijo v prilogi. (Publikacija dostopna na www.cnvos.si)

Priročnik in delavnice »S strateškim načrtovanjem do uspešnega vodenja NVO«
Organiziranih je bilo 6 izobraževalnih delavnic po različnih krajih Slovenije (Ljubljana,
Maribor, Koper, Sežana, Novo mesto in Jesenice). Na delavnici so imeli udeleženci možnost
spoznati proces strateškega načrtovanja v NVO, da v določenih korakih poskušali izvesti ter
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ga umestiti v potrebe in kulturo svoje organizacije. Vsebine delavnice:


Uspešnost organizacije



Strateško načrtovanje



vizija in poslanstvo



strateški izzivi, cilji in kazalniki



zaključne faze strateškega načrtovanja



izvajanje in vrednotenje strateškega načrtovanja



strateško naravnana struktura organizacije in finančni načrt

Delavnico je vodil Matej Cepin in je potekala 5 pedagoških ur (4 polne ure).

Publikacija in delavnice z delovnim naslovom »Uspešna komunikacija za nevladne
organizacije«
Namen delavnic je bil še posebej opozoriti zainteresirane NVO na pomen uporabe orodij, ki
naj bi jih vsaka “resna NVO” uporabila pri načrtovanju komuniciranja z njihovimi ciljnimi
javnostmi. Izvedenih je bilo 5 delavnic po različnih krajih v Sloveniji (v Črnomlju, Novi Gorici,
Ljubljani, Mariboru, in Novem mestu). Vsaka izmed delavnic je potekala 4 šolske ure.
Delavnica je bila razdeljena v dva tematska sklopa in sicer:
1. del v katerem so bila predstavljena orodja za načrtovanje in pripravo strategij za
doseganje zastavljenih ciljev. V tem delu so bila predstavljena naslednja orodja:
- Analiza ključnih deležnikov
- Analiza družbene mreže
- Swot analiza
- Pestle analiza
- Analiza pozitivnih in negativnih interesov
- Problemska analiza (problem tree analysis)
2. del v katerem so bila predstavljena orodja za izboljšanje delovanja organizacije. V tem
delu so bila predstavljena naslednja orodja:
- Kako pripravimo komunikacijsko strategijo
- Predstavitev problemov in rešitev
- Tehnika uporabe presenečenj
- Tehnika prepričevanja
- Priprava stališč organizacije
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- Spletne strani
- Elektronska sporočila
- Bloganje (blogging)
- Delo z mediji
- Lobiranje.
Pri vsakem izmed predstavljenih orodij, so bili predstavljeni konkretni primeri iz prakse. Hkrati
so bili udeleženci pozvani k sodelovanju pri 4 praktičnih vajah, s katerimi so pridobili
praktična znanja glede razreševanja kompleksnejših problemov in jih pretvarjali v rešitve.
Nadalje so tudi sodelovali pri pripravi efektivnih sporočil. Vsak izmed udeležencev je dobil
tudi priročnik z istim naslovom kot je bil naslov delavnice.

ABC prostovoljstva, Delavnice »Usposabljanje za mentorje prostovoljcev«
Delavnice smo izvedli v sodelovanju s Slovensko filantropijo in Društvom za razvijanje
prostovoljnega in preventivnega dela v 6 krajih: Vrhnika, Kočevje, Ljubljana, Novo mesto,
Maribor, Razori pri Ljubljani. Usposabljanja so se pokazala za zelo potrebna, ker imajo
mentorji prostovoljcev malo usposabljanj ali izobraževalnih srečanj.
Usposabljanja so temeljila na izmenjavi izkušenj, in na dopolnjevanju teh izkušenj s
teoretskim pogledom ali opozarjanjem na nujne sestavine pri procesu sodelovanja med
prostovoljcem in organizacijo.

Izobraževanje za trajnostni razvoj (podizvajalec PINA)
Izobraževanje poteka preko portala www.trajnost.net za potrebe vseh nepridobitnih
organizacij: neformalno odprto (e)učenje in učenje na daljavo, ter RAZVOJNA EDUKACIJA.
Aktivnost je klasificirana po Enotnem programskem dokumentu kot strateška informacijska
razvojna podpora za MSP, lokalne skupnosti.

www.razpisi.info

www.drzavljanstvo.eu

www.balcan.org

20

2.1.4 zagotavljanje tehnične in strokovne podpore pri pripravi projektov za
pridobivanje sredstev iz virov EU
Svetovanje glede ustreznosti razpisov
Poleg posredovanja tedenskih informacij smo nudili svetovanje glede razpisov - osebno,
preko telefona ali elektronske pošte - saj je bil eden od zaposlenih vedno pripravljen
odgovarjati na vprašanja, ki so se nanašala na možnosti kandidiranja NVO na posamezne
razpise (v povprečju je bilo opravljenih tedensko: 2 osebna svetovanja, 3 svetovanja preko
telefona in 5 svetovanj preko e-poste).
V sodelovanju s PIC smo organizirali posvetovanje za NVO pri pripravi dokumentacije, ko se
prijavljajo na razpise.
Kot dodatek k svetovanju smo na CNVOS-u organizirali tudi 30-urni tečaj angleščine za
NVO, katerega se je udeležilo 9 predstavnikov nevladnih organizacij in v sklopu katerega
smo obravnavali tudi terminologijo, ki se nanaša na prijave projektov na mednarodne
razpise.

Pomoč pri pisanju projektov
Poudariti je treba, da smo v preteklem letu opravili vrsto svetovanj glede prijav na
slovenske razpise, predvsem v okviru:
-

šestih regijskih delavnic o prijavah na (nacionalne) razpise (glej spodaj – delavnice
»Kako napisati dober projekt?«);

-

svetovanja posameznim organizacijam ali organizacijam v nastajanju, nekaj
primerov:
- DRUŠTVO POVOD - prijava na program MLADI V AKCIJI
- ZVEZA ŠKIS - prijava na ACTIVE CITIZENSHIP, EC
- Društvo študentov FERI - svetovanje za prijavo publikacij
- Društvo študentov medicine - mednarodne izmenjave
- Društvo LASTOVKA - prijava na MOL
- SMC Rakovnik - prijava na razpis UKOM
- Socialna akademija - prijava na razpis UKOM
- AEEGE – pomoč pri iskanju sredstev za letno mednarodno konferenco v Sloveniji
- Zveza Slovenskih inženirjev Slovenije – serija razgovorov o projektu, ki bi bil
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primeren za prihajajoče razpise iz strukturnih skladov;
- predstavnici zavoda Kimahen (v nastajanju) smo svetovali glede možnosti
sodelovanja s podobnimi organizacijami v regiji (Brežice);
- predstavniku Športne zveze Slovenije smo pomagali s posredovanjem publikacije
»Kako pametno napisati dober projekt?« (katero so vključili v mesečnik in razposlali
na več kot 2000 elektronskih naslovov) in z nasveti o primernih razpisih za Zvezo,
itd.;
-

rednega obveščanja o priložnostih in razpisih primernih za ŠOU v Ljubljani
(obvestila smo razpošiljali vsaj dva-krat mesečno);

-

sodelovanja pri treh javnih razpravah v sklopu aktivnosti Slovenske filantropije o
možnostih financiranja projektov, ki se ukvarjajo z iskalci azila in begunci v Sloveniji
(Maribor, Ljubljana, Novo mesto (junij 2007).

