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ZAGOVORNIŠTVO
Nacionalna raven
Načrti:
● zagotoviti ustrezno in učinkovito realizacijo razpisov iz novega proračunskega Sklada za NVO
● v prihajajočem zakonu o obdavčitvi nepremičnin zagotoviti oprostitev za humanitarne organizacije
● zagotoviti oziroma izboljšati razpise za podporno okolje za delovanje področnih mrež NVO s strani
resornih ministrstev
● redno odzivanje na predloge sprememb predpisov in politik

Realizacija:
● razpisani in zaključeni sta bili trije javni razpisi iz Sklada za NVO: za razvoj in profesionalizacijo NVO ter
za sofinanciranje EU projektov in financiranje podpornega okolja za NVO (regionalnih stičišč,
horizontalne mreže in mreže za prostovoljstva) v skupnem znesku 12,83 mio evrov. MJU smo pomagali
z nasveti pri oblikovanju razpisa s profesionalizacijo, prav tako pa smo pripravili tudi svoje videnje
prioritet za financiranje iz Sklada.
● dejavnosti na področju oprostitve nepremičninskega davka iz leta 2018 nismo nadaljevali, ker je vlada
uvedbo tega davka in pripravo zakona prestavila na prihodnja leta
● odzvali smo se na sledeče aktualne predloge predpisov in politik:
o Zakon o varstvu osebnih podatkov
o Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije
o Zakon o socialnovarstvenih prejemki
o Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne
organizacije za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju
ministrstva za javno upravo
o Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne
organizacije za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na delovnem
področju ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
o Pravilnik o merilih za sofinanciranje dejavnosti nevladnih organizacij v javnem interesu na
področju vojnih veteranov
o Odlok o ustanovitvi Sveta Vlade Republike Slovenije za socialno ekonomijo
●

Ministrstvu za zdravje smo pomagali pri oblikovanju Javnega razpisa za sofinanciranje programov
varovanja in krepitve zdravja do leta 2022, katerega del je tudi financiranje vsebinskih mrež, Ministrstvu
za okolje in Ekoskladu smo svetovali pri pripravi posebnega javnega razpisa za 2 vsebinski mreži na
področju varstva okolja in urejanja prostora, na povabilo Ministrstva za kulturo smo sodelovali na njihovi
delavnici za izboljšanje javnih razpisov, kjer smo strokovno analizirali vse njihove razpise, prav tako pa smo
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●

●

se dotaknili tudi financiranja vsebinskih mrež. ob tem smo bili v rednih stikih z zainteresiranimi vsebinskimi
mrežami in jim svetovali, kako naj komunicirajo z matičnimi ministrstvi.
Izvedli smo več aktivnosti z namenom izenačitev plač pri izvajalcih socialnovarstvenih programov, saj so
se sredstva za ta namen v 2011 zmanjšala z obljubo, da je to samo za čas ZUJF. Kljub odpravi ZUJF in
zviševanju plač v javnem sektorju so plače v NVO, ki izvajajo tovrstne programe, ostale iste in so delavci
za isto delo kot javni uslužbenci plačani manj. Na podlagi podrobnega izračuna razlik v plačah med delavnic
v javnem sektorju in pavšalu, ki ga zagotavlja MDDSZ, smo pobudo naslovili na MDDSZ, organizirali
obveščanje medijev, pripravilo poziv predsedniku vlade in ob sprejetju proračuna tudi nagovarjali
poslance, ki pa predloga niso podprli. Pogovori z MDDSZ pa se sicer nadaljujejo. Tako smo se zdaj usmerili
v spremembo javnega razpisa, pogovori se bodo nadaljevali v 2020.
Uspešno smo vodili/koordinirali kampanjo in koalicijo NVO zoper ukinitev dodatka za delovno aktivnost
ter uskladili/zagotovili glasove za veto v Državnem svetu.

Aktivnosti na lokalnih ravneh
Spremljanje izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD)
Načrti:
● nadaljevanje spremljanja vključevanja NVO v odločanje v Lokalnih akcijskih skupinah,
● pripravo končnega poročila o rezultatih spremljanja,
● nadaljevanje zagovorniških aktivnosti na podlagi rezultatov spremljanja za prihodnje obdobje, s
poudarki na poenostavljeni razpisni dokumentaciji in pavšalih.

