Letno vsebinsko poročilo
CNVOS
za leto 2021

#MARNAMJE
Kolikokrat se je zgodilo, da so se vsa tri
pastelna kolesa CNVOS-ovk srečala pred vrati
naše organizacije? Prav ste uganili, enkrat!
Tudi v 2021 smo namreč delali pretežno v
spletnem okolju. A zato nič manj vneto
pomagali nevladnim organizacijam. Tistim, ki
skrbijo za ljudi z manj sreče. Tistim, ki se
borijo, da živimo v zdravem in čistem okolju.
Pa onim, ki skrbijo, da ljudje, ki živijo v
odročnih vaseh, niso pozabljeni od sveta …
Med našimi članicami je 1473 nacionalnih
mrež in posameznih društev, zavodov in
ustanov. Z veseljem smo pomagali tudi vsem
ostalim. Skupaj smo ustvarjali boljši jutri!
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ZAGOVARJALI SMO
PRAVICE NEVLADNIC IN NEVLADNIKOV.
TER VSEH TISTIH, KI JIM NEVLADNIKI POMAGAJO.

Pred očmi smo imeli dva glavna cilja.
1. Nevladnim organizacijam zagotoviti učinkovito podporo zaradi
prizadetosti z epidemijo.
2. Preprečiti negativne posege v obstoječe podporno in
sistemsko okolje za delovanje nevladnih organizacij.
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NI NAM BILO DOLGČAS.
Izborili smo dvig plač izvajalcev socialnovarstvenih programov. Za
to smo si prizadevali vse od leta 2013! Spomnimo: leta 2012 so bile
plače izvajalcev socialnovarstvenih programov primerljive s plačami
javnih uslužbencev na podobnih delovnih mestih. Ko je nastopila
finančna kriza, so se sredstva za plače v obeh, tako javnem kot
nevladnem sektorju, znižala. Vendar so se plače v javnem sektorju od
konca finančne krize dvignile že trikrat, sredstva za izvajalce
socialnovarstvenih programov pa so vztrajno padala. Skupaj z
izvajalci programov smo ministrstvo vztrajno opozarjali, da
socialnovarstveni programi na tak način ne morejo delovati. Nihče
si ne želi vztrajati na podplačanem delovnem mestu! Lani so nam na
ministrstvu končno stopili naproti. Upoštevali pa so tudi naše
predloge, naj bodo materialni stroški izplačani v pavšalu.
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KAKO LEPO JE, KO PREJMEŠ ZAHVALO ZA SVOJE DELO!
SPLOH, ČE JE TAKO SRČNA KOT TA, KI JE PRISPELA V
E-NABIRALNIK NAŠE VODJE ZAGOVORNIŠTVA, TINE DIVJAK.
Draga Tina!
Kaj naj drugega zapišemo, kot izraz velike
hvaležnosti za vsa prizadevanja, ki jih usmerjate v
skupno dobro in predvsem v učinkovitost naših
prizadevanj za enake možnosti majhnih in velikih
državljanov.

O, vau!

Mi se bomo seveda trudili naprej, saj to živimo.
Verjamem pa – da bi bilo silno počasneje in
mnogo težje brez vaših naporov za skupno dobro.

Moj poklon.
Špela Gorjan
CPM

To pa je uspeh!!! Bravo Tina in tvoja ekipa - kapo dol!!!
Hvala, hvala in še enkrat hvala! Hvala, da fajtate, da ne
obupate, in da vam je mar.
Res ste dbest!