Poleg tega smo NVO stimulirati tudi k prijavi projektov na EU razpise in v ta namen
organizirali in/ali sodelovali pri:
-

izvedbi javnega posveta z g. Ray Phillipsom na temo »Kako napisati projekt, da bo
upravičen do črpanja sredstev iz Evropskega socialnega sklada« (18.05.2007, v
sodelovanju za MJU),

-

pripravi in natisu prve številke brošure STRUKTUROKOP - NVO vodiča po
strukturnih skladih (maj 2007),

-

pripravi javnega posveta o izvajanju strukturnih skladov v Sloveniji (26.09.2007,
v sklopu festivala LUPA in v sodelovanju z MJU),

-

predstavitvi evropskih programov in evropskih strukturnih skladov v sklopu
regijskih delavnic »Kako napisati dober projekt?« (april – julij 2007) in »Kako pametno
porabiti EU sredstva« (oktober 2007),

-

informiranju NVO o strukturnih skladih (telefonsko, osebno in po e-pošti),

-

izvedba šestih delavnic o spodbujanju aktivnega evropskega državljanstva in o
novem EU programu »Evropa za državljane« (Kranj, Brežice, Maribor, Koper,
Novo Mesto, Ljubljana, marec - april 2007),

-

informiranju NVO o pomenu projektnih partnerstev in mreženja ter o možnostih
pridobivanja finančnih sredstev iz novih EU programov in strukturnih skladov v okviru
dveh delavnic mreženja v Ljubljani in Mariboru (oktober 2007),

-

izvedbi šestih delavnic »Kako pametno pridobiti EU sredstva?« (glej spodaj),

-

pripravi in natisu publikacije »Pridobivanje evropskih sredstev – primeri dobrih
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praks« (glej spodaj in dodatek),
-

izvedbi skupinskih in individualnih svetovanj v sklopu seminarjev ali posvetov,
organiziranih s strani drugih NVO ali mrež (npr. sodelovanje na 3 regionalnih posvetih
Slovenske filantropije (junij 2007), sodelovanje na dvodnevnem mednarodnem
seminarju Zavoda Voluntariat (delavnica o EU programih),

-

itd.
Finančno svetovanje pri pripravi projektnih finančnih načrtov

Finančno svetovanje je potekalo v sklopu projektnih aktivnosti – svetovanje glede pisanja
projektov, na delavnicah (12), največkrat pa so nas poklicali po telefonu (v povprečju 2 krat
tedensko), ko si izpolnjevali ali prijavo ali poročilo, pa se jim je samo kje manjšega
»zalomilo« - predvsem glede upravičenosti stroškov. V primeru, da sami nismo poznali
odgovora, smo se obrnili na druge strokovnjake (drugo organizacijo ali računovodski servis).

Pomoč pri pripravi projektov za obstoječe mreže NVO
CNVOS je spodbujal mreže k iskanju sredstev za financiranje njihovega delovanja. V
podporo jim bo pomagal pri iskanju primernih razpisov in pri pisanju projektov. CNVOS je
pomagal pri prijavi projekta SLOGI (pregled projekta in priprava bilance v angleškem jeziku)
ter Zvezi za zdravje pri prijavi na razpis za IVZ. Oba bosta imela v okviru našega projekta
financirano delo in morebitne potne stroške za pripravljalne sestanke.
Priložnost za mreže vidimo tudi v strukturnih skladih za obdobje 2007 – 2013. Zato smo se
posebej osredotočili na programe financiranja, namenjenih za NVO, kjer se bodo zaradi
majhnosti, organizacije morale mrežiti na različnih področjih. Pripravili smo t.i. bilten
STRUKTUROKOP – NVO vodiča po strukturnih skladih Evropske unije. V njej smo
predstavili kohezijsko politiko na ravni EU in Slovenije, povzeli temeljne dokumente
strukturnih skladov in izpostavili tiste prioritete nacionalne razvojne politike, ki bodo pozitivno
vplivale na razvoj nevladnega sektorja. V drugi številki biltena, katero nameravamo izdati v
septembru 2007, bomo obrazložili sistem izvajanja programov strukturnih skladov v Sloveniji
in prikazali institucije, vključene v sistem upravljanja strukturnih skladov.

Spletni portal www.razpisi.info
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CNVOS je v letu 2006 vzpostavil nov spletni portal, ki danes zajema:
-

informacije o CNVOS, naši ponudbi in storitvah;

-

informacije o aktualnih slovenskih in evropskih (oz. mednarodnih) razpisih (npr.
naslov razpisa in razpisovalec, podrobnosti o vrednosti razpisa in posamezne
dotacije, predmetu razpisa, upravičencih za razpis, ipd.);

-

informacije o novih EU programih (za finančno obdobje 2007-2013) in povezave na
njihove spletne strani;

-

aktualne novice o razpisih in priložnostih za izobraževanje NVO (npr. novice o
delavnicah, ipd.);

-

nasvete in izobraževalne pripomočke za uspešno prijavo projektov na razpis in za
uspešno izvajanje odobrenih projektov (npr. objavljene so CNVOS publikacije,
dokumenti in razpredelnice za vodenje projektov, ipd.);

-

bazo ponudb NVO, kjer organizacije obveščajo o svoji ponudbi tehnične opreme,
pripomočkov in prostorov za druge NVO;

-

bazo predavateljev, ki lahko svoje spretnosti in znanja iz posameznega področja
ponudijo tudi drugim NVO;

-

bazo partnerjev oz. bazo nacionalnih in (predvsem tujih) organizacij, ki iščejo
partnerske organizacije za izvedbo mednarodnih projektov.