Realizacija:
● Nadaljevali smo s spremljanjem vključevanja NVO v izvajanje CLLD, in sicer smo zbirali predvsem
podatke o vključevanju NVO v izvajanje javnih pozivov za razdeljevanje sredstev za projekte (koliko
projektov so prijavile NVO, kakšna je bila njihova uspešnost, koliko sredstev so prejele ipd.).
● Septembra smo pripravili končno poročilo o rezultatih spremljanja, v katerem smo predstavili ključne
težave, ki smo jih zaznali pri izvajanju CLLD v zvezi z vključevanjem NVO v izvajanje CLLD, vključno s
predlogi izboljšav.
● O rezultatih spremljanja smo sproti komunicirali z Društvom za razvoj podeželja, ki združuje večino
slovenskih LAS, poročilo o spremljanju smo preko njihovih kanalov posredovali tudi LAS.

Promocija dobrih praks vključevanja javnosti v odločanje v občinah
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Načrti:
● izvedbo nacionalne konference v marcu 2019 (konferenca bo organizirana kot »problem-solving«
dogodek, kjer bodo imeli predstavniki občin možnost, da izmenjajo izkušnje in znanja na podlagi
izbranih primerov dobrih praks,
● nudenje okrepljene podpore regionalnim stičiščem pri spodbujanju večjega vključevanja NVO v delo
občin.

Realizacija:
●

●

Maja smo skupaj s Skupnostjo občin Slovenije in Ministrstvom za javno upravo izvedli izredno uspešno
nacionalno konferenco, na kateri smo predstavljali dobre prakse vključevanja javnosti v različnih občinah.
Zaradi velikega zanimanja smo dogodek ponovili še trikrat na regionalni/lokalni ravni, in sicer v Piranu,
Mariboru in Zagorju.
redna zagovorniška podpora, svetovanje, udeležba na dogodkih.

Javno financiranje nevladnih organizacij na lokalni ravni
Realizacija:
Skupaj z regionalnimi stičišči smo izdali Smernice za izvajanje občinskih javnih razpisov, ki
vključujejo najpomembnejše nasvete za izvajanje razpisov, pri čemer smo se posebej osredotočili
na uporabo pavšalnih in drugih poenostavljenih oblik stroškov. Za promocijo smernic in pavšalov
smo septembra organizirali zelo uspešno nacionalno konferenco, ki je pripomogla tudi k tesnejšim
stikom CNVOS in občin. Občine se zdaj namreč pogosteje obračajo na CNVOS v zvezi s konkretnimi
vprašanji pri izvajanju razpisov.

Aktivnosti v zvezi z odprtostjo in transparentnostjo vladnih postopkov priprave
politik in predpisov
Načrti:
● sistematično spremljanjem spoštovanja Resolucije o normativni dejavnosti in Poslovnika o delu vlade
glede izvajanja javnih razprav o predlogih predpisov

Realizacija:
● Nadaljevali smo s sistematičnim spremljanjem spoštovanja Resolucije o normativni dejavnosti in
Poslovnika o delu vlade. Ugotovili smo, da je vlada Marjana Šarca kršila določbe resolucije oziroma
pravilnika v cca. 60 odstotkih primerov, kar je enako kot prejšnja vlada Mira Cerjarja. Z rezultati
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spremljanja smo sproti seznanjali splošno javnost, rezultate pa uporabljali tudi pri naših drugih
zagovorniških aktivnostih.

SERVISNA IN PODPORNA DEJAVNOST
MREŽENJE ČLANOV CNVOS
Načrti:
● izvedli bomo pregledno anketo o potrebah in zagotavljanju storitev našim članom – anketa bo
izvedena konec aprila ali v maju,
● aktivnosti na področju membership engagementa s presenečenji za člane (kot so dodatni popusti pri
svetovanjih, popusti pri kartah za koncerte, gledališke in filmske predstave, knjige ...);
● tedensko rubriko na CNVOS-ovem Facebooku, ki jo bodo podprli na Dnevnik.si, kjer bomo vsak teden
predstavili delo enega nevladnika iz nevladnih organizacij-članic CNVOS čim širšega spektra,
● spomladi načrtujemo dan odprtih vrat, kjer bomo obiskovalcem v živo na voljo za vprašanja s
področjih, ki jih pokrivajo naši svetovalci.

