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ZAGOVORNIŠTVO
Nacionalna raven

Načrti:
-

vladna potrditev Zakona o nevladnih organizacijah

-

organizacija nacionalne nevladniške konference o Strategiji za razvoj NVO in prostovoljstva
in njen sprejem na vladi

-

spremembe Zakona o humanitarnih organizacijah

-

uveljavitev posameznih davčnih ukrepov za krepitev NVO

-

umestitev ustreznih rešitev v korist NVO v Zakon o davku na nepremičnine

-

spremembe Zakona o davčnem potrjevanju računov

-

dodaten odziv v korist NVO na 20 predpisov

-

organizacija mednarodnega strokovnega srečanja vodij služb in uradov za NVO balkanskih
vlad in krovnih NVO organizacij na temo strategij za razvoj NVO

-

zagnati cikel izobraževanj javnih uslužbencev na temo načrtovanja, priprave in evalvacije
javnih razpisov za NVO.

Realizacija:
Med našimi zagovorniškimi aktivnostmi lahko v 2016 posebej izpostavimo:
-

dva predstavnika CNVOS sta sodelovala v delovni skupini za pripravo Zakona o nevladnih
organizacijah pri Ministrstvu za javno upravo, ki je v skladu s pričakovanji nevladnega
sektorja pripravila osnutek zakona. Ta je opredelil nevladno organizacijo, uredil postopek
pridobitve statusa v javnem interesu za vse nevladne organizacije (kjer bi največ pridobili
zasebni zavodi), določil ugodnosti zanje (prednost na razpisih, oprostitev taks, možnost
sprožitve ustavne presoje in odprta možnost za različne davčne olajšave). Nadalje je
predvidel ureditev t.i. podpornega okolja za NVO s sprejemom strategije, financiranje
podpornih struktur, določil naloge ministrstev in uvedel posebno proračunsko postavko za
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projekte in programe NVO. Kljub načrtom do vladnega sprejetja zakona v 2016 ni prišlo, saj
se je postopek sprejema zakona zavlekel v 2017 zaradi intenzivnega usklajevanja med
ministrstvi. Zaradi teh usklajevanj je iz zakona izpadlo tudi nekaj ključnih podpornih ukrepov
(npr. proračunska postavka), ki pa jih v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo (MJU) še
naprej usklajujemo oz. iščemo alternative.
-

aprila smo skupaj z Ministrstvom za javno upravo organizirali drugo nacionalno nevladniško
konferenco na temo strategije razvoja NVO. Na njej sta med drugim sodelovala predsednik
vlade in minister za javno upravo. Namenjena je bila razpravi o osnutku strategije. Vanj je
bila vključena večina ukrepov, ki jih je predlagal CNVOS razen finančnih. Usklajevanje
zadnjih je intenzivno potekalo skozi redno komunikacijo z MJU in kabinetom predsednika
vlade skozi vse leto.

-

uspeli smo z načrtovano pobudo, da manjšim NVO ni potrebno več uporabljati davčnih
blagajn, za kar smo se zavzemali že v 2015 ob njihovi načrtovani uvedbi. Pobudo smo v 2016
ponovili v skupni akciji z Olimpijskim komitejem Slovenije, Planinsko zvezo Slovenije in Zvezo
društev upokojencev Slovenije. Ker v preteklosti ministrstva nismo uspeli prepričati, smo se
tokrat obrnili na poslanske skupine in zanje pripravili predlog sprememb Zakona o davčnem
potrjevanju računov, ki bi manjše NVO oprostil davčnega potrjevanja računov. Pobudo je
spremljala obsežna medijska kampanja. Na podlagi vseh prizadevanj je ministrstvo
pripravilo spremembe Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost in manjše
NVO oprostilo izdajanja računov, s tem pa tudi uporabe davčnih blagajn, s čimer je bil zadan
cilj celo presežen.