V letu 2007 je spletni portal obiskalo cca. 3.650 obiskovalcev, od katerih je bilo več kot 50%
oz. 1.921 popolnoma novih obiskovalcev. Skupaj je bila stran obiskana več kot 27.700
krat, v povprečju je bilo več kot 7.6 obiskov strani na dan. Večina obiskovalcev (cca. 43%) je
do portala prišla »direktno« (kar pomeni, da so obiskovalci poznali direkten spletni naslov
portala), cca. 30% obiskovalcev je do portala prišlo preko iskalnikov (npr. najdi.si, google.si,
ipd.), cca. 25% pa jih je na portal prišlo preko referenčnih strani, kot so www.cnovs.si.
Čeprav je bila večina obiskovalcev portala www.razpisi.info iz Slovenije, je bilo nekaj
obiskovalcev tudi iz tujine (npr. iz Belgije, Velike Britanije, ZDA, ipd.)
Spletni portal www.razpisi.info ima, vsaj kar se tiče informiranja NVO o aktualnih razpisih in
priložnostih, potencial, da postane eno od najbolj uporabnih orodij vsake NVO v Sloveniji.
Svetovanje glede EU sredstev za kulturo
Svetovanje glede EU sredstev za kulturo smo izvajali v sodelovanju z SCCA, ki izvaja
informacijske, svetovalne in posredniške dejavnosti, ki vključujejo tri programe, ki se med
www.razpisi.info

www.drzavljanstvo.eu

www.balcan.org

24

seboj dopolnjujejo in predstavljajo celosten informacijski in svetovalni podporni sistem:
Artservis, Kulturna stična točka in Evrokultura.
Priročnik in delavnice na temo pridobivanja sredstev iz EU
Namen tega programa je usposabljanje NVO za uspešnejše pridobivanje sredstev na
nacionalnih in evropskih (oz. mednarodnih) razpisih. Da bi dosegli kar se da širok krog
nevladnih organizacij smo, v sodelovanju z zunanjimi izvajalci, organizirali 12 regijskih
delavnic širom Slovenije in pripravili nov priročnik za NVO, na temo pridobivanja evropskih
virov financiranja.

DELAVNICE »Kako napisati dober projekt?«
Delavnice smo izvedli v 6 krajih Slovenije: Jesenice (25.04.2007), Murska Sobota
(25.05.2007), Črnomelj (30.05.2007), Sevnica (09.06.2007), Ljubljana (13.06.2007), Kočevje
(17.07.2007).
Delavnice »Kako pametno porabiti EU sredstva - Primeri dobrih praks«
V oktobru 2007 smo organizirali 6 delavnic na temo zbiranja evropskih sredstev in
predstavitvi primerov dobrih praks oz. tistih projektov, ki so že bili uspešni pri pridobivanju in
porabi evropskih sredstev.
Delavnice so bile organizirane v sodelovanju z CNVOS-ovimi partnerji (npr. Mladinski center
Brežice, Mladinski center Sevnica, Pekarna Magdalenske mreže, PIP (MS), Evro Info Center
Koper in Legebitra), v šestih krajih Slovenije: Brežice (10.10.2007), Sevnica (13.10.2007),
Maribor in Murska Sobota (15.10.2007), Koper (17.10.2007) in Ljubljana (24.10.2007).
Na podlagi teoretičnih prispevkov izvajalcev delavnic in primerov dobrih praks smo, v
sodelovanju z Jasno Magič, projektno koordinatorko Društva informacijski center Legebitra,
izdelali tudi novo publikacijo, naslovljeno »Pridobivanje evropskih sredstev – primeri
dobrih praks«. Slednja se osredotoči na proces zbiranja finančnih sredstev (ang.
»fundraising«) in vključuje napotke in uporabne nasvete za uspešno pridobivanje sredstev na
evropski ravni. Poleg tega zajema informacije o izbranih EU programih (npr. Mladi v akciji,
Evropa za državljane, Progress, ipd.), o mednarodnih fundacijah, ki podpirajo evropske
projekte (npr. fundacija Stewart Mott, fundacija Ertse, ipd.) in o spletnih virih informacij o
zbiranju (mednarodnih in EU) sredstev. Publikacijo zaključuje 12 primerov dobrih praks –
t.j. opisov projektov slovenskih organizacij, ki so že uspešno pridobile in porabile evropska
sredstva.
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2.1.5 Podpora pilotnim projektom, ki zasledujejo razvoj in krepitev
nevladnega sektorja
NVO knjižnica
Navkljub nekaterim zapletom s prostorsko ureditvijo in iskanjem ustrezne literature smo v
prostorih CNVOS končno le uspeli organizirati NVO knjižnico, ki vključuje:
-

gradiva, ki jih izdaja CNVOS, članice CNVOS in druge NVO v Slovenji,

-

domačo strokovno in podporno literaturo za NVO sektor,

-

tujo strokovno literaturo.

Največ sredstev smo namenili nakupu različne literature (okoli 30 novih del, poleg različnih
zbornikov in biltenov) ter sistematizaciji literature oz. vzpostavitvi baze literature, ki omogoča
hiter pregled in dostop do materialov v CNVOS-ovi NVO knjižnici. Trenutno zajema CNVOSova NVO knjižnica okoli 300 knjig oz. publikacij, od katerih je več kot 70 doniranih s strani
CNOVS-ovih članov in partnerjev.
Uredili smo tudi »bralni kotiček« kjer je obiskovalcem dostopna vsa literatura, poleg tega pa
jim nudimo tudi dostop do interneta in dodatnih informacij o izbrani literaturi. Knjižnico bomo
nadgrajevali tudi v prihodnje.
BALCAN.ORG
Informacije na spletnem portalu www.balcan.org so razdeljene po državah, nekaj pa jih je
uvrščenih v rubriko splošno – npr. informacije o novih finančnih sredstvih v okviru programa
IPA oz. o novih dogajanjih na področju politike širitve EU. Novice, ki so objavljene na spletni
strani balcan.org so v večini narejene na podlagi informacij,ki jih CNVOS zbira v okviru
projekta »Partnership in Action – Strengthening Balkan Civil Society Development Network«,
katerega namen je krepitev organizacij, ki so vključene v mrežo Balkan Civil Society
Development Network, v kateri sodelujejo NVO-ji iz Hrvaške, BiH, Črne Gore, Srbije (in
Kosova), Makedonije in Albanije. CNVOS je za oblikovanje in pošiljanje novic za spletni
obvestilnik BCSDN zadolžen vsakih 14 dni.
Nevladno predsedovanje Slovenije Evropski uniji 2008
V poletnem času smo aktivno spremljali spletne strani SVEZ in UKOM; da bi pridobivali
sveže informacije v zvezi s predsedovanjem, spletne strani različnih medijev, ipd., s katerimi
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smo kasneje vzpostavili tudi aktivno komunikacijo, pri katerih smo uspeli pridobiti seznam
kontaktnih oseb, ki so na posameznih državnih organih zadolžene za predsedovanje, in
pojasnila glede priporočil ministrstvom glede sodelovanja z NVO. Seznam smo objavili tudi
na portalu predvsem z namenom lažjega dostopa do informacij. Še vedno se namreč
srečujemo z nedostopnostjo posameznih gradiv in informacij, čeprav se je stanje po podpisu
dogovora (glej spodaj) občutno izboljšalo. Pri tem se srečujemo z nerazumevanjem potreb
NVO s strani organov.
V okviru okrogle mize "Nevladne organizacije v času predsedovanja Slovenije Svetu EU", ki
je potekala 28. septembra v Centru Evropa v Ljubljani, sta v.d. direktorja UKOM mag. Anže
Logar in direktor CNVOS Jože Gornik podpisala Dogovor med Uradom Vlade za
komuniciranje

