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ZAGOVORNIŠTVO
Nacionalna raven






Načrti:
uveljavitev davčne olajšave od davka od dohodkov pravnih oseb za NVO, ki jim država priznava delovanje v javnem
interesu
uveljavitev vsaj enega ukrepa za spodbujanje zaposlovanja v NVO
vladna potrditev dovolj ambiciozne Strategije za razvoj NVO in prostovoljstva
sprejem Zakona o NVO
Ob tem pričakujemo, da bo v 2017 aktualnih vsaj še 15 predpisov, na katere se bomo morali odzvati.






Realizacija:
Med našimi zagovorniškimi aktivnostmi lahko v 2017 posebej izpostavimo:
angažiranost pri političnem in strokovnem usklajevanju ter pripravi besedila Zakona o nevladnih organizacijah. Do
sprejema zakona v 2017 iz zunanjih objektivnih razlogov sicer še ni prišlo. Vlada je namreč šele novembra
2017 predlagala sprejem zakona v Državnem zboru. Ker pa ta zakon spreminja številne druge zakone, ki so prav
tako istočasno v zakonodajnem postopku, je potrebno sprva počakati, da se ti končajo, tako da je sprejem
predviden aprila 2018
zagotovitev 3 milijonov evrov v 2018 za subvencioniranje zaposlitev v NVO in “matching funds” (sofinanciranje
evropskih projektov) -> razpis maj 2018
uskladitev dovolj ambiciozne Strategije za razvoj NVO in prostovoljstva (strategija je medresorsko usklajena, a se
čaka sprejem zakona za podlago potrditve na vladi)
Pripravili ter zagovarjali predloge, pripombe ali amandmaje smo še k 10 drugim predpisom:












Zakon o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči Republike Slovenije
Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije



Ocenjevanje ukrepov za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma - Komisija Sveta Evrope za
spremljanje ukrepov preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma (Moneyval) je v letu 2017 pripravila
oceno skladnosti slovenske zakonodaje z mednarodnimi priporočili; eden od vidikov, ki se v zadnjih letih poudarja,
je tudi ocena ukrepov na področju neprofitnih organizacij. Z Uradom za preprečevanje pranja denarja in financiranja
terorizma smo sodelovali pri pripravi odgovorov na vprašanja Moneyval glede zakonodaje oz. ukrepov Slovenije na
področju nevladnih organizacij. Dolgoročni cilj vključevanja v samo spremljanje in tudi v pripravljanje ukrepov na
tem področju je zmanjšati pritisk Sveta Evrope za večjo regulacijo in nadzor nad NVO v Sloveniji in zagovarjati
rešitve, ki ne posegajo v delovanje NVO oz. jih ne omejujejo in zanje ne pomenijo nesorazmernega bremena; z
UPPD smo se dogovorili za sodelovanje pri pripravi nove ocene tveganja za pranje denarja in financiranja terorizma
v neprofitnih organizacijah v Sloveniji in pri ukrepih osveščanja;

Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju
Zakon o varstvu potrošnikov
Zakon o varstvu okolja
Zakon o sodnem registru
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
Zakon o spodbujanju razvoja turizma
Zakon o podeljevanju koncesij
Zakon o vrtcih
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našemu predlogu za uveljavitev davčne olajšave od davka od dohodkov pravnih oseb je Ministrstvo za finance
nasprotovalo, ker naj bi šlo za nedovoljeno državno pomoč. Ker področja državnih pomoči sami redno ne
pokrivamo, smo se obrnili na Pravno fakulteto v Mariboru in tam naročili neodvisno pravno mnenje ali to drži ali ne
oziroma kakšna oblika davčne olajšave za NVO bi še bila sprejemljiva z vidika EU pravil o državnih pomočeh.
Izdelano mnenje je pokazalo, da je takšna olajša ne predstavlja nedovoljene državne pomoči in je torej lahko
skladna s pravili trga v EU. Z mnenjem smo seznanili Ministrstvo za finance, Ministrstvo za javno upravo ter državno
sekretarko v kabinetu predsednika vlade. Zaradi pomanjkanja politične volje za enkrat nadaljnjih korakov še ni bilo.
Pri iskanju novih ukrepov za spodbujanje zaposlovanja v NVO smo preko partnerskih organizacij izvedlo kratko
analiza kakšne ukrepe poznajo v drugih državah članicah EU. Analiza je pokazala, da nekih inovativnih in v
Sloveniji uporabnih novih ukrepov niti ni.