-

aktivno smo sodelovali pri pripravi novele Zakona o socialnem varstvu, ki je uvedla
zakonsko podlago za državno sofinanciranje socialnovarstvenih programov, ki jih povečini
izvajajo ravno NVO. Zakon je hkrati omogočil do 10 letno financiranje teh programov, kar bo
prispevalo k stabilnejšemu delovanju NVO in zmanjšanju njihove negotovosti ter potrebe
po vsakoletni prijavi istega programa na razpis. Po sprejemu novele smo aktivno soustvarjali
tudi besedilo Pravilnika o sofinanciranju socialnovarstvenih programov, ki je konkretneje
uredil še pogoje sofinanciranja na javnih razpisih. Pri tem smo si preko predstavnika CNVOS
v delovni skupini pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter ob

4

redni komunikaciji z NVO in usklajevanjem njihovih stališča prizadevali in dosegli tudi rešitve
v korist NVO (npr. da so ta sredstva namenjena izključno NVO, da ministrstvo krije čim širši
sklop tudi t.i. posrednih stroškov programov…).
-

-

Pripravili ter zagovarjali pripombe, predloge in amandmaje smo še k 16 drugim predpisom:
o

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

o

Zakon o športu

o

Zakon o računovodstvu

o

Zakon o javnih financah

o

Zakon o urejanju prostora

o

Zakon o podpornem okolju za podjetništvo

o

Čezatlantsko partnerstvo na področju trgovine in naložb med EU in ZDA (TTIP)

o

Zakon o občinskem redarstvu

o

Zakon o urejanju trga dela

o

Družinski zakonik

o

Zakon o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti

o

Zakon o vrtcih

o

Zakon o spodbujanju razvoja turizma

o

Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije

o

Zakon o sodnih taksah

o

Zakon o varstvu potrošnikov

v mesecu avgustu in septembru smo pripravili tudi predlog sprememb Zakona o davku od
dohodkov pravnih oseb, po katerih bi bile NVO, katerim država priznava delovanje v javnem
interesu, oproščene plačila davka do 40.000 eurov. Pobudo je pospremila tudi širša javna
kampanja, ki so jo podprli praktično vsi nacionalni mediji (Delo, Dnevnik, Večer, RTVSlo, Pop
TV, A Kanal, Mladina, itd.), a je vladajoča koalicija ni sprejela.

-

zaradi zunanjih okoliščin tudi ni prišlo do sprememb Zakona o humanitarnih organizacijah
(nepripravljenost Ministrstva za zdravje), do umestitve ustreznih rešitev v korist NVO v
Zakon o davku na nepremičnine (vlada je sprejem zakona prestavila v prihodnja leta).
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Aktivnosti v zvezi z odprtostjo in transparentnostjo vladnih postopkov priprave politik in
predpisov

V skladu z načrti smo nadaljevali s sistematičnim spremljanjem spoštovanja Resolucije o normativni
dejavnosti in Poslovnika o delu vlade. Ugotovili smo, da prihaja do kršitev, ko je javna razprava
prekratka ali pa je sploh ni, v približno 60% primerih. Z rezultati spremljanja smo sproti seznanjali
splošno javnost in relevantne državne organe, rezultate pa uporabljali tudi pri naših drugih
zagovorniških aktivnostih.

Lokalna raven

Spremljanje izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

Načrti:


Oblikovanje metodologije za spremljanje



Izvajanje spremljanja



Objavo podatkov (v začetku 2017)

Realizacija:


Pripravili smo metodologijo za spremljanje vključevanja nevladnih organizacij v izvajanje
CLLD (v sodelovanju z Društvom za razvoj slovenskega podeželja in regionalnimi stičišči).



Izvajanje spremljanja se je začelo v oktobru in bo trajalo do spomladi 2017, saj nekatere LAS
javne pozive še pripravljajo.



Ker spremljanje še traja, bodo rezultati spremljanja objavljeni predvidoma konec pomladi
2017.
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Oblikovanje minimalnih standardov vključevanja javnosti v oblikovanje lokalnih politik

Načrti:


Vzpostavitev delovne skupine za pripravo minimalnih standardov



Oblikovanje osnutka minimalnih standardov

Realizacija:


Vzpostavili smo delovno skupino predstavnikov Ministrstva za javno upravo, Skupnosti
občin Slovenije, Mestne občine Maribor, regionalnih stičišč in CNVOS.



Na pobudo predstavnikov občin smo se odločili, da se namesto minimalnih standardov
sprejmejo smernice za občine s konkretnimi koraki izvedbe postopka vključevanja javnosti.



Osnutek smernic ni bil končan v letu 2016, pripravljen bo v marcu in bo šel v javno razpravo
predvidoma konec marca 2017.