in

portalom

Predsedovanje.si

o

komuniciranju

pred

in

med

predsedovanjem Slovenije Evropski uniji, ki obe strani zavezuje k spodbujanju učinkovitega,
vključujočega in transparentnega informiranja ter posvetovanja med organi javne uprave in
nevladnimi organizacijami.
Portal bo tako v času predsedovanja spodbujal nevladne organizacije, da ministrstva ter
druge organe javne uprave informirajo in postavljajo vprašanja o aktualnih vsebinah
povezanih s predsedovanjem in informirajo Urad za komuniciranje o vseh dogodkih, ki jih
bodo organizirale v zvezi s predsedovanjem. Prav tako bo portal spodbujal spletni dialog
med slovenskimi in tujimi nevladnimi organizacijami in tako pridobljena stališča posredoval
ministrstvom in drugim organom javne uprave.
UKOM pa bo pristojne organe javne uprave spodbujal, da preko spletnega portala
www.predsedovanje.si redno informirajo nevladne organizacije o dejavnostih in dogodkih v
okviru predsedovanja in jih spodbujal, da preko spletnega portala omogočijo spletni dialog z
nevladnimi organizacijami o prednostnih nalogah, pripravi stališč in vsebinski pripravi
neformalnih dogodkov v okviru predsedovanja Slovenije Svetu EU in v ta namen omogočijo
primeren čas za posvetovanje, dostopnost dokumentov ter zagotovijo odgovor na poslana
stališča.
Dogovor opredeljuje tudi medsebojno povezavo uradne spletne strani slovenskega
predsedovanja (www.eu2008.si) in spletnega portala nevladnih organizacij Predsedovanje.si.
Za učinkovitejše izvajanje dogovora sta obe strani določili tudi posebnega skrbnika.
Projekt podpore nevladnemu sektorju - tehnična podpora in druga oprema
Na podlagi dela v 2006, ko smo se resnično postavili na stran podpore majhnim NVO v
Sloveniji s podporo na področju informiranja, svetovanja, izobraževanja ipd. smo želeli v
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2007 nuditi tudi tehnično podporo NVO za njihovo delovanje. S tem namenom smo postavili
center za tehnično opremo za NVO, ki jo potrebujejo pri svojem delu. NVO smo pomagali
tudi pri sami organizaciji dogodkov po Sloveniji. CNVOS ima sedaj na razpolago sledečo
opremo na razpolago:
•

prenosni računalnik (3)

•

projektor (2)

•

bele table (2)

•

kamera (1),

•

prenosno ozvočenje Fender (1)

•

fotoaparat (1),

•

diktafon (1),

•

didaktični kovčki (3),

•

zložljivi stoli (15),

•

samo-stoječi panoji (3).

Na razpolago imamo tudi vezalnik za brošure in rezalnik, vsa oprema pa je v čedalje bolj
večji uporabi, saj vsakič znova promoviramo našo ponudbo.
V najem nudimo tudi večji prostor v naših pisarnah, kjer imajo lahko organizacije sestanke
ali kakšne dogodke, za okvirno 17 ljudi.
Pomoč lokalnim NVO v Sloveniji pri izvajanju projektov ali »ŠUS v žilo«
V letu 2007 smo pri organizaciji in izvedbi lokalni dogodkov pomagali naslednjim
organizacijam:
-

Mladinski center Sevnica za izvedbo projekta »Dnevi mladih Sevnica«

-

Društvo Povod za izvedbo projekta »Ptuj – odprto mesto«

-

Mladinski center BIT za izvedbo projekta »Športno poletje«, ki je potekal v Črnomlju
in Semiču

-

Društvo Kralji ulice za izvedbo projekta »Medijsko poročanje o socialnih tematikah«

-

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela za izvedbo projekta »Medkulturni dialog v
lokalni skupnosti
Spletni priročnik za NVO – SCCA

V sodelovanju z SCCA smo vzpostavili spletni priročnik na www.fikus.si, ki ga bo v prihodnje
koordinacijsko in tehnično vodil CNVOS.
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Festival NVO - LUPA

Letos je že 6. leto zapored od 24. do 28. septembra potekal festival nevladnih organizacij
Lupa. V ponedeljek, 24. 9. smo organizirali okroglo mizo »Enake možnosti za vse« v
Mestnem muzeju v Ljubljani. Predstavnika z Urada za mladino RS in Ministrstva za delo,
družino in socialne zadeve sta predstavila aktivnosti v okviru Leta enakih možnosti in
kampanje Vsi drugačni – vsi enakopravni. Predstavniki različnih nevladnih organizacij pa so
predstavili projekte, ki so jih izvedli v okviru teh kampanj (Zavod za usposabljanje Janeza
Levca s festivalom »Igraj se z mano«, Društvo informacijski center Legebitra: »Živa
knjižnica« in Studio 3S »Protidikriminaciji.si«. Organizirali smo tudi novinarsko konferenco,
katere so se udeležili predstavniki vidnejših medijskih hiš Slovenije. Na tiskovni konferenci so
bili predstavljeni tudi zmagovalci natečaja »Moje pismo predsedniku«, katerih pisma smo
posredovali vsem predsedniškim kandidatom.

Zmagovalka natečaja.

V torek, 25. 9. je mag. Kristina Plavšak Krajnc izvedla delavnico Odnosi z mediji
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V Hostlu celica pa je v sodelovanju z ZDOS in PIC ter ga. Vido Kokalj (MNZ) potekala
okrogla miza o novem Zakonu o društvih, na kateri so predstavniki društev dobili odgovore
na vprašanja, ki so jih zanimala glede nove zakonodaje.

V sredo, 26. 9. je potekal 2. javni posvet o Strukturnih skladih na Ministrstvu za javno
upravo. Na CNVOS-u pa je Matej Cepin izvajal delavnico »S strateškim načrtovanjem do
uspešnega vodenja NVO«.

V četrtek, 27. 9. se je odvijala osrednja prireditev festivala – nevladni bazar, ki je potekal od
13.00 do 19.00 ure v parku Zvezda. Predstavilo se je okoli 40 NVO, nekatere samo z
zloženkam, nekatere pa tudi s svojo dejavnostjo v okviru spremljevalnega programa, ki je
potekal. Tako smo kljub popoldanskemu dežju, prepevali, plesne točke pa so morale žal
odpasti.
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Zbiranje podpisov petcije.

Ekipa CNVOS za bazar.
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V petek, 28. 9. je v Centru Evropa potekala okrogla miza »Nevladne organizacije v času
predsedovanja Slovenije Svetu EU« Na dogodku sta v.d direktorja UKOM mag. Anže
Logar in direktor CNVOS Jože Gornik podpisala Dogovor med Uradom vlade za
komuniciranje

in

portalom

www.predsedovanje.si

o

komuniciranju

pred

in

med

predsedovanjem Slovenije Evropski uniji.