Zato še enkrat iskrena in srčna hvala za vse, kar
ste in še boste storili za večjo pravičnost
financiranja nevladnega sektorja.
Samo vse dobro želim in se povezujemo.
Lep in spoštljiv pozdrav,
Anita Ogulin
predsednica ZPM Ljubljana Moste-Polje
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Dosegli smo, da je bilo za
necepljene delavce v
socialnovarstvenih programih
obvezno redno testiranje ves
čas brezplačno. Stroški
testiranja tako niso bremenili

Zahtevali smo, da vlada med
izjeme od izpolnjevanja pogoja
PCT uvrsti osebe, ki potrebujejo
nujno pomoč socialnovarstvenih
organizacij in osebno asistenco.
Postavili smo se na stran tistih,

proračunov nevladnih

ki osnovne življenjske dobrine

organizacij.

zaradi nizkih dohodkov ne
kupujejo v trgovinah, temveč
dobijo v humanitarnih skladiščih
in centrih za razdeljevanje kraje.
Uspelo nam je.
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Dosegli smo izbris
V sodelovanju s

diskriminatornih pogojev za

humanitarnimi, invalidskimi

nevladne organizacije na dveh

in športnimi organizacijami

razpisih SVRK za razdelitev

smo začasno zaustavili

sredstev EGP in Norveškega

sprejem novele Zakona o

sklada. SVRK je kršil pogodbo z

igrah na srečo, ki bi za več

državami donatoricami in za

milijonov evrov zmanjšal

nevladne organizacije določil

prihodke FIHP in FŠO.

tako visoke pogoje, da ni mogla

Postopek se bo nadaljeval

sodelovati praktično nobena.

v letu 2022. Ne bomo se
vdali.
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»Če bi šlo pri diskriminatornih pogojih res za kakovost in »zagotavljanje
prijave dobrih projektov, ki bodo oplemenitili sredstva«, bi SVRK pogoje
postavil tako, da bi se lahko prijavila le najboljša podjetja in nevladne
organizacije. Pa jih niso. Postavili so takšne pogoje, ki sodelovanje
omogočajo vsakemu podjetju in tako rekoč nobeni nevladni organizaciji.
To jim je popolnoma jasno. Dvomimo namreč, da so spregledali odločbo, s
katero je ustavno sodišče suspendiralo praktično enake pogoje, ki jih je
lani skušalo vsiliti Ministrstvo za okolje in prostor. Zadržalo jih je prav iz
razloga, ker jih tako rekoč nihče ne izpolnjuje.
Zgovorno je tudi dejstvo, da so te pogoje skrivali pred donatorji in jih
dodali brez njihove vednosti. Če pogoji res zagotavljajo kakovost in
oplemenitenje sredstev, bi se z njimi menda lahko pohvalili donatorjem. Pa
se seveda niso.«
- Iz našega sporočila za javnost, 30. junija 2021
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POGOVARJALI SMO SE O
CIVILNODRUŽBENEM PROSTORU V SLOVENIJI.
Intenzivno smo sodelovali z Agencijo Evropske unije za temeljne pravice (FRA) in
vseevropsko mrežo nevladnih organizacij European Civic Forum ter jih obveščali o
stanju civilnodružbenega prostora v Sloveniji. FRA je izsledke raziskav septembra
objavila v poročilu z naslovom »Zaščita civilnega prostora v EU«, European Civic
Forum (ECF) pa v letnem poročilu »Civic Space Watch«.
Evropska komisija se je
posvetovala z nami pri
soustvarjanju poročila o
vladavini prava v Sloveniji.

Na povabilo posebne skupine Evropskega
parlamenta za preverjanje demokracije, vladavine
prava in temeljnih pravic smo sodelovali na
pogovoru o medijski svobodi v Sloveniji.

V okviru foruma Fundamental Rights, ki je potekal oktobra, smo s partnerji iz Madžarske,
Romunike in Poljske pripravili razpravo o civilnodružbenem prostoru. Decembra smo
skupaj z ECF v Evropskem parlamentu pripravili razpravo o vladavini prava.
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VLADI SMO GLEDALI POD PRSTE.
KOT TO POČNEMO ŽE OD LETA 2009.
V CNVOS zagovarjamo stališče, ki je
uveljavljeno povsod v zreli demokratični
družbi: politika je upravljanje javnih
zadev. Bolj kot je upravljanje politike v
rokah javnosti, boljše je. Bolj kot je skrito
za zaprta vrata, slabše je.
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ŠTEVEC KRŠITEV
je aplikacija, ki smo jo razvili, da
lahko spremljamo, kako se vlade
držijo državnozborske Resolucije
o normativni dejavnosti. Ta jim