Pričeli smo zbirati dobre prakse vključevanja javnosti preko Skupnosti občin in regionalnih
stičišč, ki jih bomo uporabili pri promociji smernic.

Izvajanje javnih razpisov za financiranje programov nevladnih organizacij v občinah

Čeprav so javni razpisi področje, na katerem redno delamo, glede izvajanja javnih razpisov v občinah
nismo zastavili posebnih ciljev za 2016. Na tem področju smo izvedli dejavnosti:


Skupaj s Skupnostjo občin Slovenije smo organizirali nacionalni dogodek za občine na temo
izvajanja javnih razpisov v občinah, ki se ga je udeležilo več kot 50 predstavnikov iz 35 občin.



Sodelovali smo pri organizaciji in izvedbi dveh podobnih dogodkov na regionalni ravni na
Koroškem in Gorenjskem.

Cilj dogodkov je bil spodbuditi izmenjavo dobri praks in izkušenj med občinami in predstaviti
Priročnik za izvajanje javnih razpisov kot orodje v pomoč občinam. Teme dogodkov so bile večletno
financiranje, način razdeljevanja sredstev med izbrane projekte, uporaba e-orodij, predplačila,
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sofinanciranje s prostovoljskim delom, določanje pogojev za prijavo (kot npr. da se namesto sedeža
v občini za pogoj določi izvajanje dejavnosti v občini), izvedba razpisov pred sprejetjem proračuna ...

SERVISNA IN PODPORNA DEJAVNOST
MREŽENJE ČLANOV
Načrti:
- dve projektni konferenci, namenjeni povezovanju organizacij in oblikovanju skupnih idej za prijavo
na razpis in
- pridobiti 150 novih članov.

Realizacija:
- izpeljani obe projektni konferenci, namenjeni povezovanju organizacij z različnih področij in
oblikovanju skupnih projektnih idej program ADRION in Interreg V-A Slovenija – Madžarska (januar
2017);
- pridobili smo 148 novih članov (največ doslej);
- dodatno (z zaposlitvijo komunikatorja) smo članom še posebej pomagali do večje medijske
izpostavljenosti – oddaje TV Slovenija o NVO s področja trajnostnega razvoja in kolumne Dnevnik
nevladnika na rtvslo.si (MMC)
- 366 članom oz. posameznikom, ki so ustavljali društvo, smo nudili brezplačno pravno
svetovanje/pomoč;

INFORMIRANJE
Načrti:
-

redno (na dnevni ravni) in kakovostno ažurirani informacijski portali CNVOS
www.razpisi.info, www.cnvos.info ter www.cnvos.si in z njo povezane aplikacije (skupno cca
70 objav tedensko) ter portal www.ngopartnership.org;
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-

izdaja najmanj treh elektronskih obvestilnikov tedensko, v katerih bodo povzete vse novosti,
objavljene na omenjenih portalih – 1. eCNVOS Obvestila za NVO, 2. eCNVOS Razpisi &
priložnosti za NVO ter 3. ciljno usmerjeni e-obvestilnik, namenjen naročnikom, ki so izbrali
omejeno št. vsebinskih področij (skupno cca 140 e-obvestilnikov letno);

-

zagotavljanje »statičnih« informacij, pomembnih za delovanje in razvoj NVO (razširitev
ponudbe pravnih nasvetov ter posodobitev spletnega mesta na način, da bo uporabnika na
njemu prijazen način vodil po korakih skozi vse pravne vidike dejavnosti, ki jo NVO izvaja, oz.
situacije, težave ali vprašanja, s katerim se sooča (bodisi v smislu iskalnika/naprednega
kazala na cnvos.si bodisi v smislu nadgradnje spletne aplikacije e-pravnik); izbor in
predstavitev ključnih evropskih NVO mrež na različnih vsebinskih področjih; izbor in
predstavitev mednarodnih fundacij, ki namenjajo finančno podporo NVO, delujočim na
različnih vsebinskih področjih; dopolnjeni opisi evropskih programov financiranja).