Več utrinkov od bazarja smo ustanoviteljem poslali na predstavitvenem CD-ju.
Festival bi ocenili kot uspešno izpeljan, saj je bila udeležba na večini dogodkov visoka,
zanimanje NVO veliko in tudi mediji so se odzvali – še posebno na prvi dan začetka festivala,
ko smo bili gostje na kar nekaj televizijskih in radijskih postajah, kakšen članek pa se je našel
tudi v tiskanem mediju.
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Dodatna programska dejavnost

Izobraževanje in usposabljanje NVO – Izboljšanje slovenskega jezika
Na CNVOS smo v okviru tega projekta pripravili izobraževalno gradivo za izboljševanje
slovenščine z naslovom »Jezikovne zadrege«. Pripravila jo je Nina Bradič, dipl. prof. slov.,
ki je zaposlena v šolstvu in se profesionalno ukvarja s poučevanjem slovenskega jezika in
lektoriranjem.
Gradivo je sestavljeno iz dveh delov: teoretičnega in praktičnega. V prvem delu gradiva se je
osredotočila na pravopis, oblikoslovje, glasoslovje, skladnjo, besediloslovje in jezikovno
stilistiko. Na podlagi gradiva smo organizirali tudi 3 delavnice (v Sežani, Murski Soboti in
Ljubljani). Seminar je bil sestavljen iz predavanja in praktičnih vaj v skupinah. Za bolj
učinkovito in uspešno delavnico, so udeleženci delavnice v naprej lahko poslali primere svoji
besedil. Na tej podlagi jih je lahko izvajalka delavnice opozorila na napake, ki so se pogosto
pojavile.
Odprto kodni programi
Namen priprave podatkovnega nosilca z odprtokodno programsko opremo namenjenu
nevladnemu sektorju v Sloveniji je bil zagotoviti možnost izbire na področju programske
opreme in se tako izogniti monopolnim pritiskom trga programske opreme ter hkrati ponuditi
možnost zniževanja stroškov opravljanja osnovne dejavnosti nevladnega sektorja.
V sodelovanju s Pekarno Magdalenske mreže smo pripravili podatkovni nosilec, ki bo
omogočal izbiro med namestitvijo odprtokodnega operacijskega sistema in ostalih
odprtokodnih programov ali pa namestitev odprtokodnih programov na obstoječem
operacijskem sistemu Microsoft.
Operacijski sistem:
z

Ubuntu linux distribucija (najnovejša različica je 7.10 - Gutsy Gibbon, ki je bila izdana
oktobra 2007, prejšnja različica je bila izdana aprila 2007)

Ostala programska oprema:
z

Firefox - najnapredneji spletni brskalnik, ki govori slovensko

z

OpenOffice.org - pisarniški paket, ki nadomesti Word, Excel, Powerpoint (slovenska
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različica). V mapi je tudi dokument DicOOo.sxw, ki omogoča namestitev slovarjev in
pisav.
z

Thunderbird - E-poštni odjemalec, naslednik Mozille

z

AbiWord - urejevalnik besedil (tudi slovenska različica + črkovalnik)

z

GIMP - program za 2D risanje in obdelavo slik

z

CDex - CD Ripper, ki pozna tako mp3 kot prosti ogg zapis

z

VirtualDub - program za pretvarjanje in procesiranje video zapisov

z

OggDropXP - program za ustvarjanje glasbenih datotek OGG

z

7zip - program za upravljanje z raznimi arhivi - zip, arj, rar

z

Inkscape - program za risanje vektorske grafike (SVG)

z

WinAMP - program za predvajanje mp3, ogg in drugih avdio datotek

z

Putty - program za prijavljanje na oddaljene računalnike preko ssh

z

WinSCP2 - program za varni (sftp) dostop do oddaljenih datotek

z

TightVNC - grafični dostop do računalnikov ne glede na OS (Linux, Windows)

z

Java VM - virtualni stroj Java (za poganjanje javanskih progamov)

z

Bootitng - 30 dnevni nadomestek za PartitionMagic

z

Celestia - 3D prikazovalnik vesoljskih teles

z

Blender - program za 3D modeliranje in animacije

z

FreeCiv - strateška igra, klon Civilizacije

z

Scorched3D - igra obstreljevanja v 3D

z

Audacity - urejevalnik zvočnih datotek

z

Pidgin - (prej Gaim) program za neposredne pogovore (IM) in IRC

Izbrani programi vsebujejo tudi opise programov, priročnike za njihovo uporabo in
instalacijske vodnike. S časom in razvojem novejših različic ali boljših programov, se sestava
lahko tudi spremeni.

Sistem začasne podpore predstavnikom NVO za udeležitev na mednarodne dogodke
CNVOS je s projektom želel omogočiti čim večjemu številu predstavnikov NVO, da se
udeležijo vidnejših dogodkov na evropski ravni, da se bodo posledično bolj vključevali v
kreiranje evropske politike, pripravo evropskih projektov in na takšen način tudi promovirali in
razvijali slovenski NVO sektor. Tako se je mehanizem za avansiranje stroškov izkazal za
učinkovitega, saj marsikateri organizaciji predstavljajo stroški udeležbe prevelik strošek, da bi
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ga lahko krili, tako zaprosijo za avansiranje stroškov, kateri znesek nam po dogodku oz.
povrnitvi stroškov s strani organizatorja, vrnejo. Mehanizem poteka tudi v 2008.
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2.2 CIVILNI DIALOG

2.2.1 Svetovanje in tehnična podpora NVO glede sodelovanja pri pripravi
predpisov in strateških dokumentov Vlade RS ter promocija sodelovanja na
vseh ravneh

Promocija sodelovanja med Vlado RS in NVO
CVNOS je tudi v letu 2007 nadaljeval z informacijsko, tehnično in organizacijsko podporo
procesa dialoga nevladnega sektorja z Vlado RS. Informacije o različnih priložnostih,
dogodkih, javnih posvetih, oddaj pripomb na določene dokumente idr,. smo razpošiljali po
vseh svojih informacijskih kanalih.
Med NVO smo spodbujali sodelovanje pri komuniciranju z Vlado oz. večje njihovo
vključevanje v vladne procese:
1. Posredovanje prejetih informacij s strani Vlade oz. za spodbujanje k sodelovanju,
npr.:
-

predlogi

in

pripombe

nevladnih

organizacij

na

besedilo

Zakona

o

preprečevanju nasilja v družini (junij 2007)
-

večkratno spodbujanje sodelovanja k pripravi zakonodaje o Triglavskem
narodnem parku in obveščanje, katero iniciativo je vodil Gorenjsko ekološko
združenje v imenu koalicije NVO (marec-maj 2007)

-

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o uresničevanju načela enakega
obravnavanja (ZUNEO-A) – poziv Urada enakih možnosti za oddajo mnenj in
predlogov

-

SVLR: javna razprava o operativnem programu krepitve regionalnih razvojnih
potencialov in razvoja okoljske in prometne infrastrukture (februar 2007)

-

javni poziv k izdelavi strategije zaposlovanja mladih v Sloveniji (posebno
obvestilo po listi in telefonsko) (februar 2007)

-

tehnična pomoč Ministrstvu za javno upravo pri identifikaciji sodelovanja pri
pripravi predpisov po posameznih vsebinskih področjih za posamezne
predpise iz Normativnega programa dela vlade, pri pripravi katerih bi želeli
NVO sodelovati (januar 2007)
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-

posredovanje pomembnih informacij projektnih partnerjev v okviru tega
projekta (PIC in PIP)

-

in mnogo drugih informacij.