Aktivnosti v zvezi z odprtostjo in transparentnostjo vladnih postopkov priprave politik in predpisov
Načrti:
Tudi v 2017 bomo nadaljevali s sistematičnim spremljanjem spoštovanja Resolucije o normativni dejavnosti in
Poslovnika o delu vlade. Rezultati spremljanja nam bodo omogočili, da promocijo ciljno usmerimo na tiste organe in
tiste faze, kjer so kršitve najhujše, ter da se ob kršitvah tudi ažurno odzovemo z zahtevami po korekcijah. Z rezultati
spremljanja bomo seznanjali splošno javnost in relevantne državne organe (npr. Urad Varuha človekovih pravic,
Komisija za preprečevanje korupcije). Pri teh aktivnostih bomo sodelovali s širokom krogom NVO.
Realizacija:
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 (CLLD)
Načrti:





Izvajanje spremljanja vključevanja NVO v odločanje v Lokalnih akcijskih skupinah
Priprava poročila o rezultatih spremljanja
Priprava zagovorniških aktivnosti na podlagi rezultatov spremljanja za prihodnje obdobje.
Realizacija:





Izvedli smo prvo fazo spremljanja in objavili prve rezultate; ker so se javni razpisi objavljali z zamudami in je večina
LAS v 2017 objavila le en ali dva razpisa, smo spremljanje podaljšali v leto 2018, ko bo pripravljeno tudi končno
poročilo o rezultatih spremljanja.
izvedene zagovorniške aktivnosti: Komisiji za CLLD pri Društvu za razvoj slovenskega podeželja smo poslali
pripombe za spremembo Uredbe izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in sicer glede upoštevanja
prostovoljskega dela kot lastnega vložka, glede sprva izjemno zapletenega načina preverjanja razumnosti stroškov
ob oddaji vloge ter upoštevanja DDV kot upravičenega stroška za davčne nezavezance. Naše pripombe so nato
vključili v svojo pobudo ministrstvom spremembo Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. Na treh
sestankih z ministrstvi in pristojnimi službami smo zagovarjali predlagane rešitve. Zagovarjati in promovirati smo
začeli tudi pavšale kot možno poenostavitev za prihodnje obdobje.
Oblikovanje smernic vključevanja javnosti v oblikovanje lokalnih politik
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Načrti:





Oblikovanje osnutka smernic vključevanja javnosti za občine
Javna razprava o smernicah
Promocija smernic: 4 dogodki za promocijo smernic
Realizacija:
V pripravo smernic smo vključili Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za javno upravo. Končane in izdane so bile
junija. Občinam jih je preko svojih obvestil intenzivno promoviral SOS, še posebej pa so bile predstavljene na seji
predsedstva Skupnosti občin Slovenije ter na dveh dogodkih MJU in združenj občin na temo priprave lokalnih
predpisov v Ljubljani in Mariboru;
Javno financiranje nevladnih organizacij na lokalni ravni
Načrti:



Organizacija vsaj dveh razprav med občinami na temo izvajanja javnih razpisov v občinah (v sodelovanju s
Skupnostjo občin Slovenije).
Realizacija:
Z občinami smo imeli tri razprave na temo izvajanja javnih razpisov v občinah, eno na seji predsedstva Skupnosti
občin Slovenije, in dve regionalni razpravi v Mariboru in Izoli.

