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UVODNE BESEDE

Naša publikacija je bila do sedaj vedno 
namenjena predstavitvi aktivnosti, 
projektov in dobrih zgodb nevladnih 
organizacij. In tudi v prihodnje bo tako, 
brez skrbi. No, z izjemo te številke, ki 
bo namenjena nekomu drugemu. Veste 
komu? 

V prejšnji številki smo poleg društev 
posebno mesto posvetili našim 
najstarejšim. Našim e-seniorjem! 
Seniorjem, ki bodo z našo pomočjo in 
njihovo železno voljo (res jim vsa čast, 
kako so zagnani) dohiteli naše »tamlade 
mulce« v e-svetu. Naše delavnice so 
vedno polne smeha na račun zgodb, ki 
bi jih kratko malo lahko poimenovali »Ko 
babica pametuje o uporabnosti Excela«. 

No tokratna številka ne bo namenja našim 
– sedaj že močno podkovanim – dedkom 
in babicam, in tudi društvom ne. Tokratno 
številko posvečamo tistim, ki društva 
podpiramo, jih krepimo, zagovarjamo 
pred financerji ali pa jih tega (na)učimo. 
To smo regionalna stičišča nevladnih 
organizacij. 

Tako je, tokratno številko namenjamo 
regionalnim stičiščem, saj želimo, da 
jih spoznate tako vi, drage nevladne 
organizacije, kot tudi vi, spoštovani 
financerji, donatorji in odločevalci, ki 
nam omogočate, da lahko delamo dobro 
za boljši jutri.

Ste vedeli, da je v Sloveniji 
dvanajst regionalnih stičišč, 
in da skrbimo za nevladne 
organizacije v svoji regiji?

Tako je! Naredili smo korak naprej, ki si 
zasluži posebno mesto v naši publikaciji. 
Z vsemi dvanajstimi regionalnimi stičišči 
smo se povezali v eno mrežo. Zakaj? Ker 
je bolj povezan nevladni sektor močnejši 
nevladni sektor. Ker povezovanje prinaša 
večjo prodornost, stabilnost, učinkovitost 
in prenos znanja, če omenimo zgolj nekaj 
prednosti. Že res, da povezovanje večkrat 
prinaša izzive, ampak je tudi ključ do 
uspeha. 

Nevladni sektor že od nekdaj velja 
za šibkejšega, počasnejšega in 

organizacijsko slabše podkovanega v 
primerjavi z gospodarskim. Pa vendarle 
bi, po dolgoletnih izkušnjah dela v 
nevladnem sektorju, upali trditi, da imajo 
NVO ogromno potenciala, saj morajo 
večno pomanjkanje kapitala nadomeščati 
s trdim delom in širokim znanjem 
zaposlenih in prostovoljcev. V zadnjem 
času smo vedno bolj priča pozitivnim 
spremembam v smeri razvoja, vplivanja, 
večje vloge in transparentnega delovanja 
NVO. Različni segmenti družbe, tudi 
gospodarstvo in država, se vedno bolj 
zavedajo politične, ekonomske in socialne 

vloge NVO. Učinkovito sodelovanje med 
državo, gospodarstvom in nevladnim 
sektorjem je dober pokazatelj spoštovanja 
demokracije, pluralnosti, socialnega 
kapitala in družbenega razvoja. In ravno 
povezovanje je tisto, ki nas bo pripeljalo 
do tega, da bo naš glas glasnejši, naše 
vrednote slišane, in dobro delo opaženo.

Mreža »ZaNVO« predstavlja mrežo 12 
regionalnih stičišč, namenjenih pomoči, 
podpori in krepitvi nevladnih organizacij. 
Če imate dobro nevladniško zamisel, se 
vaše društvo ne znajde s statutom, iščete 
partnerje za širitev vašega programa 
ali zagovornika vašega poslanstva in 

podobno, se obrnite na stičišče v vaši 
regiji. Strokovne ekipe z dolgoletnimi 
izkušnjami in s številnimi uspešnimi 
projekti vam nudimo širok nabor storitev, 
zato ne odlašajte.

Sedaj vam ne preostane drugega, 
kot da pregledate našo novo spletno 
stran (www.zanvo.org), poiščete svoje 
regionalno stičišče in poveste, kje vas 
čevelj žuli, mi pa bomo poskrbeli za vas 
od glave do pet. 

Ekipa Regionalnega stičišča NOVUS
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Mreža regionalnih stičišč
nevladnih organizacij

Prikazani so dosežki stičišč v obdobju
od 1. 10. 2019 do 28. 2. 2021

1.823.101 €
NVO smo pomagali pri pridobitvi

ter
razvili 72 novih

storitev.

obvestilnike pošiljamo na kar

Obveščamo preko

68

9.256 naslovov.

kanalov, usposabljanj179

11.661
sledilcev.

2.572z                                     udeleženci.

135
intenzivno krepimo

Sodelujemo z več kot

356 partnerji,
kot rezultat partnerstva je nastalo 

39 novih rešitev.

Na družbenih omrežjih nam sledi

Izvedli smo

Za nevladnike smo opravili

6.034

NVO.

ur svetovanj
in mentorstev,

Občinam in 
drugim deležnikom 

smo posredovali

občin.212
Delujemo na območju

88
predlogov

52
ter dosegli uresničenje

rešitev.



Osrednjeslovenska regija
Stičišče Središče

Zavod Nefiks
Ob dolenjski železnici 12, 1000 Ljubljana

sticisce@nefiks.si 
040 698 915

Jugovzhodna Slovenija 
Regijski NVO center

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto
Novi trg 9, 8105 Novo mesto

drpdnm@gmail.com
041 925 405 

Savinjska regija
Regionalno stičišče NVO savinjske regije NOVUS

Društvo za razvoj človeških virov in socialnih programov NOVUS
Trg mladosti 6, 3320 Velenje

info@sticisce-novus.si 
064 237 477

Podravska regija
Regionalno stičišče nevladnih organizacij Podravja

Zavod PIP
Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor 

zanvo@zavodpip.si 
02 234 21 46

Obalno—kraška regija
ISKRA—stičišče NVO Istre in Krasa 

Kulturno izobraževalno društvo PiNA
Gortanov trg 15, 6000 Koper

info@sticisce-iskra.si 
05 630 03 20

Posavska regija
Regionalno stičišče nevladnih organizacij Posavja

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice

info@dobra-druzba.si 
051 777 794

Kontakti regionalnih stičišč: Goriška regija
Regionalno stičišče NVO Planota

Ustanova Fundacija BiT Planota
Grgarske Ravne 30, 5251 Grgar
info@planota.si 
05 307 40 40
 
Koroška regija
Koroško regionalno stičišče nevladnih 
organizacij—KOROCIV

Zveza športnih društev Ravne na Koroškem
Prežihova 7, 2390 Ravne na Koroškem
info@korociv.si 
040 296 064

Zasavska regija
Regionalni center NVO

Društvo GEOSS
Ponoviška cesta 12, 1270 Litija
info@consulta.si 
059 927 619

Gorenjska regija
Grozd NVO Gorenjske

Zavod Tri, zavod za trajnostne skupnostne prakse
Kapucinski trg 8, 4221 Škofja Loka
info@zavod-tri.org
040 528 387