2. Organizacija javnih posvetov, dogodkov na temo sodelovanje in vključevanja NVO v
pripravo dokumentov:
-

pomoč pri organizaciji posveta Ministrstva za javno upravo glede izvajanja
strukturnih skladov za prednostno usmeritev Spodbujanje razvoja NVO,
civilnega in socialnega dialoga (7. september 2007)

-

tehnično-administrativna podpora pri organizaciji posveta na temo sporazuma
med NVO in Vlado RS (januar 2007)

3. Novi kontakti predstavnikov Vlade za prejemanje informacij o NVO in sodelovanju:
-

na vladni strani smo v različnih vladnih telesih identificirali kontaktne osebe za
NVO, ki jih redno obveščamo o različnih dogodkih, ki jih prirejamo, za sploh
viden napredek, pa bi izpostavili:
1. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, s katerim smo vzpostavili
redni medsebojni kontakt o obveščanju s področja socialne izključenosti in
revščine;
2. Urad za komuniciranje;

4. Pomembnost vključevanja NVO v vladna in druga odločevalska telesa, delovne
skupine itd.
-

Koordinator in tehnična podpora pri srečanjih predstavnikov NVO za izbor
predstavnikov NVO v Usmerjevalno nadzorni odbor (oktober – november
2007)

-

pomoč pri tehnični izvedbi analize vključevanja civilne družbe v oblikovanje
politik – anketa, ki jo je pripravila OECD (september 2007)

-

v letu 2007 smo izpeljali 4 postopke izbora predstavnikov NVO:
1. za projektno skupino za pripravo poročila o stanju okolja za 2007 (MOP)
2. za člana v Nadzorni odbor za Operativni program razvoja človeških virov
3. za člana v Nadzorni odbor za Operativni program krepitve regionalnih
razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 in za Operativni program
razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013
4. za člana Komisije za preprečevanje in zatiranje kriminalitete

5. Posredovanje vladnim telesom seznam NVO z določenih področij delovanja
-

Na nas se je v povprečju enkrat tedensko obrnilo določeno vladno telo, ki si je
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želelo seznam NVO z določenega področja delovanja (človekove pravice,
zdravje, okolje itd.)
6. Drugo:
-

sodelovanje pri identifikaciji NGO Sustainability index (oktober 2007)

-

promocija civilnega dialoga na izobraževalnih seminarjih o aktivnem
državljanstvu (6 seminarjev po celi Sloveniji, april-maj 2007)

-

promocija civilnega dialoga in primer dobre prakse iz Velike Britanije v
Državnem svetu (februar 2007)

-

tehnična pomoč pri organizaciji obiska predstavnice iz Makedonije iz Oddelka
civilne družbe pri Vladi Republike Makedonije – srečanja z NVO in razprave o
civilnem dialogu pri nas in v Makedoniji, priložnost izmenjave dobrih praks
(julij 2007)

-

tehnično-administrativna podpora pri peticiji NVO za financiranje iz proračuna
Mestne občine Ljubljana – vzpostavitev dialoga (februar 2007)

Spletna podstran Dialog z vlado in NVO predstavniki
Na spletni strani www.cnvos.si imamo dve podstrani namenjeni možnostim in priložnostim
sodelovanja z Vlado, sodelovanja pri pripravi dokumentov in predpisov, sodelovanja v
različnih vladnih telesih ipd.
1. NVO predstavniki
Na tej podstrani smo ažurno objavljali postopke izbora predstavnikov NVO, seznam
predstavnikov NVO v različnih predstavniških telesih (komisijah, odborih itd.), poročila o
njihovem delovanju, ki smo jih prejeli z njihove strani,
2. Dialog z vlado
Na tej podstrani smo redno objavljali različne pozive k oddaji predlogov in mnenj na zakone,
stališča vlade itd. Objavljen je tudi program vlade, poslovnik, strategije sodelovanja z NVO,
dostop do informacij javnega značaja itd.

Spletna stran www.dodogovor.org
S strani Ministrstva za javno upravo je bilo preko tega razpisa sofinancirano delovanje
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spletne strani www.dodogovor.org.

Strokovna pravna podpora
Strokovno pravno podporo smo v letu 2007 nudili v okviru Zavod PIC – Pravno-informacijski
center nevladnih organizacij in Zavoda PIP .

CINI – Svetovanje in tehnična podpora NVO
V okviru javnega razpisa Ministrstva za javno upravo, je bilo sofinancirano delovanje Civilne
iniciative za nadzor nad institucijami.

2.2.2 Priprava strokovni podlag in sodelovanje NVO pri oblikovanju politik na
EU ravni
Spletni portal www.drzavljanstvo.eu
Preko spletne strani www.drzavljanstvo.eu smo nevladne organizacije obveščali tudi o
možnostih vključevanja v proces sprejemanja odločitev v institucijah EU.
Na spletni strani so objavljene osnovne informacije o institucijah EU in načinu sprejemanja
odločitev v njih. Prav na sredini spletne strani pa je umeščena rubrika DIALOG z EU, v kateri
so bili predstavljeni naslednji mehanizmi: dostop do dokumentov EU, peticije in dopisovanje
z Evropskih parlamentom ter posvetovanja s civilno družbo, ki potekajo pri Evropski komisiji

Sofinanciranje potnih stroškov za dogodke na EU ravni
CNVOS je v okviru tega programa želel zagotoviti možnost udeležbe predstavnikov NVO na
pomembnih in vidnejših dogodkih na EU ravni. Šlo je za nadaljevanje projekta, ki se je že
izvajal v okviru programa Dobre družbe. Odločanje je potekalo v okviru komisije, ki jo je
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sestavljala Milena Marega (REC), Vida Ogorelec Wagner (Umanotera) in Mojca Krisper v
prvi polovici projekta, kasneje pa je o vlogah odločala komisija na CNVOS (direktor, vodja
pisarne in predsednica sveta). Komisija se je o sofinanciranju odločala na podlagi dobljenih
vlog in utemeljitev o koristnosti udeležbe.