Realizacija:
● Na podlagi analize ankete in zaključkov fokusne skupine, ki smo jo organizirali z namenom evalvacije
dela CNVOS marca 2019, smo izluščili nekatere izboljšave, ki jih bomo vpeljali v 2020:
o

Ponovna uvedba brezplačnih delavnic

o
o

Več spletnih delavnic (webinarjev) in uvedba spletnih tečajev
Pogostejša promocija standardnih storitev CNVOS (veliko storitev, za katere so organizacije
omenjale, da jih pogrešajo, CNVOS dejansko nudi, ampak očitno niso dovolj prepoznane)
»odpiranje« CNVOS oz. večja prisotnost CNVOS na terenu, med NVO

o
●

●
●

vsak ponedeljek na CNVOS-ovem Facebooku v sodelovanju z Dnevnik.si v rubriki Obrazi nevladnikov
predstavimo delo enega slovenskega nevladnika – izbiramo nevladnike, ki delujejo na različnih
področjih in v različnih regijah Slovenije.
novi člani so upravičeni do popustov pri svetovanju;
člani, ki so se udeležili sklopa treh izobraževanj so bili upravičeni do popusta na celoten sklop:
Delavnice so vključevale: Digitalni marketing: marketing sodobnega časa, Kako nagovoriti podpornike
in donatorje na facebooku?, Kako nevladniške zgodbe deliti na Instagramu. Ob prijavi na dve delavnici
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●

o družbenih omrežjih in digitalnem marketingu so člani prejeli 20-odstotni popust na drugo delavnico,
ob prijavi na vse tri delavnice pa 40-odstotni popust na tretjo delavnico.
v lanskem letu smo pridobili 96 novih članov. Konec leta smo imeli tako 1361 članov.

INFORMIRANJE
Načrti:
● redno in kakovostno ažuriranje portala CNVOS in vseh z njim povezanih aplikacij,
● izdaja najmanj enega e-novičnika tedensko,
● zagotavljanje »statičnih« informacij, pomembnih za delovanje in razvoj NVO,
● obveščanje NVO o aktivnostih NVO predstavnikov v delovnih telesih.
Realizacija:
● Redno (na dnevni ravni) ažurirani portal cnvos.si in z njim povezane aplikacije: v letu 2019 smo objavili
198 novic o CNVOS in njegovem delu, 1820 drugih novic, ki zadevajo nevladni sektor, in 962
nacionalnih in mednarodnih razpisov za NVO. Prav tako smo na tedenski ravni ažurirali števec kršitev,
s katerim spremljamo, kako se vlade držijo državnozborske Resolucije o normativni dejavnosti.
Nadgradili smo bazo alternativnih virov financiranja (objavili smo opise petih novih mednarodnih
fundacij, ki namenjajo finančno podporo NVO) ter bazo evropskih mrež, v katere se lahko včlanijo
slovenske NVO (objavili smo opise petnajstih novih evropskih mrež).
● Izdali smo 48 e-novičnikov, v katerih so bile povzete vse novosti, objavljene na spletni strani cnvos.si
in z njo povezanih aplikacijah.
● Razširili smo ponudbo t.i. »statičnih« informacij, pomembnih za delovanje in razvoj NVO: objavili smo
19 novih spletnih vodičev s področja prava za NVO.
● Nadaljevali smo z aktivnostmi za periodično obveščanje o delu NVO predstavnikov in o sprejetih
odločitvah na delovnih telesih. Objavili smo dva sklopa poročil (od januarja do aprila 2019 ter od maja
do septembra 2019), skupno 58 poročil.