Pomurska regija
Regionalno stičišče nevladnih organizacij Pomurja

Ustanova Lokalna razvojna fundacija za Pomurje
Martjanci 36, 9221 Martjanci
info@lrf-pomurje.si 
02 538 13 54

Primorsko—notranjska regija
BOREO, Regijsko stičišče nevladnih organizacij 
Primorsko-notranjske regije

Zveza društev Mladinski center Postojna
Vilharjeva ulica 14, 6230 Postojna
info@boreo.si 
041 982 781

regijsko stičišče
nevladnih organizacij
Primorsko-notranjske regije
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Regionalno stičišče 
NVO savinjske 
regije NOVUS
Društvo za razvoj človeških virov in 
socialnih programov NOVUS
Trg mladosti 6, 3320 Velenje

Spletna stran: www.drustvo-novus.com
El. pošta: info@drustvo-novus.com
Tel: 064 217 477

MCDD Slovenske Konjice, so.p.
Žička cesta 4a, 3210 Slovenske Konjice

Spletna stran: www.mcdd.si
El. pošta: info@mcdd.si
Tel: 041 362 878

           COVID—19— S socialnim vključevanjem 
do opolnomočenja otrok, mladostnikov 
in starejših«

V času pandemije smo oblikovali nov 
projekt, ki neposredno odgovarja na 
potrebe v okolju in nudi pomoč in 
podporo učencem/dijakom v času 
šolanja na daljavo ter zagotavlja razne 
aktivnosti za družabništvo in aktiviranje 
starejših prebivalcev. Za izvajanje 
projekta »COVID—19—S socialnim 
vključevanjem do opolnomočenja 
otrok, mladostnikov in starejših« v 
letu 2021 smo tudi pridobili finančna 
sredstva iz Evropskega socialnega 
sklada. Od meseca januarja smo 
uspešno vzpostavili digitalni prostor 
za e-mreženje in e-učenje, izvedli smo 
21 delavnic za krepitev kompetenc za 
uporabo IKT-orodij pri starejših, izvedli 
46 učnih pomoči učencem in dijakom 
ter organizirali 5 družabniških srečanj 
za starejše. Projekt so tako posamezniki, 
kakor tudi organizacije (osnovne in 

srednje šole, društva upokojencev ter domovi 
za ostarele) zelo dobro sprejeli, saj se je v 
projekt v prvih treh mesecih neposredno oz. 
posredno vključilo že več kot 10 organizacij 
in cca. 140 uporabnikov.  

Žinkana aktivirala 40 oseb
V sodelovanju z Zavodom za šport Slovenske 
Konjice smo v Slovenskih Konjicah pomagali 
izvesti že osmo tradicionalno prostovoljsko 
delovno akcijo Žinkana, katere glavni 
namen je delovati prostovoljno za izboljšavo 
življenja lokalne skupnosti. Junija je v sklopu 
akcije potekalo urejanje družabnega prostora 
pri bazenu in stadiona Slovenske Konjice. 
K uspešni izvedbi akcije je pripomoglo 40 
prostovoljk in prostovoljcev iz različnih 
lokalnih organizacij: Kluba študentov 
Dravinjske doline, Društva tabornikov 
Rod belega konja Slovenske Konjice, 
Konjiških skavtov – Steg Slovenske Konjice 
1 in Nogometnega društva Dravinja. Pri 
organizaciji delovne akcije sta pomagala tudi 
Občina Slovenske Konjice in JKP Slovenske 
Konjice. Odzval se je tudi gospodarski sektor 
in sicer Gostinstvo Fink d.o.o., ki je deloma 

doniralo pogostitev za vse udeležene 
ob zaključku akcije in medijska hiša 
Novice — Radio Rogla, ki je pomagala 
pri informacijskem procesu akcije. 
Udeleženka delovne akcije je povedala:
»Akcije sem se udeležila, ker se mi zdi 
pomembno, da stopimo skupaj in nekaj 
naredimo za Konjice.«

Hitra odzivnost na potrebe v 
okolju
 
Od razglasitve epidemije dalje smo 
vse svoje sile usmerili v 24-urno 
informiranje NVO in prebivalcev o 
vseh ukrepih, možnostih in priložnostih 
v okolju. Pandemija in nenehno 

spreminjanje ukrepov terja od organizacij 
hitro prilagajanje in hitro odzivnost. V času 
epidemije smo: 
• izvedli projekt »Zgodbe iz stanovanja«, 
iz česar je nastala knjiga srčnih, smešnih, 
življenjskih, hudomušnih, žalostnih zgodb 
in poezije, kjer so objavljene vse prispele 
zgodbe. 
• Poleg tega smo zaznali veliko potrebo 
po večji digitalni usposobljenosti starejših, 
zato smo razvili in oblikovali Računalniški 
priročnik za komuniciranje na daljavo za 
e-seniorje, ki je vsestransko uporaben in ga 
uporabljajo naši prostovoljci pri podajanju 
znanja naprej ostalim posameznikom ali pa 
ga zainteresirani posamezniki uporabljajo pri 
samostojnem učenju.
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Regionalno stičišče 
nevladnih organizacij 
Posavja

Zavod Dobra družba je nevladna 
organizacija in živi v Posavju. S sedežem 
sicer v Brežicah, a smo veliki  zagovorniki 
mobilnosti in zato pogosto izvajamo 
aktivnosti v vseh šestih posavskih 
občinah. Če nas poslušate od strani, 
ugotovite, da veliko govorimo v kraticah, 
vendar to pomeni le, da obvladamo svoje 
področje.

Zavod deluje od leta 2014 in oblikuje 
svoje cilje v skladu s potrebami skupnosti.
Ena od takih potreb je bila močen, 
stabilen in na terenu prisoten podpornik, 
zagovornik in prijatelj nevladnih 
organizacij Posavja.

Zavihali smo rokave in to tudi postali. 
V letu 2016 smo pridobili sredstva iz 
javnega razpisa in začeli izvajati tudi 
program  regionalnega stičišča za NVO 
Posavja. S pridobitvijo teh sredstev smo 

nadaljevali z uresničevanjem našega 
poslanstva in delamo z in za nevladne 
organizacije v Posavju.

Vsak dan informiramo, svetujemo, 
zagovarjamo in krepimo zmogljivosti 
nevladnih organizacij, povezujemo 
sektorje ter prispevamo k boljši civilni 
družbi. Motivacijo in zagnanost nam 
dajejo uspehi organizacij, s katerimi 
sodelujemo. Ponosni smo na njih in na 
razvoj ter dosežke, ki so se v Posavju 
zgodili na tem področju - tudi zaradi nas.

Storitve, ki jih izvajamo za društva, zavode 
in ustanove, so pomagale pri razvoju 
projektov, izvedbi, zbiranju sredstev in 
vključevanju različnih sektorjev. 

V preteklih petih letih so za nami zanimiva 
in koristna izobraževanja s področja 
strateškega načrtovanja, računovodstva, 
komunikacije, pisanja projektov, novih 
načinov pridobivanja sredstev, razvoja 
novih storitev, izvajamo  delavnice kot 
hiter odziv na spremembe v zakonodaji, 
ki vpliva na NVO. 