2.2.3 Identifikacija ciljnih razvojnih projektov za NVO
Združenja in mreže NVO, ki delujejo na državni ravni - CNVOS - Zavod Center za
informiranje, sodelovanje in razvoj NVO, ZDOS - Združenje društvenih organizacij
Slovenije in ZSU - Združenje slovenskih ustanov, so uskladili svoje delovanje in
skupaj pristopili k oblikovanju razvojnih programov. Tako so omogočili pripravo
razvojnih programskih načrtov, ki so potrebni za celostni razvoj nevladnih organizacij in
sektorja kot celote.
Namen projekta »Identifikacija ciljnih projektov za sofinanciranje NVO sektorja iz strukturnih
skladov EU v obdobju 2007-2013« je, da bi podrobno opisali podprograme, ki bodo
natančnejše opredelili prednostno usmeritev »Identifikacija ciljnih projektov za sofinanciranje
NVO sektorja iz strukturnih skladov EU v obdobju 2007-2013« in obenem določili podrobnejši
vsebinski okvir za pripravo in oblikovanje razpisov Ministrstva za javno upravo kot upravnega
organa prednostne usmeritve.
S projektom »Identifikacija ciljnih projektov za sofinanciranje NVO sektorja iz strukturnih
skladov EU v obdobju 2007-2013« smo pridobili veliko število različnih predlogov tako
imenovanih »projektnih zasnov«, ki so jih v nevladnih organizacijah ocenili kot potrebne za
razvoj nevladnega sektorja v Sloveniji v obdobju 2007- 2013. Na temelju predloženih
predlogov smo nato oblikovali programe in podprograme, s katerimi smo natančnejše
opredelili smernice in okvir za vzpostavitev vseh programskih, instrumentalnih in
institucionalnih sklopov, ki jih nevladne organizacije prepoznavamo kot potrebne za svoj
razvoj in razvoj sektorja.
Delo projekta in oblikovanje programov je vodil s tem namenom ustanovljeni strokovni odbor,
katerega člani so bili po trije predstavniki posameznega združenja ali mreže, vodil pa jih je
Robert Levičar, direktor Instituta za novo ekonomiko.
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V pripravi "Programskega načrta" so sodelovali vodja projekta Robert Levičar
in ostali člani strokovnega odbora;

Razvoj in vzpostavitev predstavniškega telesa NVS
Podpora horizontalnim mrežam na državni ravni
Podpora horizontalnim mrežam na regionalni ravni
Podpora vsebinskim mrežam na državni ravni
Razvoj zaposlovanja mladih kadrov za NVS
Razvoj modelov pospešenega zaposl. v NVS
Razvoj poklicnih in strokovnih profilov specifičnih za NVS
Razvoj in krepitev kapacitet NVS
Organizacija in vodenje NVO
Pridobivanje socialnih veščin in administrativno - tehničnih znanj
Pravno svetovanje in pravna pomoč NVO
Finančno in računovodsko svetovanje NVO
e-NVO - Pospeš. upor. sodob. tehnik IKT v NVO
Razvoj in svetovanje trženja neprofitnih storitev
Razvoj in svetovanje pridobivanja finančnih sredstev
Status in vloga prostovoljcev v NVS
Odnosi z javnostmi in ozaveščanje
Razvoj medijev NVO
Razvojno - analitična dejavnost za potrebe civilnega dialoga
Vzpostavitev vladnih dejavnosti za potrebe civilnega dialoga
Ureditev vsebine celotnega dokumenta

Robert Levičar
Tomaž Bole
Rado Stojanovič,
Rado Stojanovič
Rado Stojanovič
Zoran Maksimovič
Andreja Črnak - Meglič
Zoran Maksimovič
Zoran Maksimovič
Robert Levičar
Jože Gornik
Stanko Šalamon
Jože Gornik
Tina Divjak
Robert Levičar
Rado Stojanovič
Anita Caruso
Robert Levičar
Zoran Maksimovič
Nataša Sukič
Nataša Sukič
Andrej Lukšič
Andrej Lukšič
Robert Levičar –
vodja projekta

2.2.4 Uvajanje sistema kakovosti v NVO sektor
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V sodelovanju s Pravno-informacijskim centrom nevladnih organizacij – PIC, smo izpeljali
pilotni projekt uvajanja sistema kakovosti v NVO sektor.
Na začetku leta se je na podlagi izkazanega interesa sestala delovna skupina za oblikovanje
modela kakovosti za NVO sektor, ki je ob strokovni podpori SIQ oblikovala osnutek modela
kakovosti, ki se bo še spreminjal skozi pilotno fazo v drugi polovici leta 2007.
K sodelovanju v pilotni fazi smo povabili vse slovenske NVO, v prijavi so morali navesti
reference s področja uvajanja kakovosti v lastno organizacijo ter napisati motivacijsko pismo.
Komisija je odločala predvsem na podlagi izkazanega interesa, pazila pa je tudi na
regionalno pokritost (vključenost organizacij iz vse Slovenije) ter na raznolikost dejavnosti.
Izbrane pilotne organizacije:
-

Društvo SOS telefon,

-

Fokus, društvo za sonaraven razvoj,

-

Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij – CNVOS,

-

Zavod Vir – preprečevanje odvisnosti in rehabilitacija uporabnikov drog,

-

Center za pomoč mladim – CPM,

-

Javni zavod za šport, izobraževanje odraslih in mladino Ljutomer,

-

Center Vita (brez nagrade),

-

Mladinski center Brežice (brez nagrade),

-

YHD – Društvo za teorijo in kulturo hendikepa,

-

Zavod TiPovej (nadomešča Center za neprofitni management),

-

Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC.

Vseskozi deluje tudi spletna stran www.kakovosten-NVO.si, ki trenutno nudi osnovne
informacije o dogajanju na projektu.
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2.3 DRUGI PROJEKTI
2.3.1 Education, Audiovisual and Culture Executive Agency: “Let’s talk about
inter-cultural dialogue”
Projekt, ki ga sofinacira EACEA – Education, Audiovisual and Culture Executive Agency.
Poteka od julija 2007 do junija 2008, v partnerstvu z organizacijo iz Walesa: Wales Council
for Voluntary Action (WCVA). Projektne aktivnosti:


Izdelava izobraževalnega priročnika (tool-kit), ki bo vseboval metodologijo in orodja,
ki bodo omogočala NVO in drugim neprofitnim organizacijam, mladinskim centrom,
šolam in drugim, delo z različnimi ciljnimi skupinami



Spletna stran in klicni center



Dvodnevni dogodek na evropski ravni, na katerem bosta potekala odprti dialog in
diskusija ter delavnica za implementacijo tool-kita

Namen tool-kita je poudariti pomembnost razvoja aktivnega evropskega državljanstva;
zagotoviti, da bodo državljani – posebno mladi – se učili o bogati in raznoliki evropski
zgodovini, kulturi in jezikoslovju, ter sprejemali drugačnost in jo spoštovali; razvoj občutka o
skupni evropski indetiteti. Projekt se bo zaključil z dvodnevno evropsko konferenco.