Realizacija:
-

redno (na dnevni ravni) in kakovostno ažurirani informacijski portali CNVOS: na spletni
strani cnvos.si, ki je namenjena objavi informacij in novic o CNVOS in njegovem delu, smo
tekom leta objavili 249 novic, na strani cNVOs.info, ki je namenjena vsem vsebinam, ki
zadevajo nevladni sektor, 1592 novic, na podporni spletni strani za pomoč nevladnim
organizacijam pri pridobivanju sredstev Razpisi.info pa 863 razpisov. Na spletnem portalu
prostih delovnih mest in del v nevladnem sektorju je bilo objavljenih 162 oglasov, na
spletnem portalu ngo.partnership pa vpisanih 126 novih organizacij. Skupno to pomeni
2992 objav v letu 2016, kar je, ob izvzetju poletnih mesecev, v skladu z načrti cca 70 objav
tedensko.

-

izdani trije elektronski obvestilniki tedensko, v katerih so bile povzete vse novosti,
objavljene na omenjenih portalih: izšlo je 51 obvestil za NVO, 49 razpisov & priložnosti za
NVO ter 50 ciljno usmerjenih e-obvestilnikov, namenjenih naročnikom, ki so izbrali omejeno
št. vsebinskih področij. Skupno smo izdali 150 obvestilnikov, kar je v skladu z načrti cca 140
obvestilnikov.
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-

zagotavljanje »statičnih« informacij, pomembnih za delovanje in razvoj NVO: 1) razširitev
ponudbe pravnih nasvetov, med drugim objavljen vodič po davčnih blagajnah za nevladne
organizacije ter redno dopolnjevanje prispevkov s pogoji in postopki za pridobitev statusa v
javnem interesu v skladu s spremembami zakonodaje za posamezna vsebinska področja; 2)
izdelan osnutek informacijske arhitekture »digitalnih vodičev«, ki bodo uporabnika po
korakih vodili skozi vse pravne vidike dejavnosti (implementirano bo skupaj s celovito
prenovo spletnih mest v prvi polovici 2017); 3) izbor 30 evropskih NVO mrež in 30
mednarodnih fundacij, ki zagotavljajo finančno podporo NVO; 4) dopolnjen seznam
evropskih programov financiranja z 10 novimi opisi.

-

začrtani so bili tudi koraki za celovito prenovo vseh spletnih mest CNVOS v enoten
nevladniški portal, ki bo tako oblikovno, tehnološko kot tudi uporabniško sledil
najsodobnejšim informacijskim trendom. V letu 2016 je bil pripravljen osnutek
informacijske arhitekture osnovnega spletnega mesta cnvos.si in vseh dodatnih aplikacij
(razpisi.info, števec kršite ReNDEJ, dobrodelen.si...), ki bodo vse združene ”pod eno streho”.

USPOSABLJANJA
Načrti:
Delavnice, izvedene s podporo ESS:
-

dva poglobljena tri do petdnevna izobraževanja (NVO standard kakovosti ter Dober vodja);

-

delavnice v okviru projekta Trženje poslanstva;

-

brezplačne kratke (hitre) delavnice za seznanitev z zakonskimi spremembami.

Plačljive delavnice:
-

izvedba 29 plačljivih delavnic v organizaciji in izvedbi CNVOS s področja pridobivanja
projektnih ter sponzorskih sredstev, vodenja projektov, pravnih okvirov delovanja društev,
zavodov in ustanov … za okvirno 170 udeležencev;

-

10

20 delavnic, izvedenih interno za zunanje naročnike.

Organizacijski razvoj nevladnih organizacij:
-

nadgradnja usposabljanj s celovitim ciljnim pristopom in z večjim vložkom v organizacijski
razvoj in krepitev kapacitet večjih nacionalnih NVO, vsebinskih mrež in regionalnih stičišč: za
vsako izmed sodelujočih organizacij (na področju organizacijskega razvoja in zagovorništva
jih predvidevamo 15, za področje upravljanja s članstvom pa 10) bomo opravili oceno stanja
in na tej podlagi ciljni načrt za krepitev kapacitet, ki bo vseboval »tailor-made« delavnice,
mentorstvo, skupinsko delo ipd.

Realizacija:
Delavnice, izvedene s podporo ESS:
-

NVO standard kakovosti v skupnem obsegu 40 pedagoških ur (27. 01, 10. 02, 24. 02, 09. 03,
24. 03, 06. 04. 2016);

-

Dober vodja v skupnem obsegu 24 ur (13. 09. 2016, 20. 09. 2016 in 27. 09. 2016);

-

Trženje poslanstva v skupnem obsegu 16 ur (20. 05, 13. 05. 27. 05. ter 10. in 11. 06. 2016)

Skupno število udeležencev na delavnicah je bilo 69.