Veliko časa namenimo zbiranju, obdelavi 
in posredovanju koristnih informacij 
in nasvetov preko vseh naših kanalov. 
Precej kilometrine in izkušenj smo nabrali 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice

Spletna stran: www.dobra-druzba.si
El. pošta: info@dobra-druzba.si
FB stran: Zavod Dobra družba
Tel:  051 777 794

tudi pri mentorstvu in pomoči pri pisanju 
projektov. 
Zagovarjamo naše organizacije, njihove 
člane in uporabnike, oni pa so naše budno 
oko in z njihovo pomočjo lažje delujemo 
v lokalnem okolju in se odzivamo na 
njegove potrebe.

Najbrž ste nas srečali že v Bistrici ob Sotli, 
Brežicah, Kostanjevici na Krki, Krškem, 
Sevnici in Radečah. Izvajamo svoje 
dogodke in aktivnosti, kjer povezujemo 
člane lokalne skupnosti, njihova društva 
in lokalne odločevalce. 

V velik uspeh si štejemo tudi, da smo 
botrovali nastanku dobre zgodbe 
konzorcija posavskih organizacij: Močni, 
povezani in učinkoviti - za večjo 
vključenost vseh! Mi smo dali svoje 
znanje in izkušnje pri pisanju projekta, oni 
pa so vložili svoje strokovne kompetence 

s posameznih področij dela.

Nastalo je posebno partnerstvo z 
integriranimi storitvami, od katerega 
imajo največ koristi ranljive skupine v 
regiji.

Vsaka od partnerskih organizacij ima 
nek svoj poseben pristop, ki izhaja iz 
posebnega vidika obravnave  svojih 
uporabnikov in članov ter njihovih 
izzivov. Na primer Društvo gluhih 
in naglušnih Posavja Krško dela s 
svojimi uporabniki z enimi metodami, 
medtem ko Zavod Lijamedia uporablja 
multimedijske za dosego podobnega 
socialnega prenosa. Vse je utečeno 
in skorajda tradicionalno, po drugi 
strani pa so organizacije mali sistemi, 
ki so presegli te tradicionalne forme
in spontano iščejo nove in pozitivne 
spremembe.
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Naš konzorcij tako povezuje kulturne, 
socialne, zdravstvene in tudi urbane 
poglede na izzive vseh teh uporabnikov, 
se modernizira in poskuša biti na dosegu 
roke za čim večje število ljudi.

Drug drugega učijo novih metod in pristopov, 
med seboj izvajajo delavnice denimo javnega 
nastopanja, izdelave preprostih animacij in 
podcastov, delavnice, kjer se preko ustvarjanja 
odkriva samopodoba in podobno.

Nakopičeno znanje se zdaj prosto pretaka, 
preoblači in rezultat je viden v obliki 
novih zaposlitev iz vrst samih uporabnikov 
-invalidov in gluhih oseb. Storitve 
svetovanja in terapije so prilagodili in 
jih izvajajo tudi preko spleta, prav tako 
ustvarjalne in izobraževalne delavnice, 
oboje je tako dostopnejše in uporablja jih 
občutno večje število ljudi. 

Združitev v konzorcij je uporabnikom 
omogočila dostop do novih, boljših, 

naprednejših storitev, svetovalcev, 
razumevanja, občutka varnosti, fizične 
pomoči in močne opore ne glede na 
zunanje okoliščine.

Konzorcij smo: Družinski inštitut 
Zaupanje, Društvo gluhih in naglušnih 
Posavja Krško, LIJAmedia, Zavod za 
medijsko produkcijo in izobraževanje, 
Mladinsko društvo Bistrica ob Sotli, 
Zavod EMMA, organizacijska enota 
Krško in Zavod Dobra družba, regionalno 
stičišče nevladnih organizacij Posavja.

In to še zdaleč ni vse, za kar si Dobra 
družba prizadeva. In na podoben način 
že piše nove zgodbe za dobro in še 
boljše Posavje.

Stičišče Središče
Zavod Nefiks
Ob dolenjski železnici 12, 1000 Ljubljana

Spletna stran: www.sticisce-sredisce.si
El.pošta: sticisce@nefiks.si
FB stran: SticisceSredisce
Tel: 040 698 915

Stičišče Središče, stičišče nevladnih 
organizacij osrednjeslovenske regije, 
koordinira Zavod Nefiks, nacionalna 
mladinska organizacija s statusom v javnem 
interesu, katere namen je med drugim 
pomagati mladim pri kariernem razvoju 
in zaposlovanju. Skozi vrsto let delovanja 
Zavoda Nefiks smo sodelovali s številnimi 
nevladnimi organizacijami, občinami, 
ministrstvi in drugimi deležniki, pri čemer 
smo aktivno delovali tudi v smeri podpore in 
krepitve nevladnih (mladinskih) organizacij 
ter zagovorništva. Zaradi bogatih izkušenj 
povezovanja in poznavanja problematike 
zaposlovanja, ki je ena od ključnih tudi v 
NVO, smo se odločili, da svoje delovanje 
nadgradimo in s projektom Stičišče NVO 
osrednjeslovenske regije ponudimo znanje 
in izkušnje v podporo NVO iz te regije. 

Kot Stičišče Središče nudimo 
podporo, izobraževanja, svetovanja 
in informiranje društvom in drugim 
NVO v 25 občinah osrednjeslovenske 
regije, svoje moči pa usmerjamo tudi v 
mreženje in medsektorsko sodelovanje 
ter zagovorništvo NVO v občinah 
osrednjeslovenske regije. 

Sledimo sloganu SKUPAJ SMO 
MOČNEJŠI, ki nas je v sodelovanju 
z Društvom za medgeneracijsko 
povezovanje Sinica, ki deluje na področju 
medgeneracijskega povezovanja in 
rehabilitacije preko razvoja ročnih 
spretnosti, tudi spodbudil k vodenju 

stičišča kot podpornega okolja za 
nevladne organizacije. 

Ker smo si kot eno od glavnih prioritet 
zadali trajnostni razvoj podeželja, smo se 
za doseganje ciljev povezali tudi z Zvezo 
slovenske podeželske mladine (ZSPM). 
S projektom smo tako povezali različne 
deležnike v lokalnem okolju — NVO, 
prebivalce podeželja ter občine. Skupni 
projekt nosi naslov IZZIVI PODEŽELJA, 
kjer smo preko posvetov med lokalnimi 
NVO in podeželani izpostavili izzive, s 
katerimi se soočajo, zanje iskali rešitve 
ter na podlagi tega oblikovali priporočila 
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za občine. Stališča in priporočila smo 
posredovali občinam z namenom 
vzpostavitve učinkovitih pogojev za 
delovanje NVO in s tem dobrobiti 
lokalnih skupnosti. V letu 2020 smo 
izpeljali 7 posvetov, enega regionalnega 
ter 6 posvetov po posameznih občinah 
(Ljubljana, Kamnik, Domžale, Medvode, 
Šmartno pri Litiji in Litija ter Komenda). 
Uresničevanju priporočil, ki jih lahko 
uresničijo občine, redno sledimo, 
nekatera so se tudi že realizirala, npr. 
vzpostavitev komisij na občinah, v katere 
so vključene NVO, posodobljene baze 
NVO, povezovanje NVO in občin pri 
razpisih, podaljšanje projektov zaradi 
Covid razmer itd.