USPOSABLJANJA
Načrti:
Delavnice s podporo ESS:
• izvedba mesečne brezplačne svetovalnice ABC za bodoče nevladnike
Plačljive delavnice:
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• izvedba 25 plačljivih delavnic s področja pridobivanja projektnih in sponzorskih sredstev, vodenja
projektov, pravnih okvirov delovanja NVO, komuniciranja in odnosov z mediji, spopadanja s stresom
ipd. za približno 150 udeležencev;
• izvedba 3 izobraževanj v partnerstvu z drugimi NVO, na temo vodenja v NVO, teorije sprememb
in skrbi za zdravje zaposlenih.
• cca 20 delavnic, izvedenih interno za zunanje naročnike.
Organizacijski razvoj nevladnih organizacij:
Glej stran 12.
Izobraževanje javnih uslužbencev na temo sodelovanja z javnostmi
• Serija desetih osnovnih in nadaljevalnih izobraževanj pod okriljem Upravne akademije

Realizacija:
Delavnice s podporo ESS:
• V januarju, februarju in marcu smo izvedli brezplačne svetovalnice ABC za bodoče nevladnike,
skupno število udeležencev na vseh treh delavnicah je bilo 21.
• V juniju smo prešli na sistem video posvetovalnic. 19. junija je bil lansiran prvi webinar na temo
varstva osebnih podatkov, ki ima do tega trenutka 906 ogledov. Do konca leta sta bila posneta še dva
webinarja na temo ustanovitve društva, zavoda ali ustanove ter pridobitne dejavnosti v nevladnih
organizacijah, ki bosta lansirana v prvi polovici 2020.
Plačljive delavnice:
• Izvedba 19 plačljivih delavnic v organizaciji in izvedbi CNVOS:
● Kako pripraviti letna računovodska poročila in osnove računovodstva za zavode in ustanove
(8. 1. 2019)
● Kako pripraviti letna računovodska poročila in osnove računovodstva za društva (10. 1.
2019)
● Izredna sos delavnica: kako ohraniti status delovanja v javnem interesu? (22. 1. 2019)
● Ponovitev delavnice: kako ohraniti status delovanja v javnem interesu? (13. 2. 2019)
● Četrta ponovitev delavnice: kako ohraniti status delovanja v javnem interesu? (13. 2. 2019)
● Tretja ponovitev delavnice: kako ohraniti status delovanja v javnem interesu? (14. 2. 2019)
● Kako nagovoriti podpornike in donatorje na Facebooku? (13. 3. 2019)
● Kako nevladniške zgodbe deliti na Instagramu? (20. 3. 2019)
● Digitalni marketing: marketing sodobnega časa (27. 3. 2019)
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●

Od ideje do uspeha na razpisu: Kako napisati dobro projektno prijavo (19., 26. 3. in 2. 4.
2019)
● VOP v NVO: kaj morate storiti, da bo vaše delovanje skladno z uredbo gdpr? (9. 4. 2019)
● Posebnosti varstva osebnih podatkov za nevladne organizacije, ki se ukvarjajo z ranljivimi
skupinami (17. 4. 2019)
● Urejanje delovnih razmerij v invalidskih in humanitarnih organizacijah (14. 5. 2019)
● Kako uspešno voditi nevladniške projekte? (8., 15. in 22. 5. 2019)
● Kako napisati dober dopis za sponzorstvo ali donacijo? (4. 6. 2019)
● Kako pridobiti status delovanja v javnem interesu? (24. 9. 2019)
● Kako opredeliti cilje in kazalnike? (1., 15. in 22. 10. 2019)
● Avtorska, podjemna ali mandatna pogodba? (16. 10. 2019)
● Kako nagovoriti sledilce na družbenih omrežjih (19. 11. 2019)
Skupno število udeležencev na delavnicah je bilo 202 (180 odplačnih, 22 brezplačnih).
• 21 delavnic, izvedenih interno za zunanje naročnike:
● PPMS: Varstvo osebnih podatkov v preventivnih programih za mlade (8. 1. 2019)
● Društvo Asociacija: Zakon o NVO (23. 1. 2019)
● Zveza paraplegikov Slovenije: Status delovanja v javnem interesu (25. 1. 2019)
● DRPD NM: Varstvo osebnih podatkov (31. 1. 2019)
● Zavod PIP: Kako ohraniti status delovanja v javnem interesu? (1. 2. 2019)
● Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen: Varstvo osebnih podatkov (8. 2. 2019)
● Zveza društev Mladinski center Postojna: Zakon o NVO (26. 2. 2019)
● Zavod Dobra družba: Zakon o NVO (4. 3. 2019)
● Zavod Dobra družba: Varstvo osebnih podatkov (10. 4. 2019)
● Zavod PIP: Standard kakovosti za NVO (18. in 19. 4. 2019)
● Sindikat Rdeči križ Slovenije: Varstvo osebnih podatkov (13. 5. 2019)
● Društvo osebna asistenca: Usposabljanje za osebno asistenco (19. 6. 2019)
● LRF za Pomurje: Aktualne novosti za društva in druge NVO (20. 6. 2019)
● LRF Pomurje: Varstvo osebnih podatkov (28. 8. 2019)
● Združenje društev ledvičnih bolnikov: Kako napisati dober dopis za sponzorstvo ali donacijo
(7. 9. 2019)
● Društvo Bogastvo podeželja: Kako navdušiti sponzorja ali donatorja (9. 9. 2019)
● Skupnost občin Slovenije: Novosti Zakona o nevladnih organizacijah z vidika občin (12. 9.
2019)
● Slovenska karitas: Varstvo osebnih podatkov v organizacijah (25. 9. 2019)
● Občina Medvode: Kaj prinaša novi Zakon o nevladnih organizacijah? (19. 11. 2019)
● Zveza paraplegikov Slovenije: Urejanja delovnih razmerij pri osebni asistenci (14. 10. 2019)
● Ribiška zveza Slovenije: Črpanje finančnih sredstev na občinskih in regionalnih razpisih ter
pisanje projektnih prijav (26. 11. 2019)
● DRPD NM: Kako ohraniti status delovanja v javnem interesu (7. 3. 2019)
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Organizacijski razvoj nevladnih organizacij:
Glej stran 12.
Izobraževanje javnih uslužbencev na temo vključevanja javnosti v pripravo predpisov in politik
Za Ministrstvo za javno upravo smo izvedli serijo 5 izobraževanj (13.5., 18. in 21. 6., 16. 9. ter 4. 11.
2019) za čez 60 udeležencev iz/z različnih ministrstev in občin.