Ugotovili smo, da je vlada

nalaga najmanj 30-dnevno javno

Janeza Janše od 14. marca

razpravo o vsakem novem

2020 do konca leta 2021

predpisu.

kršila določbe resolucije v
69 % primerov. To je skoraj
10 % več kot vlada
Marjana Šarca v svojem
mandatu.
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SKRBELI SMO ZA DOBRO OBVEŠČENOST
NEVLADNIC IN NEVLADNIKOV.
Približno 300.000 obiskov spletne strani www.cnvos.si smo zabeležili v letu 2021.
Največ ljudi nas je našlo med
iskanjem vsebin v brskalnikih. To
nas ne preseneča: naše pravnice so
namreč ažurno interpretirale vse
vladne odloke, povezane z
epidemijo koronavirusa,
komunikatorka pa jih je prevajala v
jezik, ki ni razumljiv zgolj tistim z
dvema doktoratoma iz prava.
Osredotočili smo se seveda na
interventne ukrepe, ki vplivajo na
delovanje nevladnih organizacij. Na
strani NVO v času koronavirusa smo
objavili 71 člankov, ki smo jih redno
posodabljali.

Drugi najpomembnejši vir prometa
je bil naš e-novičnik. 50 smo jih
poslali v letu 2021, v njih pa
nevladnice in nevladnike obvestili o
zakonskih pobudah in spremembah,
aktualnih izobraževanjih,
nevladniških dogodkih in 868
nacionalnih in mednarodnih razpisih
za nevladne organizacije. Še niste
naročeni nanj? To lahko hitro
popravite, vzelo vam bo le nekaj
sekund. KLIK..

Tretjo stopničko zaseda Facebook.
Tam vas lahko najhitreje obvestimo
o vseh pomembnih spremembah, ki
vplivajo na vaše delovanje. Včasih
vam na Facebooku tudi kaj
priporočimo. Na primer, da
preverite, ali vas je Ajpes uvrstil v
posodobljeno evidenco nevladnih
organizacij v javnem interesu (če
status imate, seveda; če ga nimate,
lahko skočite na našo stran in
preverite, kdo ga lahko pridobi in
kako). Ali pa, kam na zmenek
odpeljati fanta, ki ne ve, kaj vse
počnejo nevladne organizacije (dajte
mu priložnost!). Ko smo že ravno pri
tem …
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STRIPU O NEVLADNIH ORGANIZACIJAH
SMO POMAGALI RAZPETI KRILA.
Jeseni 2020 smo Mirovnemu inštitutu podali roko pri ustvarjanju
izobraževalno-zabavnega stripa “Kaj so nevladne organizacije?”, ki ga je
narisal akademski slikar, ilustrator, karikaturist in stripar Ciril Horjak. Strip
na zabaven način pojasni, zakaj so pomembne nevladne organizacije. Tako,
da lahko to razumejo vsi, od petošolca do poslanke v državnem zboru.
Decembra 2020 smo strip na povabilo Mestne občine Ljubljana in Galerije
Kresija razstavili v Zgodovinskem atriju Mestne hiše. Tam so ostale vse do
praznika kulture.
In potem se je zgodilo nekaj čudovitega.
Stripovske kokoši so v letu 2021 poletele po celi Sloveniji! Pomagala so jim
regionalna stičišča nevladnih organizacij: Zavod PIP, LRF za Pomurje, Boreo,
Grozd, Consulta.si, Zavod Dobra družba in Društvo za razvijanje
prostovoljnega dela Novo mesto.
Časi niso bili pravi za množične obiske galerij. Malce kulture na svežem
zraku pa ni škodilo še nikomur.
Kokoške so nam tako mahale z izložbenih oken v središču Maribora, z ograje
na Trgu pod gradom v Škofji Loki, v središču Murske Sobote, Lendave,
Gornje Radgone, Novega mesta, Brežic, Sevnice, Krškega, Litije …
Pozdravit so jih prišli tudi župani.
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»Neprecenljiva vloga nevladnih organizacij se je še
posebej pokazala v času epidemije novega
koronavirusa, ki je močno zarezala v naše osebno in
javno življenje. Brez oklevanja so bili občankam in
občanom v težkih trenutkih na razpolago prostovoljci v
humanitarnih organizacijah (Rdeči križ, Karitas, EHO
Podpornica, Anina zvezdica …), prav tako pa tudi gasilci
in pripadniki Civilne zaščite. Še posebej sem vesel, da so
se kot prostovoljci v velikem številu pridružili mladi,
študenti in dijaki, ki so dokazali, da jim ni vseeno, kaj se
dogaja v naši družbi, in da se čutijo poklicane, da
pomagajo. Delovanje nevladnih organizacij me zmeraj
znova navdaja z optimizmom, da v težkih trenutkih
nihče ne ostane sam in da spoštujemo vrednote, kot so
solidarnost in skrb za bližnjega.«
– murskosoboški župan Aleksander Jevšek
ob uradnem odprtju razstave v doživljajskem parku
Expano, 14. maja 2021
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SVETOVALI SMO VAM.
300 brezplačnih pravnih nasvetov smo po
telefonu in po e-pošti delili s članicami