Zelo smo ponosni na organizacije, ki 
so se vključile v našo aktivnost NVO 
z razvojnim potencialom, saj kažejo 
napredek na podlagi našega mentorstva 
in usposabljanja. Organizacije si želijo 
razširiti svoje delovanje, tudi z zaposlitvijo 
kadra v prihodnosti. Poleg strateškega 
razvoja potrebujejo tudi mreženje in 
skupino, v kateri preverjajo svoje ideje, 
preden gredo z njimi med ljudi in to jim 
naši strokovnjaki lahko omogočijo.

Z novembrom smo pričeli tudi z 
delavnicami Razpisi in izzivi NVO po 
občinah, kjer smo povezali NVO po 
občinah, jim predstavili različne priložnosti 
za financiranje, hkrati pa odprli razpravo 
glede izzivov, s katerimi se srečujejo 
pri občinskih razpisih in drugih zadevah 
v občini. Z udeleženci smo oblikovali 
usklajena priporočila ter jih posredovali 
na pristojne občine. Z delavnicami želimo 
spodbuditi pridobivanje sredstev in 
povezovanje lokalnih NVO znotraj občine 
ter večji dialog in boljše sodelovanje med 
NVO in občino.

Na vseh dosedanjih posvetih in delavnicah 
je bila iz strani društev izražena velika 
podpora povezovanju na občinski ravni, 
saj se marsikje počutijo premalo povezani, 
predvsem manjša društva. Zato za lokalno 
povezanost skrbimo tudi z mailing 
listami organizacij iz posamezne občine, 
ki so namenjene pogovoru, vabilom 
k sodelovanju, izpostavljanju izzivov, 
predvsem pa povezovanju NVO na lokalni 
ravni.

Povezovanje v obdobju covid-19
V obdobju zaprtja in omejitve druženja smo 
izobraževanja prestavili na splet, s čimer 
smo omogočili udeležbo na usposabljanjih 
tudi tistim, ki se jih zaradi oddaljenosti 

ne bi uspeli udeležiti. Ravno tako smo v 
tem obdobju nudili intenzivno podporo 
pri usvajanju spletnih aplikacij, pomagali 
z izposojo računalnikov, svetovali pri 
spletnem nastopu organizacij in nakupu 
programske in strojne opreme.

V obdobju od marca 2020 do konca 
januarja 2021 smo organizirali več kot 
60 delavnic z več kot 700 udeleženci. 
Delavnice so obsegale vse od razpisov, 
strateškega načrtovanja, marketinga, 
družbenih omrežij, pridobivanja 
prostovoljcev do uporabnih spletnih 
orodij in programov za NVO ter so bile 
namenjene organizacijski in strateški 
krepitvi organizacij naše regije.

Ker pa smo želeli spletna srečanja narediti 
čim bolj sproščena, osebna, smo se odločili 
za uvedbo uvodnih “icebreakerjev”, 
po katerih smo postali prepoznavni. Pri 
čakanju na zamudnike smo udeležence 
animirali z ugankami, kvizi, igrami in izzivi, 
pri čemer so udeleženci lažje prižgali 
kamere ter v nadaljevanju tudi aktivneje 
sodelovali. Tak način dela je pripomogel 
tudi k povezanosti ter prepoznavnosti 
zaposlenih na Stičišču Središče ter seveda 
opolnomočenju udeležencev.

Kot primer podpore društvom bi izpostavili 
Društvo Šola zdravja, ki združuje več kot 
5000 članov. Do prepovedi druženja so 
izvajali telovadbo 1000 gibov vsako jutri 
po vsej Sloveniji, od novembra dalje pa 
smo jim omogočili izvajanje telovadbe v 
živo preko Zoom-a in YouTube-a. Poleg 
jutranje telovadbe jim nudimo Zoom 
tudi za strokovna predavanja in druga 
srečanja. Podporo za Zoom nudimo tako 
zaposlenim na društvu kot tudi njegovim 
obiskovalcem, ki se z Zoom-om srečajo 
prvič ali pa naletijo na težave. Vzpostavili 
smo tudi dve Facebook skupini za 
povezovanje, npr. za povezovanje 
pevskih društev, ki smo jim omogočili 
tudi več srečanj na Zoom-u, na katerih 
so izmenjali rešitve za delovanje v času 
Covid ukrepov.

Skupaj smo tako prebili led pri 
izobraževanjih in srečanjih preko spleta. 
Ker pa so nevladniki tudi naša družina, 
smo se pred zaključkom leta srečali na 
neformalnem prednovoletnem srečanju. 
Za nevladnike z družinami pa smo 
pripravili tudi darila - didaktično kocko, 
s katero so se spoprijele cele družine, saj 
je bil naš slogan za otroke zaposlenih v 
NVO: “Hvala, ker pustite staršem delati.”
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Consulta.si - Regionalni 
center NVO  
Regionalni center NVO
Ponoviška cesta 12, 1270 Litija

Spletna stran: www.consulta.si
El. pošta: info@consulta.si
Tel: 059 927 619

           

Regionalni center NVO, ki deluje v 
okviru Društva za razvoj in varovanje 
Geoss-a, nudi informacije, svetovanje 
in podporo pri razvoju nekaj več kot 
600 NVO v zasavski regiji. Preko 
različnih kanalov posredujemo 
informacije pomembne za delovanje 
in povezovanje NVO v regiji. Krepimo 
NVO, ki imajo potencial za razvoj preko 
programa NVO s potencialom in skozi 
delavnice in svetovanja usposabljamo 
NVO za njihovo delovanje. Odpiramo 
prostor za razvoj novih storitev NVO 
za reševanje lokalnih potreb ter si z 
različnimi aktivnostmi prizadevamo 
za povezovanje vseh treh sektorjev in 
iskanje priložnosti za reševanje lokalnih 
izzivov. Aktivno se vključujemo pri 
vključevanju NVO za razvoj regije ter 
iščemo načine in podajamo pobude 
za izboljšanje pogojev za delovanje 
NVO. Posebno pozornost namenjamo 
krepitvi in promociji prostovoljstva z 
izvedbo natečaja Prostovoljec zasavske 

regije in vzpostavitvijo Prostovoljskega 
kluba zasavske regije. 

NVO gre v šolo
Z Akcijo NVO gre v šolo spodbujamo 
sodelovanje med nevladnimi 
organizacijami in osnovnimi šolami. 
Krepimo prepoznavnost nevladnih 
organizacij, prispevamo k razvoju 
prostovoljstva in pridobivanju novih 
članov med osnovnošolci.

NVO gre v šolo predstavlja lokalno 
partnerstvo in medsektorsko sodelovanje 
med osnovnimi šolami in nevladnimi 
organizacijami iz lokalnega okolja.  Namen 
je predstavitev nevladnih organizacij in 
njihovih dejavnosti, programov in projektov 
učencem in učiteljem, seznaniti učence 
z različnimi prostočasnimi dejavnostmi 
z možnostjo aktivnega vključevanja v 
lokalno okolje ter vključitev dejavnosti 
oziroma programov nevladnih organizacij 
v izvajanje šolskega učnega načrta. 