SVETOVANJA
Pravno svetovanje
Načrti:
● 450 ur »samoplačniškega« odplačnega pravnega svetovanja, vključno s celotnim nudenjem storitev
na področju varstva osebnih podatkov,
● 60 ur pravnega svetovanja iz naslova projekta iz ESS za vsebinske mreže, regionalna stičišča in za NVO
s potencialom,
● 300 brezplačnih pravnih nasvetov,
● novi spletni vodiči, povezani z ePravnikom
Realizacija:
● 500 ur »samoplačniškega« odplačnega pravnega svetovanja,
● 30 ur pravnega svetovanja iz naslova projekta iz ESS za vsebinske mreže, regionalna stičišča in za NVO
s potencialom; znesek ur je nekoliko nižji, ker je bila večina tudi pravnih zadev rešenih v okviru
programa organizacijskega razvoja za nevladne organizacije, kjer smo tem individualno pomagali
● 250 brezplačnih pravnih nasvetov
● 19 novih spletnih vodičev (pogoji za NVO, statusi v javnem interesu…) in 7 novih ePravnik vzorčnih
dokumentov (pravilniki, pogodbe…)

Projektno svetovanje
Načrti:
Tudi v 2019 projektno svetovanje ostaja eno od temeljnih področij delovanja CNVOS. Nadaljevali
bomo tudi z brezplačnimi krajšimi nasveti, ki se največkrat nanašajo na možnosti pridobivanja sredstev
prek razpisov in na konkretna vprašanja glede posameznega razpisa (npr. upravičeni stroški,
sofinanciranje, prispevki v naravi ...). Okrepili bomo svetovanje glede pregleda projektnih prijav in
10

poročil pred oddajo. Na spletno stran smo že dodali tudi rubriko »evalvacija projektov in programov«,
kar bomo v letu 2019 bolj promovirali.
Realizacija:
V letu 2019 smo precej svetovali nevladnim organizacijam pri prijavah na razpise, predvsem pri prijavi
na Javni razpis razvoj in profesionalizacija nevladnih organizacij in prostovoljstva 2019, ki ga je objavilo
Ministrstvo za javno upravo. Večinoma je šlo za svetovanje pri oblikovanju projekte ideje in pregled
prijave pred oddajo, za eno organizacijo pa smo spisali prijavo v celoti.