»Najlepša hvala, da imate tako

CNVOS (ko rečemo brezplačno, mislimo resno

lepo urejene vse informacije. Pri

– za članstvo v CNVOS ni treba plačati niti

ustanovitvi mi je to zelo

centa).
500 ur smo porabili za bolj kompleksno,
poglobljeno pravno svetovanje.

pomagalo.«
– zadovoljna uporabnica naših
spletnih vodičev o ustanovitvi

Objavili pa smo tudi nov spletni vodič o

in upravljanju NVO

pravnih okvirih financiranja NVO. Ta se je
pridružil vodičem o ustanovitvi in upravljanju
NVO, davkih in računovodstvu, delu v NVO in
posebnih statusih za NVO.
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DELILI SMO ZNANJE.
Rekli smo, da bomo v letu 2021 izvedli 13 delavnic. A zadeve včasih pač ne gredo
po načrtih. Izvedli smo jih 25. Ponovili smo naše »klasične« delavnice – o tem, kako
spremljati in vrednotiti projekte, kako upravljati s tveganji, kaj vse je treba vedeti o
delu s prostovoljci … Prilagajali pa smo se tudi aktualnim razmeram. Nevladnim
organizacijam smo med drugim ponudili delavnico o motiviranju zaposlenih na
daljavo in o tem, kako vzpostaviti zdravo delovno okolje v času boja z epidemijo.
S podporo Ministrstva za javno upravo iz sklada za NVO so bile vse delavnice
brezplačne.
Nova znanja je pridobilo 700 udeleženk in udeležencev delavnic.
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V naše e-nabiralnike smo prejemali
čudovite pohvale …
Pozdravljena Veronika,
najlepša hvala za čudovito delavnico.

… in še lepša nadaljevanja zgodb:

V teku 4 srečanj se mi je odprl nov pogled na
mehanizem prijavljanja na razpise. Knowhow, ki smo
ga prejeli, je zelo dragocen. Sistematika procesa nam

Po vašem izobraževanju smo se prijavili na

bo v zavodu v veliko pomoč, prav tako navodilo o

dva razpisa. Prvega smo dobili, na rezultate

premisleku, kateri razpis je za nas pravi, da z njim

drugega še čakamo.

lahko naredimo spremembo in korak naprej.
(Bojana Čibej se je udeležila Veronikine
Prav tu se bo začelo naše delo, saj je potrebno imeti

delavnice »Z dobro projektno prijavo do

zgodbo vsaj v grobem pripravljeno vnaprej.

uspeha na razpisu!«)