Z interaktivno in doživljajsko 
predstavitvijo na osnovnih šolah lahko 
nevladne organizacije navdušijo mlade, 
da se aktivno vključijo v delo lokalnih 
društev, zavodov in ustanov. Tekom 
akcije na praktičen način spoznajo delo 
nevladnih organizacij in se lahko tudi 
sami preizkusijo v kateri od aktivnosti. 

Na ta način se spodbuja doživeto, 
praktično učenje med mladimi, 
vključevanje v aktivnosti  nevladnih 
organizacij ter aktiven in kvaliteten 
način preživljanja prostega časa.

Z oblikovanjem Kataloga učnih 
programov za osnovne šole so se 
spodbudili in oblikovali programi 
nevladnih organizacij, ki jih lahko 
osnovne šole izberejo za izvajanje dni 
dejavnosti. S tem nevladne organizacije 
dopolnjujejo oz. prevzemajo storitve, 
ki so tradicionalno v izvedbi javnega ali 
ekonomskega sektorja. Tako nevladne 
organizacije širijo svoje poslanstvo 
in dobijo priložnost za potencialna 
nadaljnja sodelovanja s šolo, kot 
izvajalci športnih, naravoslovnih, 
tehničnih in kulturnih dni. Katalog 
je dostopen na spletni strani www.
consulta.si.

V tem času je bila akcija izvedena štirikrat 
na 14-tih osnovnih šolah v zasavski 
regiji. Sodelovalo je 150 nevladnih 
organizacij, ki so se predstavili več kot 
4.800 osnovnošolcem. 

Izjave učiteljev o izvedbi akcije NVO 
gre v šolo
»Program pisanja (kaligrafija) jim 
je sicer delal težave, a so bili zelo 
navdušeni. Super je bilo - so dejali po 
koncu ure.«
»Super! Učenci so uživali v jahanju 
konjev. Jahanje konjev jim je bilo 
najboljše kar so doživeli v celem 
dnevu.«
»Zelo zanimiv in uporaben prikaz 
pristopa in ravnanja s psom, sploh za 
otroke, ki imajo strah. Se priporočamo 
za sodelovanje pri pomoči psa pri 
branju. Otroci so bili ob srečanju s 
psom pomirjeni, z zanimanjem so 
poslušali in se približali psu.«

»V našem zavodu smo se v letošnjem 
šolskem letu zelo trudili vzpostaviti most z 
osnovnimi šolami, kontaktirali smo veliko 
število šol po vsej Sloveniji. Odziv je bil 
zelo hladen, večkrat smo slišali, da so 
šole, ravnatelji in učitelji preobremenjeni, 
le redke šole in učitelji so se odzvali in 
nas toplo sprejeli. Prav zato nam je vaša 
iniciativa tako dragocena, saj smo z vašo 
pomočjo na preprost način vstopili v šole, 
imeli možnost predstaviti svoje delo in 
delati z več kot 600 učenci v petih šolah v 
le petih dneh. Veseli smo bili radovednosti 
in vedoželjnosti, na katero smo v učilnicah 
naleteli. Verjamemo, da so bili obiski petih 
šol in 24 razredov po Sloveniji dragocena 
izkušnja tako za nas, kot za učence.« 
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ISKRA—Stičišče 
NVO Istre in Krasa 

ISKRA—Stičišče NVO Istre in Krasa je 
podporno okolje za nevladne organizacije 
obalno—kraške regije. Krepimo organizacijsko, 
strokovno in zagovorniško usposobljenost 
nevladnih organizacij, prispevamo k večji vlogi 
nevladnih organizacij pri oblikovanju lokalnih in 
regionalnih politik ter skrbimo za čezsektorsko 
povezovanje in sodelovanje za reševanje potreb 
v lokalnem okolju.  

Skrbimo za redno in celovito informiranje ...
S številnimi komunikacijskimi aktivnostmi, 
kot sta na primer Iskrivi e-bilten in Iskriva 
svetovalnica, se na Stičišču ISKRA posvečamo 
informiranju nevladnih organizacij, ključnih 
deležnikov nevladnega sektorja v regiji in 
širše javnosti. Svoje komunikacijske napore 
dopolnjujemo z rednim predstavljanjem dobrih 
zgodb nevladnih organizacij, ki delujejo v naši 
regiji ter z oglaševanjem in vzpostavljanjem 
partnerstev oziroma sodelovanjem z mediji. 

Vzpostavljamo partnerstva ...
Partnerstva vzpostavljamo tudi z gospodarskim 
sektorjem in drugimi, kot so na primer Karierni 
center Univerze na Primorskem, Znanstveno 
raziskovalno središče Koper, Inkubator Sežana, 
Zavod Sopotniki, Zavod Modri december in 
Mestna občina Koper. 

Spodbujamo vključevanje NVO … 

Ključen del našega delovanja so zagovorniške 
akcije, s katerimi si prizadevamo izboljšati 
finančno delovanje NVO v regiji in okrepiti 
uporabo praks v nevladnem sektorju. Izvajamo 

tudi aktivnosti Šole za župane, spodbujamo 
vključevanje NVO v čezmejne projekte 
in prispevamo k boljšemu vključevanju 
priseljencev na ravni posameznih občin.

Finančno podpiramo … 
Nudimo tudi finančno podporo za NVO, s 
katero spodbujamo izvedbo čezsktorskih akcij 
in razvoj novih storitev. V letu 2020 smo tako 
izvedli dva razpisa: 
• za financiranje čezsektorskih akcij (dogodki, 
usposabljanja, kampanje, terenske akcije idr.) s 
področja dolgožive družbe in 
• za financiranje rešitev s področja dolgožive 
družbe. 

Usposabljamo ..
S pomočjo paketov storitev skrbimo za uspešno 
komuniciranje NVO, izvajamo usposabljanja za 
razvoj organizacijskih in strokovnih potencialov 
NVO in izvajamo svetovanja ter nudimo 

ISKRA—stičišče NVO Istre in Krasa 
Kulturno izobraževalno društvo PiNA
Gortanov trg 15, 6000 Koper

Spletna stran: www.sticisce-iskra.si 
FB stran: facebook.com/sticisce.iskra
Tel: 05 630 03 20

podporo vsaj 11 NVO s potencialom, ki jih z 
razpisom izberemo na letni ravni. 

Pišemo dobre zgodbe ...
Na Stičišču ISKRA velik pomen pripisujemo tudi 
vključevanju javnosti v participativne procese. 
21. septembra 2018 smo tako, v sklopu Tedna 
sredozemske obale in makroregionalnih strategij 
2018, organizirali prvo akcijo množičnega 
skupnostnega načrtovanja prostora v 
obalno-kraški regiji in eno večjih nasploh v 
Sloveniji – NARIŠIMO OBALO.

