POROČILO ZA LETO 2006
Uvodnik Lidija Mesarič in Jože Gornik
CNVOS je deloval kot podporni center, kjer se predvsem manjše organizacije vedno najdejo
na pravem mestu, kjer lahko poskrbimo za izobraževanja in usposabljanja posameznikov ali
celih skupin nevladnikov in kjer smo na trenutke daleč od realnega sveta NVO, ker imamo
super lokacijo in prostore ter zaposlene, ki lahko delujejo na različnih področjih popolnoma
neobremenjeno in ravno zaradi tega pomagajo s strukturnimi premiki pri delovanju ostalih
NVO.
V letu 2006 smo počistili pisarno, razbili steno in tako naredili več prostora za srečevanje
ljudi, pridobili nove partnerje in se prijavili na 3 EU razpise, enega smo dobili odobrenega in
za 2 smo dobili izvajanje projekta na nacionalnem nivoju! Izdali smo 3 knjige, od tega smo 2
napisali, tretji priročnik je v pripravi! CNVOS je deloval na pridobivanju zaupanja med
vladnimi institucijami in med nevladnimi organizacijami tudi kot ponudnik izobraževanj, znanj
in novitet v nevladnem sektorju, kar pa pomeni z naše strani tudi vlaganje v razvoj in znanje.
Najbolj pa nas veseli, da lahko rečemo, da nismo bili nikomur v napoto, da smo sodelovali z
vsemi, ki so nas potrebovali, da smo dali podporo vsem, ki so jo želeli in so bili do nje
upravičeni! Prepoznavnost na področju delovanja NVO je vedno večja in celo tako velika, da
nas včasih prosijo za usluge, ki so iznad naših pristojnosti, predvsem, ko gre za delo v
sektorju.
Intenzivno poteka tudi iskanje primernih rešitev za financiranje delovanja CNVOS v mesecih
november in december, kajti naše delo se ne more ustaviti za 2 meseca in nato januarja
zopet štartati! To dokazujemo tudi z našim delom in aktivnostmi v tem času, posvetom ob
dnevu »Global Education Week«, koordinacija sestanka SOCIAL PLATFORM, promociji
prostovoljstva v decembru, informiranju in pomoči pri prijavljanju na razpise in drugih
aktivnosti.
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I.

PROGRAMSKA DEJAVNOST

1.1 Program podpore dialogu med Vlado RS in nevladnimi organizacijami:
1.1.1 Promocijo in svetovanje glede sodelovanja zainteresirane javnosti (NVO) pri
pripravi predpisov in strateških dokumentov Vlade RS (podlaga: Izjava Vlade RS o
odpravi administrativnih ovir in sodelovanju zainteresirane javnosti)
Strokovna skupina pri CNVOS je dopolnila in uskladila Metodologijo s spremembami
poslovnika Vlade, ki so začele veljati maja (8.člen). Na svojem tretjem sestanku je Strokovna
skupina obravnavala predlog končne verzije dokumenta, ter ga potrdila kot primernega za
javno obravnavo. Primož Šporar in Andrej Lukšič sta predstavila metodologijo na sestankih
medresorske skupine.
V obdobju izvajanja projekta je CNVOS izvedel 3 pilotne primere na podlagi končnega
predloga Metodologije (zaradi nenačrtovanih zamud pri pričetku delovanja EESO je prišlo do
zakasnitve izvajanja EESO pilotnega primera). Za nadzor nad izvedbo je skrbela strokovna
skupina. Po končanem pilotnem obdobju bo strokovna skupina pripravila poročilo:


o izvajanju Metodologije v poskusnem obdobju



o najprimernejšem načinu urejanja materije (predpis, pravila ipd.)



o možnostih in potrebnosti organiziranja stalne strukture (telesa, organov) nevladnih
organizacij v postopkih vključevanja za doseganje večjega vpliva le teh na
oblikovanje politik in pravnih aktov