Še enkrat hvala in prijeten dan.
Bojana Čibej

Veronika, sedi, pet!
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ZNANJE IN IZKUŠNJE SMO DELILI TUDI ONKRAJ MEJA.
Direktor CNVOS je kot vodilni presojevalec sodeloval pri OECD-jevi
periodični presoji razvoja javne uprave v Albaniji in na Kosovu. Končni
poročili sta objavljeni tukaj.
Naš direktor je kot vodilni strokovnjak usmerjal in koordiniral tudi razvoj nove
črnogorske vladne Strategije sodelovanja med državnimi organi in nevladnimi
organizacijami 2022–2026. Strategija bo sprejeta predvidoma v drugem
četrtletju 2022.
V imenu OECD smo sodelovali pri pripravi novega ukrajinskega zakona o
javnih posvetovanjih. Analizirali smo vladni osnutek zakona in podali
priporočila za izboljšave ter pregledali približno 200 amandmajev, ki so jih
vložili poslanci. Sodelovali smo v parlamentarni delovni skupini pri pripravi
dopolnjenega predloga zakona za plenarno obravnavo v Verkhovni Radi.
Sodelovali smo v organih Balkan Civil Society Development Network
(BCSDN): vodili smo upravni odbor, zaključili regionalno raziskavo o potrebah
NVO na področju Zahodnega Balkana in pregledali nacionalna poročila v
okviru programa Monitoring matrix of enabling environment for CSOs.
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UPRAVLJALI SMO PROGRAM
ACTIVE CITIZENS FUND V SLOVENIJI.
Norveška, Islandija in Lihtenštajn si želijo okrepiti vlogo nevladnih
organizacij pri spodbujanju demokratičnega vodenja države,
vključevanja javnosti v odločanje na nacionalni in lokalni ravni
ter krepitvi človekovih pravic v trinajstih evropskih državah.
Med drugim tudi v Sloveniji. Upravljanje sklada za nevladne
organizacije Active Citizens so nam leta 2018 zaupali že drugič.
In mi smo se tudi v 2021 trudili upravičiti njihovo zaupanje.

Pri pripravi razpisov in spremljanju
projektov smo pomagali tudi upraviteljem
sklada Active Citizens na Hrvaškem.
20

Januarja smo objavili Javni razpis za
institucionalno podporo (ja, tistega, ki smo
ga zasnovali sami, in so ga države donatorice
iz navdušenja prenesle tudi v druge države!),
maja pa rezultate razpisa.
Maja smo objavili tudi Javni razpis za male
projekte. Tiste, ki so nas najbolj navdušili,
smo razglasili decembra.
Za nevladne organizacije, ki so jih zanimalo
naši razpisi, smo izvedli spletne delavnice, ki
smo jih objavili tudi na našem YouTube
kanalu. Posvetili pa smo se jim tudi na štiri
oči. 38-krat smo jim svetovali.
Nevladnicam in nevladnikom smo pomagali
pripraviti prepričljive opise izbranih
projektov in dobre zgodbe, ki smo jih objavili
na Facebooku Active Citizens Fund –
Slovenija.
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UPRAVLJALI SMO
SKLAD ZA OBRAMBO
DEMOKRACIJE.
Julija smo objavili Poziv za Finančno podporo za akcije za
obrambo demokracije, prek katerega smo nevladnim
organizacijam razdelili 100.000 evrov.
Podprli smo nujne zagovorniške, pravne in komunikacijske
akcije nevladnih organizacij, ki so se zoperstavile zlorabi prava,
sovražnemu govoru in škodljivim zakonom. Organizacije so lahko
za posamezne akcije prejele največ 10.000 evrov.
Poziv smo sredi decembra zaprli, saj smo razdelili vsa razpoložljiva
sredstva. Podprli smo 13 nevladnih organizacij.
Finančno podporo za akcije za obrambo demokracije je
omogočila Open Society Initiative za Evropo v okviru Open
Society Foundations.
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HEKALI SMO ZA BOLJ AKTIVNO IN
KAKOVOSTNO JESEN ŽIVLJENJA.
Oktobra smo organizirali dvodnevni virtualni hekaton, na katerem
smo iskali kreativne rešitve na pogosto zapostavljenem področju:
kako starejšim omogočiti bolj aktivno, bolj izpolnjujočo in
nasploh bolj kakovostno jesen življenja.
K sodelovanju smo povabili nevladne organizacije, predstavnike
centrov za socialno delo in domov za starejše, in pa seveda
starejše. Če delamo za starejše, je prav, da to počnemo v
sodelovanju z njimi!
Obljubili smo jim, da jim bomo pomagali pri razvoju idej, ki so jih
oblikovali na hekatonu. Veselimo se rezultatov!
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"Meni je všeč, da smo tudi NVO-jevci, ki