Priročniki CNVOS
Realizacija:
● Financiranje nevladnih organizacij, smernice za izvajanje javnih razpisov v občinah

PROMOCIJA NVO SEKTORJA
Načrti:
● krepiti ugled NVO sektorja znotraj splošne in posebnih javnosti (gospodarstva, medijev, javne uprave
...),
● krepiti sodelovanje med NVO in gospodarstvom ter mediji (Trženje poslanstva, komunikacijski takeoff, medijska podpora),
● nadaljevati z medijskim izpostavljanjem NVO sektorja, ki je ključen za razumevanje sektorja pri širši
javnosti,
● vsako zadnjo sredo v mesecu bomo organizirali delavnico ABC za bodoče nevladnike, v kateri bo vodja
pravne službe CNVOS nudil nasvete glede ustanovitve društev, zavodov ali ustanov. Na delavnici bomo
zbranim predstavili tudi delovanje CNVOS in jih povabili k včlanitvi.
● festival nevladnih organizacij Lupa 2019,
● nacionalna nevladniška konferenca,
● sodelovanje v evropski kampanji European Civic Foruma,
● komunikacijski take-off – trem nevladnim organizacijam s komunikacijsko perspektivnimi projekti v
sodelovanju z zunanjimi sodelavci pomagati do večje prepoznavnosti njihovega projekta in delovanja
v javnosti,
● nova izvedba akcije Trženje poslanstva (cilj je 5 do največ 10 restavracij povezati z nevladnimi
organizacijami v akcijo dobrodelne večerje)
● nevladniški dedek Mraz (cilj za 2019 je vsaj 140 obdarjenih otrok in vsaj 30 sodelujočih organizacij).
11

Realizacija:
● Objave v raznovrstnih medijih (poročanje v živo s Festivala Lupa na informativnem programu RTV SLO,
prispevki in izjave direktorja v Delu, Večeru, Siol.net, Dnevniku, na nacionalni televiziji (Dnevnik,
Odmevi, Tarča) glede ukinitve dodatka za delovno aktivnost, dneva boja proti revščini in
transparentnosti humanitarnih organizacij ob zbiranju sredstev za Krisa, poziv nevladnih organizacij
državnim svetnikom in svetnicam proti ukinitvi dodatka za delovno aktivnost objavljen v Mladini in
Večeru).
● Na Dnevnik.si smo začeli z redno tedensko rubriko Obrazi nevladnikov, v kateri vsak teden
predstavljamo nevladnike iz raznovrstnih nevladnih organizacij z območja celotne Slovenije. Rubrika
Obrazi nevladnikov je vsake dva tedna objavljena tudi v tiskani obliki v Nedeljskem dnevniku.
● V januarju, februarju in marcu smo izvedli brezplačne svetovalnice ABC za bodoče nevladnike, skupno
število udeležencev na vseh treh delavnicah je bilo 21. Udeležencem smo predstavili tudi delovanje
CNVOS in jih povabili k včlanitvi. V juniju smo s sistemom video posvetovalnic prešli na promocijo
preko socialnih omrežij (YouTube, Facebook Live). 19. junija je bil lansiran prvi webinar na temo
varstva osebnih podatkov, ki ima do tega trenutka 906 ogledov. Do konca leta sta bila posneta še dva
webinarja na temo ustanovitve društva, zavoda ali ustanove ter pridobitne dejavnosti v nevladnih
organizacijah, ki bosta lansirana v prvi polovici 2020. V uvodni špici webinarjev predstavimo tudi
delovanje CNVOS in gledalce povabimo k včlanitvi.
● izpeljana je bila akcija Ta dobra večerja v kateri je sodelovalo 8 restavracij in 8 nevladnih organizacij.
Ta dobra večerja je potekala 29. maja 2019, ko so lahko obiskovalci restavracij naročili posebne,
dobrodelne menije, od katerega je šlo 50 % izbrani organizaciji. V ta namen je bila postavljena tudi
posebna spletna stran www.vecerja.si.
● Trem nevladnim organizacijam s komunikacijsko perspektivnimi projekti smo v sodelovanju z
zunanjimi sodelavci pomagali do večje prepoznavnosti njihovega projekta in delovanja v javnosti.
Društvu Mačjelovka smo pomagali pri oblikovanju slogana in sporočil akcije Daj tačko! Steriliziraj svojo
mačko. V sodelovanju z agencijo Fixmedia smo ustvarili promocijski videospot za Društvo V pravljici in
osveščevalni video o spoštljivem odnosu med porodom za Združenje Naravni začetki.
● Pridružili smo se evropski kampanji European Civic Forum, #CivicPride. S ključniki #marnamje,
#nodaywithoutus, #civicpride smo ob svetovnem dnevu človekovih pravic v sklopu spletne kampanje
izpostavili pomembnejše dosežke nevladnikov v letu 2019. Video smo delili na Facebooku, kjer ima
1.100 ogledov.
● Festival Lupa 2019: Poleg predstavitve več kot 90 nevladnih organizacij na 56 stojnicah na Bregu smo
pripravili tudi program na zunanjem in notranjem prizorišču. Zunanje prizorišče festivala s plesnim in
glasbenim programom je bilo na Novem trgu, na notranjem prizorišču v kavarni Pritličje pa so se
odvijala predavanja, pogovori in okrogle mize.
● Nacionalna nevladniška konferenca: posvetili smo jo socialnemu marketingu, odziv je bil ogromen:
110 prijavljenih, 44 zainteresiranih na čakalni listi. Zaradi velikega odziva smo se odločili konferenco
prenašati tudi v živo preko našega YT kanala, da so jo lahko spremljali tudi tisti, ki so žal ostali na
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●