-

Načrtovane so bile tudi brezplačne kratke (hitre) delavnice za seznanitev z zakonskimi
spremembam, z izvajanjem katerih smo pričeli v začetku leta 2017. Delavnici na temo
računovodskih standardov smo izvedli v januarju oz. februarju (dve ločeni delavnici, eno za
društva in eno za zavode), medtem ko bo delavnica na temo novega Zakona o NVO iz
objektivnih razlogov izvedena kasneje.

Plačljive delavnice:
-

izvedba 19 izobraževanj v organizaciji in izvedbi CNVOS s področja pridobivanja projektnih
ter sponzorskih sredstev, vodenja projektov, pravnih okvirov delovanja, komuniciranja in
računovodstva. Skupno število udeležencev je bilo 183, od tega 35 tistih, ki so se delavnice
udeležili brezplačno. V letu 2016 smo izobraževanja v primerjavi s preteklimi leti obogatili
tako z novimi vsebinami kot z zunanjimi predavatelji (predvsem na področjih računovodstva
in komuniciranja). Razlog za presežek števila udeležencev izobraževanj (načrtovano: 170,
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realizirano: 183) kljub nižjemu številu izvedenih izobraževanj od načrtovanega (načrtovano:
29, realizirano: 19) je v ponudbi več krajših, bolj fokusiranih izobraževanj, na katerih je bila
udeležba praviloma višja;
-

izvedba 11 delavnic za zunanje naročnike, večinoma regionalna stičišča nevladnih
organizacij in večje nacionalne mreže. Število udeležencev na delavnicah je doseglo število
463. Pričakovano je bilo največ zunanjih delavnic izvedenih na temo uvedbe davčnih
blagajn.

Organizacijski razvoj nevladnih organizacij:
Pomemben dosežek CNVOS v letu 2016 na področju izobraževanja je razvoj novega programa
podpre za NVO – Program organizacijskega razvoja. Pilotno smo ga izvedli že v letu 2015 (in končali
spomladi 2016), ko smo dvoletno podporo nudili Razvojno-raziskovalnemu centru pedagoških
iniciativ Korak za Korakom (del Pedagoškega inštituta). Da bi lahko program kar najbolj prilagodili
potrebam posamezne organizacije, smo oblikovali posebno matrico za samoevalvacijo, s pomočjo
katere smo potem pripravili program za organizacije, v katerih smo prepoznali potencial za nadaljnji
razvoj. V program smo vključili 14 organizacij, za katere smo pripravili individualne načrte dela, ki
vključujejo delavnice, delo v skupinah, učenje od vrstnikov ter individualno mentorstvo. Intenzivno
smo začeli z izvajanjem načrtov konec 2016, z delom pa bomo nadaljevali vse do jeseni 2017.
Na polju upravljanja s članstvom smo s prijavljenimi organizacijami decembra začeli z individualnimi
intervjuji (več kot 30 vprašanj s področij upravljanja z bazami podatkov, promocijo članstva,
membership engagementom ...), na podlagi katerih bomo pripravili kratke individualne delavnice,
brainstorminge, ki bodo osnova za strategije upravljanja z članstvom. V decembru smo izvedli 2-urni
intervju z Asociacijo.

SVETOVALNA DEJAVNOST
Načrti:
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-

400 ur odplačnega pravnega svetovanja

-

350 brezplačnih pravnih nasvetov

-

začetek obsežnejšega procesa nadgradnje aplikacije ePravnika, tako, da bo poleg možnosti
priprave pravnih dokumentov nudil druge ključne nasvete

-

nadaljevanje projektnega svetovanja zunanjim domačim in tujim organizacijam

-

2 projektni konferenci

Realizacija:
-

260 ur odplačanega svetovanja, od tega nekaj manj kot 200 ur plačanih s strani NVO kot
koristnikov svetovanj, 70 ur pa smo krili iz projekta iz ESS sklada (pri slednjem gre predvsem
za svetovanje vsebinskim mrežam in regionalnim stičiščem). Zmanjšanje števila ur
odplačnega svetovanja gre na račun zmanjšanja svetovanj, kritih iz ESS sklada (v 2015 smo
npr. opravili 300 takšnih ur svetovanj za mreže in stičišča), kar je posledica spremenjenih
pravil sklada. Po novem se namreč daje prednost celostnemu svetovanju samo izbranim
organizacijam, ki ne zajema zgolj pravno svetovanje, pač pa širše oblike nudenje pomoči
usmerjeno npr. v razvoj organizacijskih sposobnosti organizacije, njeno delo s člani,
izvajanjem zagovorniških akcij in podobno, kjer se pravne dileme razrešujejo sproti in tako
ni večje potrebe po ločenih tovrstnih nasvetih