"Super mi je bilo tudi to, da smo se vmes res iz srca nasmejali.

delujemo na področju sociale, lahko

Moram reči, da sem se kar malo sprostila, saj človek v vsakdanu

vključeni in imamo možnost pri sodobnih

včasih nosi bremena stisk, ki jim je priča, pa sploh ne ve. Tako

načinih razvoja idej oz. novosti. Sopotniki

da sem zelo hvaležna, da smo se skupaj nasmejali, navkljub teži

smo organizacija, ki nedvomno želi ostati

socialne problematike, ki smo jo vsak na svoj način skušali rešiti.

inovativna, pri tem se soočamo z mnogo

– udeleženka hekatona Anu Kahuna,

lepimi stvarmi, ampak tudi z mnogo izzivi,

vodja programa v Zavodu Sopotniki

včasih tudi problemi. Mreženje oz.
spoznavanje drug drugega je zame
izjemnega pomena, tako da se mi zdi zelo
dobro, da ste nas direktno povezali z nam
podobnimi."

"Virtualni hekaton je za nas pomenil tudi platformo,
preko katere smo lahko vključili strokovne
sodelavce (CSD) in starejše, saj je vse zanimalo, kaj
bodo novega doživeli z nami. Ko smo zaključili
pogovore, so bili tudi izredno veseli, da smo se videli,
pogovorili, predvsem pa so bilo veseli, da smo
sodelovali pri pripravi novega projekta. V teh časih,
v katerih osamljenost potrka na mnoga vrata, se mi
zdi to izrednega pomena."
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POVEZOVALI SMO
NEVLADNIKE IN GOSTINCE.
Maja je napočil trenutek, ki smo ga vsi
nestrpno pričakovali. Prvič: po dolgem
času smo lahko odložili kuhalnice in se
prepustili kulinaričnemu razvajanju v
gostilnah širom Slovenije. In drugič:
ponovno smo lahko priredili dobrodelno
akcijo Ta dobra večerja, v kateri
restavracije in nevladne organizacije
združujejo moči za dober namen!