SERVISNA IN PODPORNA DEJAVNOST
MREŽENJE ČLANOV CNVOS
Načrti:







pregledna anketa o potrebah in zagotavljanju storitev našim članom - predvsem nas zanima, na katerih področjih
člani potrebujejo še dodatno podporo CNVOS, z anketo pa bomo detektirali še neodkrita področja, potrebe in
posledično storitve;
povečanje aktivnosti na področju membership engagementa z (brezplačnimi) presenečenji za člane (kot so popusti,
karte za gledališke in filmske predstave ...);
nadaljujemo s programi medijske prisotnosti (Dnevnik nevladnika), ki jo nadgrajujemo s tematskimi sklopi na TV
Slovenija;
Ob dodatni promociji članstva (glej: projekt zunanjih izobraževanj za občine) načrtujemo, da bomo v 2017 pridobili
200 novih članov.
Realizacija:







anketo o zadovoljstvu in potrebah naših članov bomo izvedli skupaj z lansiranjem nove spletne strani, predvidoma v
začetku marca 2018,
Konec leta smo članom ponudili izjemno ugodne pakete naših svetovanj - 3 ure za ceno 1 (za manjše NVO) in 15
ur za 10 (za večje NVO),
nadaljevali smo s programom medijske prisotnosti z Dnevnikom nevladnika, začrtali smo rubriko Junaki NVO
sektorja, med člani tudi že objavili poziv za oddajo predlogov, a se je izvedba zaradi uredniških menjav na Delu
začasno ustavila, na Delu smo se spet sestali v začetku februarja 2018,
izobraževanja za občine (in pridobivanje novih članov) bomo izvedli v prvih mesecih 2018; v lanskem letu smo
pridobili 105 novih članov; konec leta smo imeli 1092 članov.
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INFORMIRANJE
Načrti:

1. kontinuirano informiranje predstavnikov NVO o aktualnem dogajanju v sektorju (tako na horizontalni kot na
vsebinskih ravneh) na nacionalni in EU ravni;

2. zagotavljanje »statičnih« informacij, pomembnih za delovanje in razvoj NVO (uporabne pravne informacije, opisi
evropskih NVO mrež, opisi mednarodnih fundacij).

3. prenova spletnega nastopa CNVOS.

1.

2.

3.

4.

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 189 novic, na strani
cNVOs.info, ki je namenjena vsem vsebinam, ki zadevajo nevladni sektor, 1311 novic, na podporni spletni strani za
pomoč nevladnim organizacijam pri pridobivanju sredstev Razpisi.info pa 897 razpisov. Na spletnem portalu
ngo.partnership je bilo vpisanih 39 novih organizacij.
izdani trije elektronski obvestilniki tedensko, v katerih so bile povzete vse novosti, objavljene na omenjenih portalih:
izšlo je 40 obvestil za NVO, 46 razpisov & priložnosti za NVO ter 46 ciljno usmerjenih e-obvestilnikov, namenjenih
naročnikom, ki so izbrali omejeno št. vsebinskih področij.
zagotavljanje »statičnih« informacij, pomembnih za delovanje in razvoj NVO: 1) skupaj s prenovo spletne strani smo
lansirali aplikacijo s spletnimi vodiči, ki uporabnike na njim prijazen način vodi po korakih skozi različne vidike
dejavnosti, ki jo NVO izvaja oz. situacije, težave ali vprašanja, s katerim se sooča – pripravili in objavili smo tri
celovite sklope informacij o tem, kako ustanoviti in upravljati NVO, o davčnem poslovanju NVO ter o delu v
nevladnih organizacijah, v letu 2018 načrtujemo razširitev ponudbe na druga področja dejavnosti; 2) informacijsko
podporo smo nadgradili tudi z obsežnim pregledom alternativnih virov financiranja – objavili smo opise tridesetih
mednarodnih fundacij, ki namenjajo finančno podporo NVO, delujočim na različnih vsebinskih področij, za boljšo
uporabniško izkušnjo smo dodali iskalnik, ki uporabniku na enostaven in hiter način omogoča, da na seznamu najde
tisto, ki podpira vsebinska področja njegove organizacije, v letu 2018 načrtujemo razširitev pregleda; 3) pripravili in
objavili smo informacije o tridesetih evropskih mrežah, v katere se lahko včlanijo tudi slovenske NVO z različnih
področij delovanja (od zaščite človekovih pravic, enakosti med spoloma, varstva okolja in ohranjanja narave do
kulture, socialnega in zdravstvenega varstva, filantropije, mladih, znanosti in izobraževanja ter razvojnega
sodelovanja), v letu 2018 bomo nadaljevali z objavljanjem informacij.
končali smo, tako programsko kot vsebinsko, celovito prenovo spletnih mest CNVOS v enoten nevladniški portal.
Prej ločene spletne strani in aplikacije (cnvos.si, razpisi.info, cnvos.info, števec kršite ReNDEJ, dobrodelen.si...)
smo združili pod skupno streho. S tem smo na eni strani omogočili boljšo uporabniško izkušnjo tako obiskovalcem,
katerim so informacije lažje in hitreje dostopne, kot tudi nam kot administratorjem, saj smo poenostavili in nadgradili
uporabniški vmesnik za urejanje vsebin. Ena izmed resnično pomembnih nadgradenj je tudi aplikacija s spletnimi
vodiči, ki uporabnike na njim prijazen način vodi po korakih skozi različne vidike dejavnosti, ki jo NVO izvaja oz.
situacije, težave ali vprašanja, s katerim se sooča (glej točko 3).

