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OSTANITE Z NAMI ŠE NAPREJ

#MARNAMJE
1265 organizacij-članic je konec leta 2018 štela naša nevladniška
družina, med njimi tudi mreže nevladnih organizacij, ki združujejo več
deset, nekatere več sto društev.

V preteklem letu nam je zaupanje izkazalo
več, kot se nam jih je pridružilo v letu

173 novih članic – 68

2017.

Vsakodnevni stik z vami nam omogoča nenehno razvijanje novih
storitev in vsebin, s katerimi pomagamo nevladnemu sektorju ter mu
omogočamo njegov razvoj – ker nam je mar!

ZAGOVARJALI
SMO INTERESE NEVLADNEGA SEKTORJA

Zakon o nevladnih organizacijah je bil sprejet marca 2018. Vanj je bil na podlagi obsežne zagovorniške akcije, ki
smo jo koordinirali v CNVOS, s parlamentarnim amandmajem vključen tudi proračunski Sklad za nevladne
organizacije, s katerim se (med drugim) zagotavljajo sredstva za razpise za strateški razvoj nevladnih organizacij.

Vlada je maja 2018 sprejela
Strategijo

razvoja

organizacij

in

nevladnih

prostovoljstva.

Ministrstvo za javno upravo je
maja 2018 objavilo javni razpis
za

subvencioniranje

delovnih

mest v nevladnih organizacijah v
višini 2 milijona evrov in javni

razpis

za

sofinanciranje

projektov nevladnih
organizacij, izbranih na razpisih
EU v višini 1 milijona evrov.

ZAGOVARJALI
SMO INTERESE NEVLADNEGA SEKTORJA

Odzvali smo se tudi na aktualne predpise:


Zakon o davku na nepremičnine (izhodišča),



Zakon o varstvu osebnih podatkov,



Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije,



Zakon o kazenskem postopku,



Zakon o minimalni plači,



Pravilnik o določitvi kriterijev za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem
interesu na področju zdravja,



Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladnih
organizacij za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju
mednarodnih odnosov, zunanjih zadev, mednarodnega razvojnega sodelovanja in
mednarodne

humanitarne pomoči.

Nadaljevali smo s sistematičnim spremljanjem spoštovanja Resolucije o normativni dejavnosti in
Poslovnika o delu vlade. Ugotovili smo, da se je vlada Mira Cerarja poslovila s 1150 kršitvami: od 1915
predlaganih zakonov ali predpisov Cerarjevi ministri v 60 odstotkih primerov niso upoštevali 30dnevnega minimalnega roka za javno razpravo.

ZAGOVARJALI
SMO INTERESE NEVLADNEGA SEKTORJA



Vladi Marjana Šarca smo v pomoč poslali
vladne smernice za vključevanje javnosti
v pripravo predpisov in pa – zobne
krtačke. Za lep nasmeh, medtem ko jim
bomo gledali pod prste (in v zobe).



S 3 lokalnimi akcijskimi skupinami smo
sodelovali pri pripravi in izvedbi njihovih
razpisov.



Zbrali smo dobre prakse vključevanja
občanov in jih uporabili v promocijske
namene v okviru Šole za župane –
akcije, ki so jo izvajala regionalna
stičišča.

OBVEŠČALI SMO VAS …
… o novostih v nevladnem sektorju
in na naši spletni strani cnvos.si

objavili:

 … 196 novic o CNVOS
in našem delu

 … 1556 drugih novic iz
nevladnega sektorja

 … 816 nacionalnih in
mednarodnih razpisov
za nevladne organizacije

IZOBRAŽEVALI SMO …

…
…

150 nevladnic in nevladnikov, ki se je udeležilo …
27 delavnic o pridobivanju projektnih in sponzorskih

sredstev,

vodenju

projektov,

pravnih

okvirih

delovanja

nevladnih organizacij, komuniciranju in odnosov z mediji,
spopadanju s stresom itd.

IZOBRAŽEVALI SMO …
Organizirali smo tudi 20 delavnic za zunanje naročnike.
»Pričakoval sem informacije o razpisih

»Vsa pričakovanja so bila izpolnjena – dobili

in kje pridobivati namige za uspešno

smo opozorila na to, kaj gre lahko narobe,

pisanje razpisov. Dobil pa sem veliko več.«

kje se lahko zatakne, kakšni so primeri dobre

Udeleženec delavnice »Učinkovito pisanje

prakse in izkušnje iz resničnih primerov.«

projektnih prijav – od ideje do uspeha na

Udeleženka delavnice »Uspešno vodenje
nevladniških projektov« - maj 2018

razpisu« - april 2018

»Delavnica je presegla moja pričakovanja!«

»Dobila sem bistveno več informacij,
kot sem pričakovala. Super, da je predaval
strokovnjak, ki se res spozna na to

Udeleženka_ec delavnice »Novosti varstva

področje in je odgovoril na vprašanja.«

osebnih podatkov v nevladnih organizacijah« september 2018)