čakalni listi. Po konferenci smo videoposnetke obdelali in prav tako objavili na našem YT kanalu, kjer
so prosto dostopni.
Nevladniški dedek Mraz: z objavami v nevladniškem tedenskem e-novičniku, spletni strani in na
Facebooku smo zbrali največje število prijav doslej – 27 nevladnih organizacij je prijavilo 146 otrok.

TRANSPARENTNOST NEVLADNIH ORGANIZACIJ
Načrti:
●
●
●

postavitev spletne strani slovenske različice Charity Navigatorja ob podpori Ministrstva za
javno upravo in Veleposlaništva ZDA v Ljubljani.
testno izvedba metodologije: vpis vsaj 50 organizacij na podlagi letnih poročil 2018 in
nudenje podpore organizacijam pri izboljševanju transparentnosti in učinkovitosti.
Svetovanje NVO glede povečanja njihove transparentnosti:
○

kako pripraviti razumljiva in poljudna finančna in vsebinska poročila,

○

katere informacije objavljati in kje,

○

zakaj objavljati posamezne informacije ipd.

Realizacija:
● postavljen portal dobrodelen.si (zaenkrat še zaprt za javnost)
● metodologija preizkušena in optimizirana
● optimizacija postopka vpisa in potrjevanja organizacij
● vpis prvih organizacij v portal
● organiziranih 6 delavnic za nevladne organizacije po Sloveniji (glede priprave podatkov,
pomenu transparentnosti, delovanju portala ipd.)
● organiziran nacionalni posvet humanitarnih organizacij glede pomena transparentnosti in
portala.

ORGANIZACIJSKI RAZVOJ NEVLADNIH ORGANIZACIJ

Načrti:
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●
●

V 2019 bomo zaključili s prvo izvedbo programa usposabljanja za voditeljstvo. Na podlagi
rezultatov in evalvacije programa bomo pripravili nov program, ki ga bomo uvrstili med
redno ponudbo naših izobraževanj.
Marca 2019 bomo začeli z izvajanjem programa PR Akademija, ki smo ga pripravili skupaj s
PR društvom Slovenije.
Nadaljevali bomo tudi s programom upravljanja s članstvom. Vanj je že vključen Plan B,
organizirali pa bomo še posebno delavnico za članice NSIOS.