Številni evropski, pa tudi nekateri domači zgledi 
kažejo, da je vključevanje javnosti v procese 
urejanje javnega prostora že v fazah razvoja 
in načrtovanja izjemno koristna in dolgoročno 
dobra naložba, saj izboljša kakovost rešitev, 
spremeni dojemanje v javnosti in pozitivno 
vpliva na zaupanje v lokalne uprave. To je tudi en 
izmed razlogov, zakaj smo se odločili spodbujati 
skupnostno urejanje javnega prostora.

Na območju nekdanje obalne ceste med Koprom 
in Izolo smo tako združili več kot 1000 ljudi —
številne nevladne organizacije, ustanove, mlade 
in druge zainteresirane in na 2 km dolgo »rolo« 
papirja, razprostrto na tem območju, risali, pisali 
ali kako drugače snovali prihodnost obalne ceste.

Vsi predlogi so bili izredno raznoliki in inovativni. 
Udeleženci in udeleženke so se na dogodek 

večinoma vnaprej pripravili, kar kaže na 
to, da so prepoznali pomen skupnostnega 
načrtovanja tega prostora. 

Geografski inštitut Antona Melika, ZRC 
SAZU, je v naslednji fazi pripravil načrt analize 
podatkov, naša ekipa pa jih je, skladno z 
načrtom, obdelala in strnila v dokument 
Osmišljanje prihodnosti obalne ceste. 
Predloge smo nato poslali dalje odločevalcem 
oz. pristojnim institucijam, ki so nekatere od 
njih že upoštevali pri prihodnjem razvoju 
obalne ceste. 
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Osnovne informacije in kontakt
KOROCIV od leta 2011 deluje kot podporno 
okolje za krepitev in opolnomočenje NVO v 
Koroški statistični regiji (Mežiška, Dravska in 
Mislinjska dolina). Vključuje 12 občin: Slovenj 
Gradec, Črna na Koroškem, Dravograd, 
Mežica, Mislinja, Muta, Podvelka, Prevalje, 
Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Ribnica 
na Pohorju in Vuzenica. V regiji deluje prek 
950 NVO, od teh je 85% društev, 15% pa je 
zasebnih zavodov in ustanov.

Prijavitelj programa: 
Zveza športnih društev Ravne na Koroškem
Projektna pisarna KOROCIV: Prežihova 7 
(I. nadstropje), 2390 Ravne na Koroškem
Elektronska pošta: info@korociv.si
Spletna stran: www.korociv.si 
Facebook: www.facebook.com/korociv.si 
Instagram: www.instagram.com/korociv
Twitter: www.twitter.com/korociv
Vodja projekta - Janko Pešl, 040 296 064, 
janko@korociv.si

Koordinator projekta - Jure Strah, 031 308 
896, jure.strah@korociv.si
Analitik in vodja odnosov z javnostmi - Jure 
Lesjak, 031 703 730, jure.lesjak@korociv.si

Informiranje NVO
KOROCIV nevladne organizacije informira in 
obvešča prek petih kanalov obveščanja:
1) Občasnik - mesečni izbor najbolj relevantnih 
informacij za NVO
2) Spletna stran - aktualne novice, napoved 
dogodkov, razpisi za NVO, splošne informacije 
za nevladni sektor
3) Družbena omrežja - Facebook, Twitter, 
Instagram 
4) Nevladna Koroška - posebna rubrika za 
NVO v spletni izdaji časopisa Večer Koroška
5) Tiskana izdaja Nevladna Koroška - izide 
enkrat letno

Program NVO s potencialom
KOROCIV od leta 2015 izvaja »Program 
NVO s potencialom«, kamor je vključenih 20 

KOROCIV – 
Koroško regionalno 
stičišče za nevladne 
organizacije (NVO)

Zveza športnih društev Ravne na Koroškem
Prežihova 7, 2390 Ravne na Koroškem

Elektronska pošta: info@korociv.si
Spletna stran: www.korociv.si 
Facebook: www.facebook.com/korociv.si 
Instagram: www.instagram.com/korociv
Twitter: www.twitter.com/korociv

najboljših NVO v koroški regiji: 
1. Klub koroških študentov, 2. KMKC 
Kompleks, 3. KD Drugi zvoki, 4. NK Fužinar, 
5. KUL Ludek, 6. KID Radovednež, 7. 
Društvo invalidov Mežiške doline, 8. Društvo 
diabetikov Mežiške doline, 9. KD Leše, 10. NK 
Peca, 11. Zavod Petida, 12. Zavod PrimaPes, 
13. Košarkarska šola Jezerniki Prevalje, 
14. Košarkarski klub Dravograd, 15. Zavod 
KONC, 16. Rokometni klub Slovenj Gradec, 
17. Društvo eksperimentalne umetnosti, 18. 
Kulturno društvo RAUM AU, 19. DNŠ Korotan 
Prevalje, 20. Umetniški klub 101.

Usposabljanja in izobraževanja za 
NVO
Stičišče nudi NVO s potencialom in 
NVO usposabljanja na organizacijskem, 
strokovnem in zagovorniškem področju. 
Vsebine so zelo raznovrstne in prilagojene 
stopnjam razvoja posameznih NVO. Izvajamo 
uposabljanja na področju odnosov z 
javnostmi, medijev, upravljanja spletnih orodij 
in omrežij, komunikacije, trženja, športa, 
zdravja, računovodstva, zagovorništva, 
marketinga, prostovoljstva, lobiranja, 
socialnega podjetništva, organizacije 
prireditev. NVO pomagamo pri pripravi 
projektov, vlog in prijav na različne razpise, 
pri čemer nudimo storitve mentorstva, 
svetovanja, job shadowinga, mediacije in 
projektnega managementa.

Zagovorništvo in predlogi sprememb 
lokalnih politik
KOROCIV skupaj z NVO aktivno deluje 
na področju zagovorništva in predlogov 
sprememb lokalnih politik. V času svojega 
delovanja so bile izoblikovane, usklajene in 
predložene številne pobude, med katerimi 
izpostavljamo naslednje: sklad za NVO v 
proračunih občin, večletno financiranje 
NVO, strategije za mlade, strategije za šport, 
strateški načrti in akcijski plani na področju 
zdravja, spremembe občinskih pravilnikov, 

predlogi vsebin v Regijskem razvojnem 
programu Koroške.

Čez-sektorska partnerstva
KOROCIV sestavlja in deluje v številnih 
partnerstvih iz nevladnega, javnega in 
zasebnega sektorja. Med najuspešnješimi 
čez-sektorskimi partnerstvi so: Sinergija v 
gibanju 4D (podrobna predstavitev spodaj 
v »dobri zgodbi«), (S0)DELUJEM, Zdrava 
Črna in Črna — zdravo mesto, Hura prosti 
čas, Šolska ludoteka, (SO)DELUJEM + 
Geopark Karavanke, Igrišče z umetno travo, 
LED semafor, (SO)DELUJEM, RASTEM, 
PRISPEVAM, Kovačnica idej, Kulturopoly, 
Nadstrešnica na tribuni NK Peca, Tabla 
za slepe in slabovidne na UE Dravograd, 
Coworking prostor Meet'n'Work KMKC 
Kompleks.