Udeleženka delavnice » Kakšne koristi vam prinaša
status delovanja v javnem interesu?« – oktober 2018

IZOBRAŽEVALI SMO …

Na nacionalni konferenci Fun Fundraising smo predstavili najboljše domače in tuje fundraising
projekte in prakse. 70 nevladnic in nevladnikov je prisluhnilo Danku Radaljacu iz hrvaškega Združenja
Naš Hajduk in Danielu Pastva, ki je na Češkem koordiniral kampanjo »Dobrodelne opeke«. Slovenske
prakse so predstavili Taja Topolovec iz medija Pod Črto, Žiga Vrtačič iz Inštituta Danes je nov dan ter
Matej Planko iz Planinske zveze Slovenije.

SVETOVALI SMO …
 … 275 ur smo posvetili brezplačnim pravnim nasvetom
 … 385 ur smo si vzeli za reševanje zahtevnejših pravnih vprašanj
 V celoti smo nadgradili aplikacijo

ePravnik.

Spletna aplikacija za

brezplačno in samostojno izdelavo pogodb, pravilnikov in drugih pravnih

dokumentov, ki jih nevladne organizacije potrebujejo za svoje delo, je zdaj
še bolj preprosta in pregledna.


…

606 pravnih dokumentov je več sto nevladnih organizacij ustvarilo v

aplikaciji ePravnik od marca 2018 do konca leta
 Uvedli smo brezplačno mesečno posvetovalnico ABC za bodoče
nevladnike za vse, ki si želijo ustanoviti društvo, zavod ali ustanovo.

SKRBELI SMO ZA PROMOCIJO …
… in krepili ugled ter prepoznavnost nevladnega sektorja.

DRUŽILI SMO SE NA DRUŽBENIH OMREŽJIH

5 objav na Facebooku z največjim dosegom (1. del):

DRUŽILI SMO SE NA DRUŽBENIH OMREŽJIH

5 objav na Facebooku z največjim dosegom (2. del):

#NODAYWITHOUTUS


V vseevropski kampanji #nodaywithoutus na
dan človekovih pravic smo s ključnikom

#marnamje v spletni kampanji povezali več
kot 100 slovenskih nevladnih organizacij.


20 smo jih vključili v video
(http://bit.ly/MarNamJe-YT), ki smo ga delili na
družbenih omrežjih.

Ljudi okoli nas smo spodbudili, naj razmislijo o tem, kakšne bi bil svet brez nevladnih organizacij.
Pokazali smo, kaj počnemo: kako se vsakodnevno borimo za spoštovanje človekovih pravic in
enakopravnost vseh ljudi ter kako skrbimo, da bi bil naš planet čim boljše prebivališče za nas in za naše
zanamce.

Pokazali smo, da nam je mar!

#NODAYWITHOUTUS

FESTIVAL LUPA 2018
17. zapored smo
organizirali
vseslovenski festival
nevladnih organizacij
– LUPO.

130 nevladnih
organizacij se je
predstavilo na 74
stojnicah na
Prešernovem Trgu,
Tromostovju,
Stritarjevi ulici in
Wolfovi ulici.

Foto: Sebastjan Plavec/CNVOS

FESTIVAL LUPA 2018
Poskrbeli smo za pester
festivalski program na
Prešernovem
sestavljen
pevskih

trgu,

iz
in

plesnih,
gledaliških

točk

sodelujočih

nevladnih

organizacij.

Najmlajše

obiskovalce

LUPE

je

navdušila

lutkovna predstava
Zbudi

se,

Ribica

v

izvedbi gledališča Talija.

Foto: Sebastjan Plavec/CNVOS

FESTIVAL LUPA 2018
Spremljevalni
program smo prvič
obogatili s
predavanji,
pogovori in
okroglimi mizami v
kavarni Pritličje.
Predstavniki
Zavoda Voluntariat
so moderirali
pogovor s
Catherine Nakato,
rojeno v Ugandi, na
temo odgovornega
Foto: Sebastjan Plavec/CNVOS

globalnega
prostovoljstva.

FESTIVAL LUPA 2018
Vse mi je bilo zanimivo. Ko sem šla od stojnice d
o stojnice, me ni bilo nazaj uro in pol. Še tekla sem
nazaj, toliko sem se zamudila! 

Velika udeležba vseh organizacij in pester program.

To, da ni bilo potrebno nič drugega, kot se pojaviti in
poskrbeti za lastno dobro predstavljanje.

Zelo pozdravljam razširitev programskega dela s
predavanji in okroglimi mizami.

Vse je bilo dobro organizirano,
še vreme nam je bilo naklonjeno! ;-)

#NULAPET


2.102.859-krat so se prikazali oglasi s pozivom k doniranju dela dohodnine v digitalni marketinški kampanji na
družbenih omrežjih in spletnih portalih v zadnjih dveh tednih decembra.