USPOSABLJANJA
Načrti:
Delavnice s podporo ESS:
- eno poglobljeno tridnevno izobraževanje na temo komuniciranja
- brezplačne kratke (hitre) delavnice za seznanitev z zakonskimi spremembami.
Plačljive delavnice:
- izvedba 25 plačljivih delavnic s področja pridobivanja projektnih ter sponzorskih sredstev, vodenja projektov,
pravnih okvirov delovanja društev, zavodov in ustanov … za okvirno 180 udeležencev;
- 20 delavnic, izvedenih interno za zunanje naročnike
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- izvedba treh dogodkov v okviru izobraževalno-dobrodelnega projekta Dopolnilni (NVO) pouk v sodelovanju s
Kinodvorom
Realizacija:
Delavnice s podporo ESS:
- Tridnevno izobraževanje Učinkovito NVO komuniciranje (14.6., 22.6 in 27.6.2017)
- Brezplačni računovodski seminar: spremembe SRS 2016 za društva (18.1.2017)
- Brezplačni računovodski seminar: spremembe SRS 2016 za zavode (1.2.2017)
- Varna shramba spletnih informacij in primeri možnih zlorab (14.6.2017)
- Predstavitev novega zakona o varstvu okolja (17.8.2017)
- Varstvo osebnih podatkov po novi uredbi (12.10.2017)
Skupno število udeležencev na delavnicah je bilo 75.
Delavnice v okviru projekta ODYO:
- Delavnica Organizacijski razvoj za mladinske organizacije - Koper (11. in 12. 12. 2017)
- Delavnica Organizacijski razvoj za mladinske organizacije - Ljubljana (20. in 21. 11. 2017)
- Delavnica Organizacijski razvoj za mladinske organizacije – Maribor (17. in 18. 11. 2017)
- Delavnica Organizacijski razvoj za mladinske organizacije – Bruselj (19. - 24. 9. 2017)
Skupno število udeležencev na delavnicah je bilo 32.
Plačljive delavnice:
Izvedba 13 plačljivih delavnic v organizaciji in izvedbi CNVOS:
- Ko donator ostane brez besed - Kako pripraviti popolno finančno poročilo (2.2.2017)
- Ponovitev računovodskega seminarja: spremembe SRS 2016 za društva (15.2.2017)
- Z #nula evri do pol milijona ljudi (14.3.2017)
- ABC pisanja projektnih prijav - od ideje do projekta (29.03., 5.4. in 11.4.2017)
- Pravni in davčni vidiki prostovoljskega dela - vse o delu s prostovoljci v NVO (25.4.2017)
- Crowdfunding za nevladnike (9.5.2017)
- Avtorska, podjemna ali mandatna pogodba? (15.6.2017)
- Kako znižati stroške in povečati učinkovitost poslovanja z uvedbo računovodstva v organizacijo? (27.9.2017)
- Pridobivanje sredstev in uspešno pisanje projektnih prijav (04. 10, 11. 10, 18. 10. 2017)
- Kako voditi uspešno digitalno kampanjo? (26.10.2017)
- ABC fundraisinga za NVO (8., 16. in 21. 11. 2017)
- Status v javnem interesu (7. 12. 2017)
- Računovodstvo za NVO (12. 12. 2017)
Skupno število udeležencev na delavnicah je bilo 133 (108 odplačnih, 25 brezplačnih)
Izvedba 16 delavnic, izvedenih interno za zunanje naročnike:
- S trajnostnim financiranjem do večje varnosti in neodvisnosti NVO - PIP (10.1.2017)
- Lobiranje - Zavod Novus (4.3.2017, 11. in 12.4.2017)
- Priprava komunikacijske strategije – Geoss (16.3.2017)
- Vse je v dobri zgodbi (priprava ključnih sporočil) - Društvo za podporo civilne družbe (21.3.2017)
- Trening: Policy Dialogue for the Networks in BiH (30 in 31. 3. 2017)
- Zagovorništvo – PIP (20. in 21.4.2017)
- Zagovorništvo - Zavod TRI (9.5.2017)
- Pravno-organizacijske oblike na trgu - FF (17.5.2017)
- Pravni in davčni vidiki prostovoljskega dela - vse o delu s prostovoljci v NVO - Agencija Pira (24.5.2017)
- Ustanovitev podjetja - katero pravnoorganizacijsko obliko izbrati - EF (30.5.2017)
- Sprejem in učinki Zakona o psihološki dejavnosti - Društvo psihologov Slovenije (12.10.2017)
- Komuniciranje kulture – PIP (23.10.2017)
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-