1.1.2 zagotavljanje tehnične in strokovne podpore pri usklajevanju mnenj v
zvezi z gradivi, glede katerih želi Vlada RS pridobiti mnenje nevladnih
organizacij (podlaga: Normativni delovni program Vlade RS za leto 2006)
V letošnjem letu si pripisujemo za uspeh predvsem sodelovanje pri osnutku Državnega
razvojnega programa za leto 2007 – 2013 s Službo Vlade RS za lokalno samoupravo in
regionalno politiko (v nadaljevanju SVLR). V zelo kratkem času (3 dni), smo uspeli zbrati
preko 100 izjav, ki so izražale zahtevo po vključevanju NVO v pripravo DRP-ja za naslednje
obdobje. Nato smo se povezali s SVLR-jem in skupaj organizirali posvet za nevladne
organizacije, ki je bil precej odziven. Na žalost smo se zavedali, da so bili NVO-ji v izdelavo
osnutka vključeni nekoliko prepozno, menimo pa, da je bil kljub temu narejen korak naprej za
boljše sodelovanje v prihodnje. Po posvetu smo tudi pozivali NVO-je za posredovanje
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pripomb in mnenj na osnutek DRP-ja in se dogovorili s SVLR, da tako mi njim, kot oni nam,
posredujemo prispela menja in pripombe. Na žalost ni bilo velikega odziva, saj sta pripombe
posredovala neposredno 2 predstavnika NVO; razlog za to je verjetno v obsežnosti
dokumenta, za katerega obdelavo ni bilo veliko časa. Tudi v oktobru, ko je bil posvet na drugi
osnutek DRP, smo o tem obveščali NVO in jih po posvetu pozivali k oddaji pripomb, za
katere imajo čas do 19. novembra 2006. Za 2 organizaciji že vemo, da se bosta odzvali s
svojimi pripombami.
Posredovali in promovirali smo predlog Socialno-ekonomskega razvojnega partnerstva za
obdobje 2007 – 2013, ki je dostopen tudi na naši spletni strani, pripravil pa ga je Robert
Levičar.
Vladne organizacije se na nas obračajo s pozivi za imenovanje predstavnikov v njihovih
odborih. V ta namen izvajamo postopke izbora predstavnikov NVO v odločevalska telesa. V
tem letu smo izvedli 4 postopke izbora predstavnika NVO:
1. izbor predstavnika NVO v Nadzorni odbor program pobude skupnosti EQUAL (marec
2006); naročnik postopka je bilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve;
2. izbor predstavnika NVO v Evropsko ekonomski socialni odbor (april 2006); naročnik
postopka je bila Služba vlade za evropske zadeve;
3. izbor predstavnika NVO v Upravni odbor za izbor projektov v okviru Finančnega
mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma (junij 2006);
4. izbor predstavnika NVO v projektno skupino za izdelavo poročila o stanju okolja 2006
(september 2006); naročnik postopka je bilo Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija
Republike Slovenije za okolje.

1.1.3 promocijo dialoga med Vlado RS in nevladnimi organizacijami na lokalni,
regionalni in nacionalni ravni (podlaga: strategija Vlade RS o sodelovanju z nevladnimi
organizacijami)

V mesecu marcu smo za DG Trade pri Evropski komisiji bili kontaktna organizacija za
zbiranje predstavnikov iz Slovenije, za udeležbo na seminarju Civilna družba v novih
pristopnih državah – akterji pri oblikovanju evropske trgovske politike.
Na CNVOS so prispele tudi različne publikacije, o katerih so bile nadalje obveščene druge
NVO in ki so imele možnost izposoje publikacij na CNVOS (npr. Okvir gospodarskih in
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socialnih reform za povečanje blaginje v Sloveniji). Za Ministrstvo za javno upravo smo ob
različnih dogodkih in priložnostih razdelili 400 knjižic o noveli Zakona o dostopu do informacij
javnega značaja: »Kako in kdaj uporabljati test javnega interesa?«.