-

366 brezplačnih pravnih nasvetov. Enako kot v preteklih letih je bilo največ vprašanj s
področja ustanovitve NVO in financiranja (donacije, 0,5% dohodnine, izvajanje pridobitne
dejavnosti, itd.)

-

redno pogodbeno projektno svetovanje italijanskemu inštitutu za mednarodno sociologijo
(Instituto di Sociologia Internazionale Gorizia) in ŠOU Ljubljana pri pripravi projektov za
prijavo na razpise iz strukturnih skladov

-

izvedba 2 projektnih konferenc, namenjeni povezovanju organizacij z različnih področij in
oblikovanju skupnih projektnih idej program ADRION in Interreg V-A Slovenija – Madžarska
(januar 2017).
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PROMOCIJA NVO SEKTORJA
Načrti:
- redno zagotavljanje medijske podpore NVO sektorju;
- festival nevladnih organizacij Lupa 2016.
- nova sezona Trženja poslanstva – promocije sodelovanja NVO in gospodarstva
- ponovna izvedba Nevladniškega Dedka Mraza s vsaj 100 otroki

Realizacija:
Delo z mediji
- z zaposlitvijo komunikatorja se je medijska prisotnost tako CNVOS kot celotnega sektorja znatno
povečala - v letu 2016 beležimo 170 medijskih pojavitev (od tega od maja do decembra 120);
- medijsko močno podprti projekti:
o

zagovorniški akciji za odpravo davčnih blagajn in odpravo davka na dobiček iz
pridobitvene dejavnosti (večkratni medijski prispevki in gostovanja v vseh
nacionalnih tidskanih, radijskih in televizijskih medijih);

o

festival Lupa (več kot 30 medijskih prispevkov, od tega 2-stranska priloga v časniku
Delo, vklopi v živo za TV in Radio Slovenija ...);

o

digitalno-medijska akcija #nulapet s 130 tisoč ogledi videov znanih Slovencev na
družbenih omrežjih in več kot 40 medijskimi prispevki v vseh najbolj izpostavljenih
terminih vseh največjih medijskih hiš;

- nevladniške oddaje s področja trajnostnega razvoja na TV Slovenija;
- redne nevladniške kolumne (Dnevnik nevladnika) na rtvslo.si (MMC);
- dogovor o nevladniških tematskih mesecih na nacionalni televiziji (poziv članom CNVOS k
predstavitvi projektov glede na temo meseca (recimo nasilje nad starejšimi, mladi …);
- izpostavljamo še: intervju z Goranom Forbicijem v Sobotni prilogi Dela, večkratno gostovanje vodje
pravne službe Mateja Verbajsa v najbolj poslušani oddaji Radia Slovenija Svetovalni servis,
infografiko na zadnji strani Objektiva.
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Festival Lupa 2016
Letošnji festival nevladnih organizacij je bil že 15. po vrsti. Letos se je zgodil 28. septembra, preselili
smo ga na ulico Breg in na Novi trg. Na stojnicah se je predstavilo 113 nevladnih organizacij, še 20 pa
na odru. Medijska izpostavitev festivala je bila nadpovprečna (v medijske prispevke smo vključevali
tudi čim več prisotnih organizacij), tudi obisk je bil (kljub novi lokaciji) odličen, predvidevamo, da je
festival obiskalo prek 3 tisoč ljudi.