9.875 klikov na oglas, ki je vodil na našo spletno stran z navodili za doniranje dohodnine, smo zabeležili.



1.100 oseb je v času kampanje izpolnilo obrazec za donacijo dohodnine na naši spletni strani.

NEVLADNIŠKI DEDEK MRAZ
Z objavami v nevladniškem tedenskem e-novičniku, spletni strani in na Facebooku smo zbrali največje
število prijav doslej: 29 nevladnih organizacij je na nevladniškega dedka Mraza prijavilo 141 otrok.

Foto: Petra Strban

Otroci nevladnic in nevladnikov so se zabavali ob ogledu lutkovno-igrane predstave z elementi plesa in
glasbe Trobla in ključ v režiji Lee Menard.

ACTIVE CITIZENS FUND …
... po domače sklad za

nevladne organizacije
norveškega finančnega
mehanizma, je znova v
naših rokah!
Sklad bomo upravljali

skupaj z Zavodom PIP in
DRPD NM.

POVEZOVALI SMO
NEVLADNIKE IN GOSPODARSTVO …
… in skupaj z agencijo Backelite pripravili dvodnevni dogodek, na katerem so

oglaševalci in tržniki iz agencije ter nevladniki pripravili kreativne rešitve za predstavitev
družbeno pomembnih tem: kako nagovoriti in predstaviti temo spolnega nasilja javnosti,
da jo bo ta sprejela in razumela, kako zmanjšati količino odpadkov v pisarnah, kako
vplivati na potrošniški način življenja, da bi zmanjšali vpliv podnebnih sprememb, kako

rešiti problem neenakomerne zastopanosti žensk v IT sektorju in kako pomagati
migrantom pri vključevanju v okolje. Na konferenci so sodelovali Društvo SOS telefon,
Smetumet, Umanotera, IPES in Zavod TRI.

… in z Zavodom Ekvilib organizirali prve Dneve družbene odgovornosti, namenjene
spodbujanju sodelovanja med nevladnimi organizacijami in gospodarstvom. Devetim
organizacijam smo omogočili, da so se predstavile podjetjem, in jim skupaj z agencijo
Klicaj nudili podporo pri pripravi njihovih predstavitev.

POVEZALI SMO SE …
… tudi mi in z Radiom Študent začeli z izvedbo projekta »Govoriš kohezijsko?«, v okviru katerega smo
v 2018 organizirali dve nacionalni konferenci in dva tematska dogodka, skupaj s PINO pa še lokalni
dogodek v Kopru.

Na dogodkih »Govoriš kohezijsko?« smo skupaj z gosti spoznavali evropsko kohezijsko politiko in
oblikovali predloge za prihodnost kohezijske politike v Sloveniji.

PRELETELI SMO 15 DRŽAV …
… in nevladnim organizacijam, javnim uslužbencem in poslancem svetovali, kako izboljšati sodelovanje
med javnostjo in odločevalci.


Za Azerbajdžan smo pripravili vladni Priročnik za sodelovanje z javnostjo (naročnik Svet Evrope)



V Azerbajdžanu smo avgusta izvedli 3-dnevno izobraževanje za vladne uslužbence o tem, kako
snovati in peljati sodelovalne procese pri pripravi zakonodaje

Goran Forbici, direktor CNVOS je azerbajdžanski javni upravi svetoval o vključevanju javnosti v pripravo
politik.

PRELETELI SMO 15 DRŽAV …


Junija smo za azerbajdžansko delegacijo (javni uslužbenci, poslanci, NVO-ji) pripravili študijski
obisk po slovenskih ministrstvih in DZ na temo participacije



Za belorusko vlado smo pripravili študijo o standardih, trendih in dobrih praksah na področju
presoje učinkov predpisov in politične participacije (naročnik: Svet Evrope)



Za OECD smo junija pripravili analizo stanja na področju vključevanja javnosti v Albaniji in spisali
osnutek vladnih smernic za vključevanje javnosti. V nadaljevanju leta smo sodelovali pri njihovem
usklajevanju z generalnim sekretariatom albanske vlade.



Pod okriljem OECD smo v Armeniji sodelovali pri analizi delovanja javne uprave in pripravili analizo
za področje razvoja in koordinacije politik



Za makedonski International Republican Institute smo pripravili osnutek novega makedonskega
zakona o lobiranju, ki je šel konec leta v vladno usklajevanje



Za RCC smo oktobra skoordinirali in vodili tridnevni »peer-mission« na temo vključevanja javnosti
na Kosovu



Za Svet Evrope smo sodelovali na več mednarodnih srečanjih in konferencah na temo sodelovanja
z javnostmi

OSTANITE ŠE NAPREJ Z NAMI!

Pišite nam:

info@cnvos.si

Pokličite nas:

01 542 14 22

Spremljajte nas na družbenih omrežjih:
https://www.facebook.com/

cnvos

https://www.instagram.com/

https://twitter.com/

nevladniki

CNVOS