Urad vlade za informiranje, nas je v januarju prosilo za podporo pri zbiranju prijav akterjev
civilne družbe na mednarodni konferenci o evru in evropski monetarni uniji, ki je bilo 17.
marca 2006 v Ljubljani; tako je CNVOS pozival k udeležbi zainteresirane predstavnike NVO,
vodil evidencno in po zbranih interesentih (10 udeležencev je bilo predvidenih s strani NVO),
posredoval imena Uradu.

5. septembra 2006 smo s strani Ministrstva za javno upravo prejeli vabilo na predstavitev in
posvet glede osnutka Operativnega progrrama razvoja človeških virov za obdobje 2007 –
2013, za poglavje 4.5.5.3 Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij in civilnega dialoga. Ker
je tematika izrednega pomena za NVO, smo se za promocijo tega posveta izredno zavzeli
(osebno vabili, klicali, pošiljali vabila po navadni in elektronski pošti, izkoristili možnost
obveščanja na različnih dogodkih idr.).
1. Dodogovor (izvaja partner Društvo prijateljev zmernega napredka)
2. 7 razljubljanjenj
1.2 Program servisne dejavnosti v letu 2006:
1.2.1 Informiranje nevladnih organizacij glede vsebin, ki zadevajo nevladne
organizacije
1. eCNVOS
Paket eCNVOS (dva sklopa: Obvestila za NVO ter Priložnosti in razpisi za NVO) smo
pošiljali ob petkih; od januarja in do 5. novembra 2006 je izšlo 44 številk eCVNOS.
2. e-opomniki
Ponavadi pošljemo en opomnik tedensko.
3. Press clippingi
V maju 2006 smo še dopolnili aktivnost, in sicer tako, da smo dopolnili gesla/triggerje, po
katerih se iščejo prispevki relevantni za nevladni sektor. Izbor klipingov smo razširili na
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področje EU, kar pomeni, da se zbirajo vsi prispevki, ki se nanašajo na povezavo med
evropskimi institucijami in NVO.
4. Informacijski e-časopis o aktualnem dogajanju v EU na področju nevladnega
sektorja
5. Spletna stran
V letu 2006 smo izdelali nov koncept naše spletne strani www.cnvos.si, ki ponuja večjo
preglednost, interaktivnost, ažurnejše informacije ter prijazen dostop za uporabnika.
6. Vzpostavitev baze zaposlitev v NVO - iščem, išče
Baza zaposlitev je del nove spletne strani www.cnvos.si. Ponudbe delovnih mest v NVO-jih
objavljamo v področju aktualno in v e-CNVOS.
7. Festival NVO - LUPA
V tednu od 19. do 23. junija 2006 smo organizirali 5. festival nevladnih organizacij – LUPA.
V ponedeljek, 19. junija je od 16.00 do 18.0 ure je v sodelovanju s Slovensko filantropijo
potekalo srečanje delovne skupine za promocijo prostovoljstva.
Osrednji dogodek festivala je bil bazar nevladnih organizacij, ki je potekal v sredo, 21.
junija 2006 v Parku Zvezda, od 13.00 do 17.00 ure.
Istočasno je na ta dan potekalo dogajanje v Novem mestu, kjer je bil večji poudarek na
dnevu beguncev. V promocijskih gradivih in drugod pa smo opozarjali tudi na srečanje
Pobude za prihodnost NVO, ki se je zgodila isti danv KUD France Prešernu.
V sklopu festivala je bilo v četrtek, 22. junija 2006 delavnica »Priprava NVO na
predsedovanje Slovenije EU«, katero je izpeljal Pravno-informacijski center nevladnih
organizacij – PIC. V petek pa je v Centru Evropa potekala zaključna prireditev in sicer
okrogla miza »Evropsko državljanstvo – spoznajmo koristi!«, ki smo jo organizirali v
sodelovanju z ECAS.
8. Pravne novice in pravni napovednik za področje Slovenije in EU
Tedenske pravne novice za področje Slovenije, aktualne za NVO (izvaja PIC).
NVO pravni EU napovednik (izvaja PIP)
9. Informiranje na področju vzpostavljanja lokalnih razvojnih skladov za NVO
V okviru potekajočega projekta Vzpostavitve lokalnih razvojnih fundacij (LRF).
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10. Idejna zasnova, izdelava in moderiranje baz ponudbe za NVO
Vzpostavili smo spletni bazi NVO predavateljev in NVO ponudb. Obe bazi sta na spletni
strani www.razpisi.info.
1.2.2 spodbujanje sodelovanja in mreženja na vseh ravneh (regionalni, nacionalni,
mednarodni)
1. Mreženje NVO znotraj CNVOS
Ob tovrstnih dogodkih smo skrbeli za promocijo centra CNVOS, udeležencem delili
predstavitvene letake in publikacije, jim nudili informacije, vzpostavljali kontakte in drugo.
Spodbujali smo vključevanje NVO v našo mrežo. V letošnjem letu smo do meseca novembra
pridobili 34 novih članic v Info centru in 3 članice so se vključile v Razvojni center, torej
skupno 37 novih članic (seznam je v prilogi).
2. Spodbujanje