Pritožba na kulturnih javnih razpisih – Asociacija (24.10.2017)
Ustanovitev in delovanje nevladnih organizacij - Zavod Nefiks (23. in 27.11.2017)
Učinkovito nevladniško komuniciranje - DRPD NM (5. in 8.12.2017)
Komuniciranje kulture – PIP (14.12.2017)

Organizacijski razvoj nevladnih organizacij:
Načrti





tudi v letu 2017 bo precejšen del servisne podpre namenjen Programu organizacijskega razvoja CNVOS. Do jeseni
2017 bomo izvedli vse aktivnosti, predvidene v individualnih načrtih 14 sodelujočih organizacij. Februarja bo zanje
izvedena komunikacijska delavnica, redno bodo potekala srečanja delovnih skupin (vsaka skupina se sreča vsaj 6x)
in individualna mentorstva. Konec 2017 bo opravljena tudi temeljita evalvacija programa, ki nam bo kot služila za
morebitne spremembe pred začetkom novega cikla.
V 2017 nadaljujemo tudi z programom upravljanja s članstvom (v januarju izveden intervju z ZPMS). Do konca leta
2017 bomo izvedli vse intervjuje, delavnice in strategije za prijavljene v program.
Realizacija:



Jeseni 2017 je 14 organizacij, ki so bile vključene v program organizacijskega razvoja 2015-2017 zaključilo z delom.
Organizacije so bile s programom zadovoljne in so tudi poročale o doseženem napredku. S programom bomo
nadaljevali tudi v letu 2018.