Nove trajnostne javne storitve
V času izvajanja programa je stičišče 
razvilo različne nove javne storitve, ki 
težijo k trajnostnemu učinku. Med temi 
izpostavljamo sledeče: brezplačni spletni 
program za NVO  —  KOROCIVIS, športni 
tabori, organizirana vadba v naravi »Ura za 
trim stezo«, športno testiranje občanov, 
nogometno popoldne, mladinski center, 
rekreacijski tek »Zdrava Črna teče«, 
šolska ludoteka (namizne igre v šolah), 
turistično informirjanje v lokalni skupnosti 
Leše, vzgojno izobraževalne storitve —  
montessori vrtec, šolanje psov in lastnikov 
psov, Zdrava Črna teče na maratonih, 
športne urice za otroke, vodenje - gorsko 
kolesarstvo, hura prosti čas - športna 
vadba za otroke med počitnicami, zdravo 
in aktivno mesto, dnevi za šport in zdravje.

Izpostavljena dobra zgodba: 
Sinergija v gibanju 4D
Konzorcij »Sinergija v gibanju 4D« 
sestavljajo nevladne organizacije, ki se v 
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Koroški regiji ukvarjajo z vzgojo mladih, 
predvsem na področju telesne kulture, 
zdravja in športa. Pri svojih dejavnostih 
so najboljši v svojih lokalnih okoljih, 
kar kaže tudi na število mladih, ki so 
vključeni v njihove programe (NK 
Fužinar, NK Peca, RK Slovenj Gradec 
2011, KK Dravograd). V konzorcij 
je vključena tudi Rokometna šola 
Sebastjana Soviča, ki deluje v okolju, 
kjer imajo veliko izkušenj z integracijo 
mladih priseljencev skozi športne 
aktivnosti. Konzorcij zaokrožuje Zavod 
Konc, ki skrbi za dvig kompetenc in 
znanj na komplementarnih področjih 
v partnerskih organizacijah, izvaja 
izobraževanja in odpira povezave 
pri lokalnih odločevalcih in drugih 
relevantnih deležnikih v regiji.

Konzorcij razvija nove storitve in z 
multidisciplinarnim pristopom odpira 
nova delovna mesta s povezavo 
že obstoječih resursov partnerjev 
konzorcija na področjih športa, zdravja, 

mladih in človekovih pravic. V okviru 
konzorcija je tako ustvarjenih šest novih 
delovnih mest: šolski koordinator, motivator 
mladih, promotor športa, promotor zdravega 
načina življenja, medkulturni svetovalec, 
organizator izobraževanj in koordinator 
konzorcija.

Sinergija v gibanju 4D skozi izvajanje 
aktivnosti na zgoraj naštetih področjiuh 
rešuje dva problema mladih v Koroški regiji 
(mladi med 4. in 18. letom):

1 Poslabšan telesni fitnes indeks otrok in 
prekomerna prehranjenost otrok v regiji

2 Povečano število mladih priseljencev, ki jih 
je potrebno integrirati v družbo

Pridruženi partnerji pri projektu: RRA Koroška 
d.o.o., Mladinski zavod Kompleks, Nacionalni 
inštitut za javno zdravje  —  NIJZ OE Ravne 
na Koroškem, Mestna Občina Slovenj 
Gradec, Občina Ravne na Koroškem, Občina 
Dravograd, Občina Črna na Koroškem.
 

Regijski NVO center  

—stičišče nevladnih 
organizacij JV Slovenije

Društvo za razvijanje prostovoljnega 
dela Novo mesto
Novi trg 9, 8105 Novo mesto

Spletna stran: www.nevladnik.info
El. pošta: drpdnm@gmail.com
Tel: 041 925 405 

Spodbujamo ideje, povezujemo 
rešitve
»Povezovalec idej, znanj in energij vseh 
deležnikov za razvoj regije JV Slovenija« 
je zapisano poslanstvo Regijskega NVO 
centra — stičišča nevladnih organizacij JV 
Slovenije, ki na območju 21 občin nevladni 
sektor krepi in povezuje že od leta 2008. 
A kaj to dejansko pomeni na terenu in še 
posebej v »korona« letu 2020?

Med drugim pomeni vrsto dobrih zgodb, 
spisanih z in za lokalno skupnost. Od 
minulih so bile med odmevnejšimi 
sanacija nacionalnega spomenika Baza 
20 v Dolenjskih Toplicah, sodobno 
multimedijsko doživetje naravne in 
kulturne dediščine na Kočevskem, 
prva slovenska platforma za izmenjavo 
odpadnih virov med podjetji e-Simbioza, 
uvedbe razpisov za sterilizacije/kastracije 
mačk itd. Med novejšimi pa Pozabljena 
polovica Novega mesta in dve agori na 

temo lepše prihodnosti za mlade v Beli 
krajini.

Obeh se je Regijski NVO center lotil na 
način (in z rezultati!), kot jih zagovarjamo 
ves čas: s povezovanjem lokalnih 
nevladnih organizacij in ostalih delov 
družbe, vključno s širšo javnostjo ter z 
vzpostavljanjem novih produktov ali 
rešitev. 

Partnerstvo Pozabljena polovica 
Novega mesta je združilo več nevladnih 
organizacij in Mestno občino Novo 
mesto v želji izpostaviti zgodovinsko 
spregledane pomembne ženske iz 
preteklosti mesta. Pri tem je s svojimi 
predlogi sodelovala širša javnost, s 
strokovnim izborom 13 posameznic 
pa še strokovne javne ustanove. Po 
odmevni okrogli mizi o vlogi žensk je 
nastala predstavitvena spletna stran, 
mesto pa ima nov turistični produkt – 
sprehajalno pot. Partnerstvo nadaljuje z 
delom, zanimanje za vodene oglede poti 
je veliko, a čaka na sprostitev ukrepov 
za zajezitev epidemije, končni cilj pa so 
vsekakor še ustrezna obeležja.
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Med ugotovitvami pa presenetljivo ni bila 
izpostavljena tretja razvojna os, temveč 
pomanjkanje sodelovanja in povezovanja. 
Naslednjič so za skupnimi omizji iskali že 
konkretnejše rešitve, zakaj pa ostati na 
sončni strani Gorjancev? Zastavili so več 
rešitev, od lokalnih zaposlitvenih sejmov 
do tržnice za mlade, med drugimi tudi 
konkretnejše povezovanje in sodelovanje 
vseh mladinskih združenj in v tem času je 
že stekla obuditev Mladinskega sveta Bele 
krajine.