nastajanja

novih

vsebinskih

področij

in

mrež,

spodbujanje

projektnega povezovanja v konzorcije za dosego skupnih ciljev ali prijavo na
projekte
V letošnjem letu smo že kar nekaterim organizacijam predlagali skupno sodelovanje na
določenih projektih. Organizacije se na naše pobude odzivajo in tvorijo projektna
sodelovanja.
3. Podpiranje obstoječih (dosedanjih) mrež
CNVOS podpira naslednje mreže:
a) neformalno izobraževanje,
b) prostovoljstvo
c) javno zdravje
4. Etični kodeks organiziranega prostovoljstva
5. Spodbujanje povezovanja NVO, ki delujejo na področju otrokovih pravic v RS
(izvaja partner SEECRAN v sodelovanju s CNVOS)
6. Podpora formalizirani, novo nastali nacionalni platformi za področje razvojnega
sodelovanja in humanitarne pomoči - Sloga
7. Publikacija Mreže NVO v Sloveniji
8. Baza NVO
9. Vzpostavitev baze partnerjev - iščem, išče
10. CNVOS regionalne izpostave
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1.2.3 izobraževanje in usposabljanje NVO
Podprta usposabljanja v okviru projekta so bila:
a) Študijski obisk britanskih NVO (NCVO, London)
b) Dvig podjetništva v NVO
c) ABC prostovoljnega dela
d) Delavnice Retorika in javno nastopanje
e) Delavnice Menedžment v NVO
f)

Delavnice Odnosi z mediji za NVO

g) Izobraževanje za trajnostni razvoj
1.2.4 zagotavljanje tehnične in strokovne podpore pri pripravi projektov za
pridobivanje sredstev iz virov EU
1. Svetovanje
2. Pripravljanje projektov za NVO – lokalne izpostave
3. Spletni portal www.razpisi.info
4. Delavnice Kako pametno porabiti EU sredstva
5. Priročnik in delavnice Kako napisati dober projekt?

1.2.5 podpora pilotnim projektom, ki zasledujejo razvoj in krepitev nevladnega sektorja
1. Promocija slovenskih nevladnih ekspertov v EU
2. Sodelovanje NVO v Vladnih odločevalskih telesih
3. Analiza potreb NVO
Od anketirancev je 49% dobro poznalo CNVOS, 29% srednje, 12% ne preveč dobro, 4% so
že slišali za CNVOS, 6% pa ga ni poznalo. Največji delež prebira eCNVOS novice pogosto
oz. vedno, od tega 58% anketirancem koristijo občasno, 28% pa zelo.
4. Aktivno evropsko državljanstvo
Ciljne javnosti smo o okrogli mizi obveščali prek spletne strani www.cnvos.si in
www.drzavljanstvo.eu, prek elektronskih obvestil in info paketa eCNVOS, s katerim redno
informiramo tako članice CNVOS kot druge zainteresirane nevladne in vladne organizacije.
5. Nevladno predsedovanje Slovenije Evropski uniji 2008
6. Spletni priročnik za NVO
7. Balcan.org
8. Odprimo glave
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II.

Finančno poročilo

Gl. prilogo
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