SVETOVANJA
Pravno svetovanje
Načrti:






200 ur »samoplačniškega« odplačnega pravnega svetovanja
60 ur pravnega svetovanja iz naslova projekta iz ESS za vsebinske mreže, regionalna stičišča in za NVO s
potencialom.
350 ur brezplačnih pravnih nasvetov
nadgradnja ePravnika
Realizacija:







358 ur odplačanega svetovanja, od tega 280 ur plačanih s strani NVO kot koristnikov svetovanj, 78 ur pa smo krili iz
projekta iz ESS sklada (pri slednjem gre predvsem za svetovanje izbranim NVO - vsebinskim mrežam, regionalnim
stičiščem in drugim NVO, ki imajo potencial za razvoj). Glede na preteklo leto se je nekoliko povečalo število ur
“samoplačniškega” svetovanja (v 2016 je bilo takšnih 200 ur, v 2017 pa 280 ur), kar je posledica spremenjenih
pravil sklada ESS, ki krije samo določena svetovanj, saj daje prednost celostnemu svetovanju usmerjenemu v
celostni razvoj (organizacijski, delo s člani, itd).
313 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.) Število je nekoliko nižje kot lani (v 2016
smo nudili 366 takših nasvetov), pri čemer posebnih razlogov za upad nismo zaznali, saj je bila tovrstna pomoč
dostopna enako kot doslej (telefonsko, preko el. pošte..).
nadgradnja ePravnika je bila prestavljena v 2018, ko je šele zaživela nova spletna stran
Projektno svetovanje
Načrti:
- promocija svetovanja v fazi prijav na razpise (pregled prijave pred oddajo)
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- izvajanja projektov (podpora pri izvajanju, poročanju ipd.).
- brezplačni hitri 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 ...).
- organizacija projektnih konferenc
Realizacija:






pri prijavi na razpis smo sodelovali s platformo SLOGA (in bili pri tem uspešni).
projektno svetovanje se je v letu 2017 osredotočilo predvsem na promocijo spremljanja in vrednotenja projektov, saj
je kar nekaj razpisov zahtevalo zunanjo evalvacijo, oziroma namenjalo dodatne točke prijaviteljem, če so v projekt
vključili tudi zunanjo evalvacijo. Opravili smo evalvacijo za Alpe Adria Green ter se dogovorili še za nekaj evalvacij,
ki pa bodo potekale v 2018 (ob zaključku projektov, ki so jih prijavili v 2017).
Izvedli smo 2 projektni konferenci na temo čezmejnega sodelovanje Slovenija - Madžarska in transnacionalnega
sodelovanja v območju Alp. Oddana sta bila 2 projekta.
Priročniki CNVOS
Načrti:








Zagovorništvo
Komuniciranje
Fundraising
Sodelovanje s podjetji
Vodenje projekta oz. pridobivanje EU sredstev
Upravljanje s spletnimi mediji (spletna stran, družbene omrežja).
Realizacija:








Izdali smo priročnike:
Vse se da, če se hoče - 10 uspešnih fundraising akcij v Sloveniji (avtorica Veronika Vodlan)
Socialna omrežja za nevladnike in nevladne organizacije (avtor Peter Mesarec)
Dobra zgodba - ključ, ki odklepa sponzorska in donatorska vrata (avtorja Katja Nared in Uroš Bonšek)
Storytelling za nevladnike (avtor Uroš Bonšek)
Kratek uvod v zagovorništvo (avtor Goran Forbici)
Kaj da, kaj ne, kdaj in kako - praktični primeri najpogostejših napak pri vodenju projektov (avtorici Tina Divjak in
Veronika Vodlan)

FINANČNA PODPORA NVO PODROČJU ZAGOVORNIŠTVA IN NOVIH STORITEV
(»SMALL GRANTS«)
V okviru ESS projekta smo rezervirali 125.000 EUR, s katerimi spodbujamo različne NVO produkte, namenjen
boljšemu delu sektorja (načrtovanje zagovorništva in komuniciranja, poslovni načrti za nove storitve ipd.). V 2017
smo objavili dva javna poziva. Na prvega, na katerem je bilo na voljo 10.000 EUR, smo dobili 20 ponudb, pogodbe
smo sklenili s 3 ponudniki. Drugi poziv, v vrednosti 115.000 EUR je bil objavljen novembra in bo odprt do porabe
sredstev. Do konca 2017 smo prejeli 11 ponudb, pogodbo smo sklenili s 5 ponudniki.
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PROMOCIJA NVO SEKTORJA
Načrti:






