Trženje poslanstva
V začetku leta je močno odmevala akcija, ki so jo pripravili Zavod vozim, Renault Slovenija in Publicis
#NeTekstamKoVozim. Kampanja je, po podatkih Zavoda Vozim, dobila kar 3 nagrade na področju
oglaševanja, dosegla več kot 80 % slovenskih uporabnikov facebooka, in imela 14.139.800 prikazov
videa (brand impressions).
V letu 2016 je v akciji sodelovalo 5 ekip, in sicer:
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Zavarovalnica Maribor (Katja Grušovnik)



Mladi projektni managerji (Sara Rajačič)



Madwise (Lea Lipovšek)



AMZS (Maja Ambrož, Aleksandra Mravinec, Katarina Možina)



Rdeči križ Ljubljana (Ema Verbnik)



Digigral (Aljaž Podlogar)



Komunalno podjetne Vrhnika (Jernej Fefer, Boštjan Rode, Breda Kovač Babnik)



Smetumet (Maja Rijavec, Alenka Kreč Bricelj)



SPEM (Mateja Bečela, Aleš Miklaužič)



Slovenske železnice (Eva Federnsberg Kerenčič)



ZDUS Resje (Anja Canjko, Nika Verlič, Barbara Šešek)



ArnoldVuga+ (Radovan Arnold, Jure Kožuh)



Pošta Slovenije (Metka Zapečnik)



Ekologi brez meja (Katja Sreš, Urša Zgojznik)



Futura (Matjaž Germ)

Razglasili smo dva zmagovalca. Prvi je projekt AMZS Slovenija, Rdečega križa Ljubljana in agencije
Digigral Prave reakcije rešujejo življenja – Bodi pripravljen – obnovitveni tečaji prve pomoči in varne
vožnje s poudarkom na varnosti otrok. Drugi pa projekt Pošte Slovenije, društva Ekologi brez meja in
agencije Futura DDB z naslovom Dober teden za hrano – distribucija zavržene, a še vedno kvalitetne
in užitne hrane od podjetij, gostincev in trgovcev do končnih uporabnikov s ciljem, da to postane
stalnica.

Nevladniški Dedek Mraz
2016 je Dedek Mraz obdaril 113 nevladniških otrok, ki so prihajali iz 26 različnih nevladnih
organizacij. Zaradi večjega števila pričakovanih udeležencev, smo dogodek prestavili v Kino Šiška.
Tudi letos je dogodek požel velik uspeh tako s strani otrok, ki so navdušeno spremljali predstavo in
se veselili daril, kot tudi s strani njihovih staršev, ki so bili veseli, da so otroci imeli priložnost dobiti
darilo od pravega Dedka Mraza.

Pri vseh dogodkih še naprej sledimo našemu cilju krepitve NVO sektorja, zato se, kadar je to
mogoče, poslužujemo storitev nevladnikov. Pri trženju poslanstva smo tako letos sodelovali s
Skuhno, pri Nevladniškem Dedku Mrazu pa z Zavodom Enostavno prijatelji.
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SKLAD ZA NVO NORVEŠKEGA FINANČNEGA MEHANIZMA
Načrti:
Nadaljevanje izvajanja programa ter ponovna prijava za upravljalca sklada.

Realizacija:
V letu 2016 smo nadaljevali s soupravljanjem Sklada za NVO Norveškega finančnega mehanizma.
Začetek leta je bil posvečen zaključevanju projektov in udeležbi na njihovih zaključnih dogodkih,
sledila sta še pregled končnih poročil ter priprave na zaključno prireditev. Slednja je potekala 7.
oktobra v Cankarjevem domu. Organizirali smo jo skupaj s SVRK in CMEPIUS, dodatno pa obogatili
tudi z evalvacijskim srečanjem upravičencev Sklada za NVO, saj smo si želeli od njih dobiti še malo
bolj poglobljene informacije o rezultatih njihovih prijetkov, trajnosti ter predloge za izboljšanje
našega dela. Evalvacija je med drugim pokazala, da gre prav tem projektom in naši podpori zasluga
za njihov organizacijski razvoj v tem obdobju. Prav vse sodelujoče organizacije so namreč poročale,
da so v tem obdobju napredovale in da bil ta napredek v večji meri povezan z izvedbo projektov
sofinanciranih s strani Sklada za NVO.
Glede novega programa so pogajanja med Slovenijo in državami donatoricami še v teku, zato je
prišlo tudi do zamika glede poziva za izbor upravljalca sklada, ki ga v 2016 torej ni bilo.

MEDNARODNO SODELOVANJE
Načrti:
Nadaljnje sodelovanje v mrežah, katerih člani smo. Posebej izpostavljeno sodelovanje s CiviKos,
BCSDN ter TACSO Črna Gora.