2.3.2 Evropski parlament: »European Parliament and NGOs – strengthening the
dialogue«
Sofinancer: Evropski parlament, DG Information. Poteka od septembra 2007 in se zaključi
februarja 2008. Cilj projekta je oblikovanje delovnih skupin za večjo participacijo NVO v
dialogu z Evropskim parlamentom na osmih področjih (kultura, okolje, človekove pravice,
pravice žensk in enakopravnost spolov, sociala, kultura, razvojno sodelovanje, mladi in
izobraževanje ter zdravje). Kot končni produkt bo izdaja publikacije “Evropski parlament in
NVO – krepitev dialoga”. V sodelovanju s področnimi NVO: Zavod PIP, ŠOUM, ŠENT, Vita
Activa, Društvo Focus, Sloga, SCCA, PIC, Inštitut za starševstvo in družino.
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2.3.3 Urad za komuniciranje: Predsedovanje Slovenije EU
Vzpostavitev portala www.predsedovanje.si v sodelovanju z Inštitutom za e-participacijo,
Zavodom PIC in drugimi področnimi NVO (Zavod PIP, Društvo SVOOD, Društvo Fokus,
Sloga, Slovenska filantropija, Humanitas in Vita Activa).

2.3.4 European House: EK, DG Communication: »Our Europe – Our
Contribution – Our Debate«
CNVOS je projektni partner European House, Madžarska. Projekt sofinancira Evropska
komisija, DG Communication, in je potekal od novembra 2006 do decembra 2007. Projektne
aktivnosti:


Avtobusna tura “Get on Europe” po vseh partnerskih državah (Italija, Madžarska,
Slovaška, Slovenija) s spremljajočimi dogodki;



Posvetovanja z državljani o prihodnosti Evrope v Ljubljani in Novi Gorici;



Aktivnosti informiranja, zbiranja mnenj in promocije po Sloveniji:



anketa in snemanje izjav o prihodnosti Evrope na vlakih Slovenske železnice;



5 informativnih dogodkov v srednjih šolah;



natečaj za kratke filme o prihodnosti Evrope.

2.3.5 European Citizens’ Consultations
Projektni partner; prijavitelj je bil konzorcij organizacij pod vodstvom King Baudouin
Foundation), sofinancirano s strani Evropske komisije, DG Communication.
Dogodek februarja 2007 v okviru vse-evropskega projekta posvetovanj evropskih državljanov
o prihodnosti EU.
Oblikovanje največjega partnerstva organizacij civilne družbe v EU v okviru aktivnosti Plana
D za demokracijo, dialog in debato.
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2.3.6 NGOs playing active role for European citizenship (2006-2007)
Projekt od leta 2006, ki se je zaključil aprila 2007. Sofinanciran s strani Evropske komisije,
DG Education and culture. Projektne aktivnosti:


Šest regijskih delavnic o možnostih vključevanja NVO v procese odločanja na EU
ravni;



Konferenca o aktivni participaciji državljanov in NVO na EU ravni;



Publikacija

„Nevladne

organizacije

in

spodbujanje

aktivnega

evropskega

državljanstva“;

2.3.7 CARDS: Partnership in Action – Strengthening Balkan Civil Society
Development Network (2005-2007)
Projekt se je zaključil z decembrom 2007. Prijavitelj projekta je bil Macedonian Center for
International Cooperation – MCIC), sofinancirala pa ga je Evropska komisija, DG
Enlargement. Cilj projekta:


Širjenje in krepitev mreže organizacij civilne družbe na Balkanu



Izmenjava informacij in znanj na področju mreženja, financiranja NVO ter civilnega
dialoga;

Projektne aktivnosti:


6 delavnic o mreženju, odnosih z mediji in civilnem dialogu,



tedenske elektronske okrožnice z novicami, razpisi in izobraževanji za NVO



svetovanje



2 publikaciji (odnosi z mediji in civilni dialog)

V letu 2007 (marca) se je zaključil tudi projekt Vzpostavitev Lokalnih razvojnih fundacij za
NVO (v okviru programa Dobra družba; 2005-2007).
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2. FINANČNO POROČILO
PRIHODKI V LETU 2007
Naziv prihodka

Znesek v EUR

Članarine

Opombe
8.450,00

Prihodki od prodaje storitev

21.995,33

Javna sredstva

319.756,69

Drugi prihodki, povezani s poslovanjem
Refundacije

83.713,94
356,19

Prevrednotovalni poslovni p.

MJU, EK, Evropski parlament…
Kings' B. Foundation itd.
Povračilo za potne str.

4.463,70

Prihodki od obresti

570,79

Druge neobičajne postavke

128,37

Pozitivne tečajne razlike

0,07

SKUPAJ

439.435,08

ODHODKI V LETU 2007
Naziv odhodka

Znesek v EUR

Opombe

STROŠKI POSLOVNEGA PROSTORA
Najemnina
Stroški energije
Stroški vzdrževanja

9.499,49
916,19
4.043,96

STROŠKI POSLOVANJA
Stroški telefona in interneta
Najemnina prostorov - dogodki
Najem opreme
Računovodske storitve
Stroški pisarniškega materiala
Stroški tiska
Stroški kopiranja
St. material in drobni inventar
Takse, znamke
Drugi stroški materiala
Stroški prevoznih storitev

www.razpisi.info

4.663,78
7.116,00
2.280,00
4.336,38
7.528,81
18.449,04
378,28
265,23
1.039,07
426,14
11.561,77
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Stroški stor. v zvezi vzdrževanjem
Stroški reklame in objav
Osvetlitev, ozvočenje
Stroški reprezentance
Stroški plačilnega prometa
Str. plačilnega prometa in bančnih st.

60,56
2.319,41
650,64
1.039,62
903,38
25,04

PLAČE IN ZUNANJI IZVAJALCI
Stroški plač
Prehrana, prevoz, regres
Druge dajatve na plače
Davek na izplačane plače
Svetovalne storitve
Stroški organizacije
Stroški drugih storitev

44.737,90
16.022,60
7.202,68
832,78
16.071,77
36.281,86
7.175,60

Izplačila po avtorskih pogodbah
Sofinanciranje programov (pogodbe)

60.766,89
112.756,84

Delo študentov
Str. storitev fizični oseb, ki ne
opravljajo…
Stroški nastopajočih

Sodelovanje z NVO na
posameznih projektih

13.837,30
1.235,74
1.030, 00

DRUGO
Dnevnice, kilometrine
Potni stroški prostovoljcem
Članarine, prijavnine, kotizacija

5.609,07
4.852,79
2.064,52

Amortizacija lastnih neopredmetenih..
Amortizacija zgradb
Zamudne obresti od davkov in pr…
Drugi stroški obresti
Negativne tečajne razlike
Prevred. poslov. odhod. obra.
Drugi izredni odhodki
SKUPAJ

www.razpisi.info

101,28
1.853,20
14,94
0,89
585,60
18.649,34
1,67

Odpis terjatev

428.158,05
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