V tednu dni smo s pomočjo radodarnih uporabnikov
družbenih omrežij zbrali 8.145 evrov.
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Sodelujoči so dobre namene nevladnih organizacij podprli s simboličnim prispevkom 5 evrov, osem restavracij in
ena trgovina pa so izžrebale srečneže, ki so jih nagradili z gurmanskim doživetjem v dvoje.
● V ljubljanski Restavraciji Strelec so se povezali z Lunino vilo, v kateri so zbirali denar za bratca, ki sta preživela spolno zlorabo. Dečkoma
s terapevtskim procesom pomagajo, da bosta zaživela lahkotnejše in srečnejše življenje.
● V murskosoboškem Bunkerju so podali roko Zvezi društev Moja Mura, v kateri so zbirali denar za obnovo Babičevega mlina na Muri.
Zadnji mlinar na Muri, Mirč Babič, je nedavno preminil, tako objekt kot mlinsko kolo pa sta bila potrebna temeljite prenove.
● Novomeška restavracija Fink & Situla je podprla lokalno Društvo za zaščito živali Novo mesto. Pomladi zanje ne predstavlja le cvetočih
rož in toplih sončnih žarkov, temveč tudi legla številnih tako ali drugače zavrženih mladičev. Zbrani denar so porabili za nakup mlečne
formule za sesne mačje mladiče, kakovostno hrano in veterinarsko oskrbo muck.
● Trboveljska Restavracija in kavarna K5 je združila moči z Območnim združenjem Rdečega križa Trbovlje. Ta v okviru razdeljevalnice
hrane Menažka vsak mesec pomaga približno 165 občanom, ki nimajo dovolj denarja za dostojno življenje.
● V brežiški Pivnici in Pivovarni Reset se zavedajo pomena lokalne enote društva Ozara, ki skrbi za ljudi v duševni stiski. Samo v prvem
valu epidemije so brežiški nevladniki preprečili tri samomore med svojimi varovanci! Z zbranim denarjem so varovancem kupili karte za
sprostitev na bazenu, ki je nekaterim od nas samoumevna, drugim pa predstavlja luksuz.
● Postojnski Erasmus je pomagal Zavodu Sopotniki. Njihovi prostovoljci so z brezplačnim prevozom pomagali že več kot 2700 starejšim
osebam, ki živijo izven mestnih središč in večjih krajev. Donacije so namenili za nakup sopotniških jaken in majic, ki jih prostovoljci nosijo
za boljšo prepoznavnost med starejšimi.
● Mariborska Kooperativa Dame se je z Gostilnico Pri Damah pridružila akciji, da bi podprla Društvo Humanitarček. Prostovoljci
Humanitarčka pomagajo predvsem starejšim. Tudi tako, da pripravljajo in delijo tople obroke tistim, ki si jih iz različnih vzrokov ne morejo
privoščiti.
● V portoroškem Hoba Cateringu so se odločili, da podprejo koprski Zavod Modri december. V Zavodu Modri december pomagajo
osebam z avtizmom in njihovim družinam, prav tako pa izobražujejo strokovno in laično javnost za boljše delovanje in sobivanje z osebami
z avtizmom.
● Kranjska trgovina Krajček je podprla Balkan River Defence v borbi za prosto tekočo Savo. Zelena lepotica teče nezajezena le še med
Ljubljano in Zidanim mostom, prav na tem odseku so načrtovali deset spornih hidroelektrarn, ki bi iz divje reke naredile serijo mrtvih jezer.

Parčkanje gostincev oz. trgovcev z nevladniki so omogočila regionalna stičišča Consulta.si, Kulturno
izobraževalno društvo PiNA, ISKRA, Zavod PIP, Boreo, Zavod Dobra družba, Zavod Tri in LRF za Pomurje.
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KLICALI SMO NOVINARJE.
IN ONI SO KLICALI NAS.
Vse pomembnejše medijske objave zbiramo v
medijskem središču na naši spletni strani.
Komentirali smo škodljive novele zakonov.
»Minister Andrej Vizjak je januarja predstavil predlog novega zakona o varstvu okolja.
Potihoma in brez pompa je predlagal zamisli, ki si jih še pred letom dni ne bi upal
predlagati noben količkaj resen gospodarstvenik, kaj šele minister za okolje, saj bi na
mestu obveljale za popolnoma nore. Pa Vizjakov tokratni predlog za zdaj – razen nekaj
osamljenih odzivov nevladnih organizacij – ni bil deležen nobenega posebnega
zgražanja niti zanimanja javnosti.
Če smo imeli do zdaj soliden sistem, v katerem je bil »kočevski medved« razumno
zaščiten pred škodljivimi posegi, bomo imeli zdaj Vizjakov sistem, v katerem so kot
kočevski medvedi zaščiteni škodljivi posegi.«
– Goran Forbici, direktor CNVOS,
za Večer, 20. februarja 2021
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Spraševali smo se o utemeljenosti nekaterih vladnih ukrepov proti širjenju koronavirusa.
»Kaj ima z epidemijo dopustitev gradnje brez pravnomočnega dovoljenja, prirejanje pogojev za
pridobivanje akreditacij visokošolskih zavodov, pisanih na kožo univerzi blizu vladajoče stranke,
zaostritev pogojev za sodelovanje naravovarstvenih nevladnih organizacij v upravnih
okoljevarstvenih postopkih, ukinitev sklada za NVO? Prav nič. Pa so bili ti ukrepi vendarle
sprejeti – ali pa predvideni – v interventnih protikoronskih zakonih.«
– Goran Forbici, direktor CNVOS,
za Svet24, 14. marca 2021