krepiti ugled NVO sektorja znotraj splošne in posebnih javnosti (gospodarstva, medijev, javne uprave ...)
sodelovanje z nacionalno medijsko hišo - tematski meseci, nevladniški blogi;
nadaljujemo z medijskim mainstreamiziranjem NVO sektorja, ki je ključen za razumevanje sektorja pri širši javnosti
(intervjuji, gostovanja v oddajah …).
Festival nevladnih organizacij Lupa 2017
#nulapet
klub (NVO) komunikatorjev
Prenova Trženja poslanstva
Nevladniški dedek Mraz (cilj je, da bi se nam v 2017 pridružilo 5 novih organizacij in da bi obdarili približno 120
otrok.)
Realizacija:
sodelovanje z nacionalno medijsko hišo - poleg redne medijske podpore (VAL202, TV Slovenija, MMC) so v
rubriki Dnevnik nevladnika na MMC objavili 8 prispevkov, vodja naše pravne službe je spet dvakrat gostoval v
oddaji svetovalni servis na prvem radijskem programu (nadaljujemo tudi letos), projekt tematskih mesecev se ni
izšel, zato smo jeseni začeli pogovore z Nedelom za rubriko Junaki NVO sektorja, oktobra smo objavili tudi poziv,
dobili več kot 30 predlogov, projekt se je zaradi uredniških zamenjav začasno ustavil, dogovori spet začeli v začetku
februarja 2018..
medijsko mainstreamiziranje - septembra smo z Nedelom zastavili rubriko Junaki NVO sektorja, ki se je nato
zaradi uredniških menjav za kratek rok ustavila, pogovore smo ponovno začeli konec januarja 2018. Odlično
medijsko pokritost medijih so dosegle akcije Dobrodelni burgerji (22 objav v večjih slovenskih medijih), #nulapet
(120 objav v občinskih glasilih) in #podmilimnebom (13 objav v večjih slovenskih medijih) ter festival Lupa (11
objav).
Trženje poslanstva smo prenovili in izvedli v povsem drugačni obliki. Zasnovali in izvedli smo akcijo Dobrodelni
burgerji in skupaj s petimi ponudniki burgerjev zbrali več kot 5.000 EUR za 5 nevladnih organizacij, rtvslo.si je bil
medijski sponzor akcije. V akciji so sodelovali Hood burger in Slojenčki; Lars & Sven burgers in Zveza paraplegikov
Slovenije; Kavarna Tiskarna in Zveza Sožitje; Tabay Brothers in Prostorož; restavracija Majmun in Slovenska
filantropija s Pro bono ambulanto. Klasično trženje poslanstva pa smo izvedli tudi za primorsko in notranjsko regijo,
v sodelovanju z regionalnimi stičišči.
Festival Lupa 2017 - festival smo (spet) organizirali na Prešernovem trgu in Tromostovju. Predstavilo, na stojnicah
in z živim programom, se je 124 nevladnih organizacij.
Klub (NVO) komunikatorjev smo na povabilo organizirali znotraj PRSS, osrednjega stanovskega združenja za
odnose z javnostjo, in ga priključili njihovi sekciji za družbeno odgovornost - po novem - sekcija PRSS za
družbeno odgovornost in nevladni sektor.
#nulapet - letošnjo akcijo informiranja o donacijah 0,5 % dohodnine smo izvedli v 120 občinskih glasilih, vsaki
sodelujoči občini smo pripravili prilagojene tekste z nagovorom in informacijami, kako donirati.
Nevladniški dedek Mraz je leta 2017 k sodelovanju pritegnil številne nove organizacije, saj je sodelovalo kar 31
organizacij, obdarili pa smo 102 otroka. Število novo vključenih organizacij je tako močno preseglo pričakovanja,
število otrok pa se ni bistveno povečalo, saj večina teh organizacij nima večjega števila zaposlenih in s tem
posledično tudi ne veliko otrok.