Realizacija:
● Uspešno izveden program voditeljstva v izvedbi Saše Kroneggerja in Alenke Oblak. Program
je bil pozitivno ocenjen s strani udeležencev, ki so tudi izrazili željo po nadaljevanju. V letu
2020 bomo program ponudili tudi v sklopu izobraževanj za nevladne organizacije, ki niso
vključene v organizacijski razvoj.
● Izvedena PR Akademija v sodelovanju s PR društvom Slovenije. Delavnica je bila dobro
sprejeta in se nadaljuje tudi v 2020. Sodelovanje s PR društvom smo v letu 2019 nadgradili
tudi pri so-organizaciji nacionalne konference na temo socialnega marketing.
● Za Plan B je bil pripravljen poseben vprašalnik za analizo stanja članstva ter narejeni prvi
koraki za izboljšave.
● Za vključene organizacije je bila pripravljena posebna delavnica o postavljanju ciljev in
kazalnikov.
● Organizirana je bila posebna delavnica za članice NSIOS, s posebnim poudarkom na
pomlajevanju članstva in prepoznavanju/naslavljanju potreb,
● izvedeno je bilo mentorstvo na področju zagovorništva za 11 različnih organizacij

SKLAD ZA NVO NORVEŠKEGA FINANČNEGA MEHANIZMA
Načrti:
● Dokončali bomo programiranje sklada: pripravili bomo potrebne dokumente in jih uskladili
z Uradom za finančne mehanizme.
● Objavili bomo dva javna razpisa.
● V primeru uspešne prijave bomo programirali sklad Active Citizens na Hrvaškem.

Realizacija:
● Pogodbo s FMO (Urad za finančne mehanizme) smo podpisali julija 2019.
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●
●

●
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Programiranje sklada je bilo zaključeno jeseni 2019, otvoritveni dogodek je potekal v 10.
oktobra 2019.
Prvi razpis za srednje in velike projekte je bil objavljen 11. oktobra, postopek izbora še
poteka in bo predvidoma zaključen junija 2020.
do konca 2019 smo izvedli otvoritveni dogodek; 2 informativni delavnici; 5 regijskih delavnic
za pripravo projektov; 1 tematsko delavnico za pripravo projektov na področju
zagovorništva in watchdog vloge NVO; 4 lokalne info delavnice v geografsko bolj oddaljenih
območjih.
na razpis smo prejeli 163 prijav (100 za velike in 63 za srednje projekte), skupni zaprošeni
znesek je bil 13.914.484 eur.
Uspešni smo bili tudi na razpisu za program Active Citizens Fund na Hrvaškem (partnerji).
Pogodba s FMO je bila podpisana konec decembra 2019. Prvi razpisi bodo predvidoma
objavljeni marca 2020.

MEDNARODNO SODELOVANJE
Načrti:
● LIFEGENMON,
● Going the distance, Building shared commitment for CSOs stability.

Realizacija:
● Z OECD smo sodelovali v več državah:
o v Albaniji smo pripravili pravno analizo kontrole kvalitete sodelovanja javnosti v odločanju,
zaključili pripravo vladnih Smernic o posvetovanju z javnostjo in kot glavni zunanji ocenjevalci
za področje razvoja in koordinacije politik sodelovali pri periodičnem pregledu razvoja javne
uprave,
o v Palestini smo izvedli dve delavnici s področja razvoja in koordinacije politik,
o v Ukrajini smo sodelovali pri razvoju novega Poslovnika o delu vlade.
● Za Svet Evrope smo bili angažirani kot soavtorji novega Civil Participation Toolkita ter v Ukrajini izvedli
delavnico o sodelovanju javnosti
● V okviru EU tehnične podpore srbski vladi smo v sodelovanju z GOPO bili angažirani kot glavni eksperti
za pripravo nove vladne strategije regulatorne reforme.
● Nadaljevali smo s projektom LIFEGENMON, ki je v fazi zaključka (konča se junija 2020).
● V okviru projekta Going the distance, Building shared commitment for CSOs stability smo izvedli dva
treninga v Makedoniji na temo organizacijskega razvoju, naredili načrt treningov za makedonske NVO,
oblikovali matrico za samooceno in nasvete na podlagi izpolnjene matrice za 10 različnih makedonskih
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NVO, se udeležili konference o novem sistemu javnega financiranja in skupaj z Makedonskim centrom
za mednarodno sodelovanje snovali predloge glede novega sistema nacionalnega javnega financiranja
Skupaj z drugimi člani BCSDN smo začeli z izvajanjem analize Needs Assessment of Civil Society of the
Western Balkan and Turkey, v okviru katere smo zadolženi za pripravo skupnega regionalnega poročila
in priporočil
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