Ozaveščali smo o nevladnem sektorju.
»Velikokrat slišimo, da nevladne organizacije nič ne delajo in sedijo na državnem denarju. Ko jih konkretno
vprašamo – nam lahko naštejete pet nevladnih organizacij? – jih ne znajo. Dokler jim ne pomagamo. Pa rečejo, 'o,
a res, oni tudi? Slovenska karitas tudi?' Ja, tudi Slovenska karitas. S porastom populizma in družbenih medijev je
postalo enostavno širiti zelo preproste stavke na prvo žogo: nevladniki so pijavke, nevladniki so proti slovenstvu …
Nekateri ljudje to vzamejo za sveto resnico.«
– Tina Divjak, vodja zagovorništva in namestnica direktorja CNVOS,
na Radiu Slovenija, v oddaji Nočni obisk, 14. junija 2021
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PREDSTAVLJALI SMO OBRAZE NEVLADNIKOV
Tudi v letu 2021 smo na Dnevnik.si vsak ponedeljek predstavljali
nevladnice in nevladnike, ki si, vsak na svoj način, prizadevajo, da bi bila
naša družba lepša in bolj prijazna.
Spoznali smo …
… Ivico Žnidaršič, dolgoletno predsednico Društva izgnancev Slovenije 1941–1945, ki si prizadeva za ohranjanje
zgodovinskega spomina na genocidno politiko do Slovencev med drugo svetovno vojno in na izgon Slovencev kot
najokrutnejšo obliko te politike.
… Miroslava Žaberla, predsednika Ribiške zveze Slovenije, v kateri varujejo naravo in se trudijo, da bomo zanamcem zapustili
bogate in zdrave vode.
… Majo Prinčič, koordinatorko učne pomoči v Društvu prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote, v katerem osnovnošolcem,
pa tudi srednješolcem, nudijo brezplačno učno pomoč.
… Urško Pregelj, strokovno vodjo Kluba za ritmično gimnastiko Špica, ki deluje že dvajset let in povezuje več kot 750 ritmičnih
telovadk v več kot 60 vadbenih skupinah po Sloveniji.
… Metko Demšar Goljevšček, vodjo programov pri Zavodu Nazaj na konja, prvi slovenski nevladni organizaciji, ki razvija
celostno obravnavo oseb s posebnimi potrebami ter terapije s pomočjo konja.
… Dejvida Horvata, predsednika PGD Pušča, edinega romskega prostovoljskega gasilskega društva pri nas. In na svetu.
… Andrejo Cilenšek, vodjo programa Prostovoljstvo pri Slovenskem društvu Hospic, ki pri nas že petindvajset let nudi sočutno
in strokovno oporo umirajočim, njihovim svojcem ter vsem, ki se soočajo z žalovanjem in smrtjo.

… in še 42 okoljevarstvenikov, kulturnic, živalovarstvenikov, bork za človekove pravice ter drugih
nevladnic in nevladnikov, ki državi in njenim prebivalcem priskočijo na pomoč, ko jo potrebujemo.
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POGUMNO NAPREJ!
»Vesel sem, da lahko letošnji december posvečam bolj progresivnim
dejavnostim, ne samo gašenju požarov,« je v svojem decembrskem
dnevniku za Večer zapisal naš direktor.
»Veseli smo, da smo dobršen del leta 2022 lahko posvetili bolj
progresivnim dejavnostim, ne samo gašenju požarov.«
– mi, v letnem vsebinskem poročilu CNVOS za 2022.

Držimo pesti.
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