SKLAD ZA NVO NORVEŠKEGA FINANČNEGA MEHANIZMA
Načrti:
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analiza transparentnosti humanitarnih organizacij
razvoj vodij v NVO
Realizacija:



opravili smo obe načrtovani analizi. Ker sredstva iz nove finančne perspektive za Slovenijo še niso na voljo,
rezultatov teh analiz še nismo mogli izkoristiti pri pripravi novih projektov.

MEDNARODNO SODELOVANJE
Načrti:
V 2017 bomo nadaljevali z aktivnim udejstvovanjem v mednarodnih mrežah, katerih člani smo:





BALKAN CIVIL SOCIETY DEVELOPMENT NETWORK
European Civic Forum
European Network of National Civil Society Associations (ENNA)
Nadaljevalo se bo tudi sodelovanje s Svetom Evrope v državah Vzhodnega partnerstva na področju krepitve civilne
participacije.






Nadaljevali se bodo naslednji mednarodni projekti:
Towards Reformed Public Funding for CSOs
Local Partnerships for Social Inclusion
Organizational Development of Youth Organizations
LIFEGENMON
Realizacija:






Nadaljevali smo s projekti, ki so se izvajali že v preteklosti:
Towards Refeormed Public Funding for CSOs (zaključen oktobra 2017)
Local Partnership for Social Inclusion (zaključen avgusta 2017)
Organizational Development of Youth Organizations (poteka do Aprila 2018)
LIFEGENMON (poteka do junija 2020)
Za Regional Cooperation Council (medvladna organizacija, ustanovljena za spodbujanje evro-atlantskih povezav
držav Jugovzhodne Evrope) smo oblikovali Priporočila za vključevanje javnosti za področje Zahodnega Balkana
(Western Balkan Recommendations for public participation). Priporočila so novembra potrdili ministri za javno
upravo držav članic RCC. Na podlagi sprejetih priporočil smo za RCC zasnovali tudi metodologijo za spremljanje
izvajanja priporočil in peer review-e.
Za Evropski ekonomsko-socialni odbor smo pripravili študijo o prihodnosti NVO v Evropski Uniji (Study on the future
of CSOs in the EU), ki analizira glavne trende in izzive razvoja NVO ter njihovega sodelovanja z EU in nacionalnimi
institucijami do leta 2030.
Redno smo sodelovali s Svetom Evrope v njegovih projektih v državah Vzhodnega partnerstva (Gruzija, Ukrajina,
Belorisija, Azerbejdžan).
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Prijave projektov
Načrti:
prijava 3 novih projektov, vsaj eden v državi, kjer še nismo bili prisotni (Belorusija, Armenija, Turčija, Ukrajina,
Gruzija, Moldavija, Azerbajdžan, Albanija, Bolgarija, Rusija, Egipt, Kazahstan, Kirgistan, Tadžikistan, Turkmenistan,
Uzbekistan).
Realizacija:




Prijave novih projektov:



Uspešni smo bili s projektom Going the distance, Building shared commitment for CSOs stability, ki smo ga prijavili
skupaj z MCIC (sofinanciran s strani IPA).
Prijava z BCSDN na razpis EK za tematske mreže - neuspešno.










"E-voting: making the best use of modern technologies for more active and democratic voting procedures", skupaj z
ENNA, SCVO, cip, Europe House, WCVA in NENO, prijavili na razpis JUST/2016/ACTION GRANTS. Neuspešno.

sodelovanje z Radiom Študent za informacijske ukrepe za promocijo kohezijske politike - rezultati še niso znani.
Skupaj z Danes je nov dan smo se prijavili na razpis fundacije German Marshall Fund - neuspešno.
Novi naročniki:
Regional Cooperation Council
European Economic and Social Committee
delegacija OVSE na Kosovu
Urbanistični inštitut
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