Realizacija:
Poleg rednega aktivnega sodelovanja v mrežah, katerih člani smo, je CNVOS-ovo mednarodno
sodelovanje v 2016 zajelo še:
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-

Začeli smo s partnerskim izvajanjem dvoletnega projekta z Makedonskim centrom za
mednarodno sodelovanje (MCIC), katerega cilj je reforma sistema javnega financiranja
nevladnih organizacij v Makedoniji. V okviru tega projekta smo pripravili mednarodno
primerjalno analizo financiranja programov NVO v šestih državah, priporočila za sistem v
Makedoniji, izvedli študijski obisk za predstavnike državnih inštitucij in NVO iz Makedonije in
predstavili analizo in priporočila na nacionalni konferenci v Skopju.

-

Z januarjem smo, skupaj z Združenjem za demokratične iniciative Gostivar, začeli z
izvajanjem projekta Local Partnership for Social Inclusion, katerega namen je promocija
lokalnih partnerstev za reševanje lokalnih izzivov. V sklopu tega projekta so bila izvedena
srečanja v petih makedonskih občinah, katerih rezultat so lokalni akcijski načrti. V
nadaljevanju projekta bomo nudili podpro pri njihovem uresničevanju. Projekt se zaključi
avgusta 2017.

-

Junija smo v Ljubljani gostili letno konferenco ENNE – Evropske mreže nacionalnih krovnih
nevladniških mrež.

-

Direktor CNVOS je bil član strokovne delovne skupine Sveta Evrope za pripravo Medvladnih
smernic za vključevanje javnosti v politično odločanje.

-

Za Svet Evrope smo na podlagi širokih usklajevanj z vladnimi in nevladnimi predstavniki
facilitirali in pripravili Strategijo razvoja civilne participacije v državah Vzhodnega
partnerstva.

-

V okviru mentorske podpore kosovski krovni nevladniški mreži CiviKos smo pripravili
strategijo razvoja njihovega upravljanja s člani in spisali priročnik na temo nevladniškega
zagovorništva.

-

Za TACSO Makedonija smo sodelovali pri krepitve organizacijskega razvoja makedonskih
nevladnih organizacij.

-

Nemoteno poteka tudi projekt LIFEGENMON, kjer smo septembra 2016 sodelovali pri
pripravi letnega srečanja partnerjev, ki je potekalo v Ljubljani. Posvečeno je bilo predvsem
pregledu že doseženih rezultatov, oceni napredka projekta ter pripravi vmesnega poročila,
ki je bilo že potrjeno s strani Evropske komisije.
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-

Nadaljuje se tudi dobro sodelovanje z Građanskimi inicijativami, kjer smo imeli predstavitev
NVO standarda kakovosti, novembra pa so nas povabili, da sodelujemo pri konferenci
#PRačka, kjer smo sodelovali s prispevkom na temo trženja poslanstva.

-

Gostili smo tudi tri študijske obiske vladno-nevladniških delegacij z Z Balkana; in sicer na
temo socialnega varstva in odprtega in vključujočega političnega odločanja.

-

Sodelovali smo tudi pri prijavi projekta CapaBuild: Building the capacity of Small CSOs in
EU13 Europe to engage in global education and Agenda 2030, katerega namen je omogočiti
sofinanicranje projektov NVO, ki delujejo na področju globalnega učenja (re-granting).
Skupaj s partnerji smo se s projektom uvrstili v drugi krog, rezultati slednjega pa bodo znani
do poletja 2017. Pri projektu smo se povezali z organizacijami, ki so upravljavke Skladov za
NVO Norveškega finančnega mehanizma. Ta mreža organizacij tako postaja prav tako
pomemben vir potencialnih partnerjev za prijave na večje, evropske projekte ter za
izmenjavo dobrih praks in izkušenj.

-

Z nekaterimi organizacijami, ki so članice mreže ENNA, smo prijavili projekt Community Jobs
Europe, katerega namen je prenesti škotsko dobro prakso vključevanja brezposelnih v delo
nevladnih organizacij, na način, da se ustvarjajo trajne zaposlitve. Rezultati razpisa še niso
znani.

-

V začetku 2016 smo se prijavili tudi na razpis Erasmus + s projektom Organizational
Development for Youth Organizations in bili uspešni. Projekt je namenjen oblikovanju
priročnika in programa usposabljanja za krepitev razvoja mladinskih nevladnih organizacij.
Začel se je novembra 2016 in bo trajal do aprila 2018.
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