Manj odmevne, a nič manj pomembne 
niso ostale redne aktivnosti regijskega 
stičišča, kot so sprotno obveščanje 
lokalnih društev, zavodov in ustanov o 
vseh pravnih, finančnih, zakonodajnih in 
še kakšnih ukrepih, ki vplivajo na njihovo 
delovanje. Ali zapisano konkretneje: učimo 
jih, kako izboljšati prijave na domače in tuje 
razpise, kako (po)skrbeti za komuniciranje 
z javnostjo in sponzorji, kako oddati letna 
poročila in s tem prihraniti stroške za 
računovodske storitve… Vse navedeno 

Ko govorimo o Beli krajini in 
njenih pomanjkljivostih, so med 
splošno izpostavljenimi težavami 
slaba prometna povezava in z njo 
oddaljenost od urbanih središč, 
slabe možnosti zaposlovanja itd. 
Pa je to tisto, kar mlade družine 
prisili, da zapustijo rodno regijo? 
Vprašajmo jih, smo si zadali 
nalogo v Regijskem NVO centru. V 
lanskem letu smo tako izvedli dve 
agori oz. javni razpravi, na katerih 
je bil glas župana enakovreden 
glasu skavta in stališče lokalne 
gospodarske družbe stališču 
mladinske organizacije. Prvič so se 
skupaj s predstavniki ostalih javnih 
ustanov posedli za omizji v iskanju 
odgovorov na vprašanje, zakaj 
mladi zapuščajo Belo krajino?

se je izkazalo za več kot dobrodošlo 
predvsem v minulem »korona« letu, ko 
so se pravila (in se še) spreminjala iz 
dneva v dan. Poleg krepitve regijskega 
nevladnega sektorja, ki šteje več kot 
1.800 NVO, pa je naša nič manj ključna 
vloga tudi njegovega zagovornika. In 
ko v regijsko pisarno prispejo izpovedi 
terena, da se stiske občanov in občank 
zaradi posledic epidemije povečujejo, 
ne mine dolgo do začrtane in že zagnane 
»turneje« po 21 kabinetih županov in 
županj v želji, da bo sleherna lokalna 
skupnost čim bolje pripravljena na 
njihovo dolgotrajno reševanje.

Naloge Regijskega NVO centra izvaja 
Društvo za razvijanje prostovoljnega dela 
Novo mesto v partnerstvu z Mladinskim 
centrom BIT iz Črnomlja ter ob podpori 
Ministrstva za javno upravo iz Sklada za 
razvoj NVO. Za izvajanje dodatnih nalog 
ga podpirata tudi Mestna občina Novo 
mesto in Občina Črnomelj.
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Regionalno 
stičišče 
NVO Planota 

Ustanova Fundacija BiT Planota deluje 
kot nevladna organizacija in za nevladne 
organizacije. Ustanovljena v letu 2006 
kot lokalna razvojna fundacija z namenom 
zagotavljanja razvoja na Banjški in Trnovski 
planoti je preko izvedbe različnih projektov 
območje svojega delovanja razširila na širše 
območje celotne Goriške razvojne regije. 
Znotraj fundacije deluje tudi Regionalno 
stičišče NVO Planota. Fundacija ima 
status delovanja v javnem interesu na 
področju nevladnega sektorja in civilne 
družbe. Sedež ima v Zeliščarskem centru 
Grgarske Ravne, kjer so pisarne, prostori in 

oprema za delavnice in sestanke. Poleg 
ekipe zaposlenih v strokovni službi so 
v delo vključeni tudi prostovoljci, ki s 
svojim delom še dodatno izboljšujejo 
rezultate in s tem tudi prepoznavnost 
organizacije. Financiranje dela je vezano 
izključno na evropske, državne in druge 
mednarodne razpise. 

Naše poslanstvo je spodbuditi razvoj 
zasebnih neprofitnih organizacij v Goriški 
razvojni regiji s povečevanjem njihovih 
kompetenc, spodbujanjem njihovega 
vključevanja v pripravo lokalnih politik 

Ustanova Fundacija BiT Planota
Grgarske Ravne 30, 5251 Grgar

Spletna stran: www.planota.si
El. pošta: info@planota.si 
Tel: 05 307 40 40
 

ter skupnim reševanjem lokalnih izzivov. 

S ciljem izboljšanja pogojev za nadaljnji 
razvoj nevladnih organizacij v regiji 
nevladnikom ponujamo mentorstvo pri 
organizacijskem razvoju in novih storitvah, 
pomoč pri pripravi skupnih projektov, 
mediatorstvo pri pogajanjih med 
nevladnimi organizacijami in občinami 
ter aktivnosti za razvoj medsektorskega 
sodelovanja za reševanje lokalnih 
problemov.

Tekom let smo pridobili precej znanja in 
izkušenj s pripravo, izvedbo in vodenjem 
regionalnih, nacionalnih in mednarodnih 
projektov s področja razvoja podeželja, 
človeških virov, socialne integracije 
prikrajšanih ljudi, mladih in razvoja NVO. 

Spodbujamo ustvarjanje lokalnih 
partnerstev med javnim in nevladnim 
sektorjem na področju socialne 
ekonomije. S tem želimo bolje povezati 
organizacije podpornega okolja v regiji, da 
bi spodbudile razvoj socialne ekonomije 

oz. zaposlovanje prikrajšanih skupin. 
S sodelovanjem v dveh mednarodnih 
projektih za razvoj socialne ekonomije  
smo :
— razvili posebne metode in programe 
za usposabljanje prikrajšanih ljudi na 
področju socialne agronomije;
—  sodelovali pri pripravi priročnika za 
spodbujanje javnih naročil kot priložnosti 
za delovno vključevanje prikrajšanih 
oseb.

Izvajamo program "Zelena socialna 
aktivacija", katerega cilj je povezati 
potrebe:
—  socialnih podjetij, npr. potreba po 
embalaži za pakiranje izdelkov;
—  uporabnikov nevladnih organizacij, 
npr. pridobiti delovne spretnosti za 
proizvodnjo embalaže ter
— podjetij, katera npr. donirajo 
socialnemu podjetju odpadne materiale 
za ponovno uporabo v proizvodnji 
embalaže – s tem podjetja izkazujejo 
družbeno odgovornost.
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Na področju mladine si v sodelovanju z drugimi 
regionalnimi deležniki (razvojne agencije, občine, 
NVO, univerze…) prizadevamo za vključevanje 
mladih v lokalni razvoj in za pridobivanje izkušenj 
že v času njihovega izobraževanja. V okviru 
programa Mladi v akciji smo v letih 2018 in 2019 
v sodelovanju z mladimi in Občino Kanal ob Soči 
pripravili Strategijo za mlade v Občini Kanal ob Soči 
ter vzpostavili »Komisijo za mladinska vprašanja 
pri županji«, ki jo sestavljajo predstavniki občine 
in mladih. Na ta način »Komisija« predstavlja 
prostor za usklajevanje potreb in izzivov mladih 
in odločevalcev ter omogoča mladim aktivno 
participacijo v lokalni skupnosti.
 
Naše strokovno delovanje in uspešno izvajanje 
načrtovanih aktivnosti v preteklih letih nam 
je omogočilo vzpostaviti veliko mrežo z 
drugimi deležniki v regiji (občine, zavod RS 
za zaposlovanje, razvojne agencije, centri za 
socialno delo, nevladne organizacije, socialna 
podjetja...) in v celotni državi (Skupnost 
regionalnih stičišč NVO, Center za razvoj NVO, 
Združenje za socialno ekonomijo in Ministrstvo 
za javne zadeve). Pretekli mednarodni projekti 
so obrodili partnerske odnose tudi s številnimi 
organizacijami (izobraževalnimi in razvojnimi 

organizacijami, zadrugami…) v drugih 
evropskih državah (Italiji, Španiji, Madžarski, 
Hrvaški ...). Dobre povezave s finančnimi 
institucijami pa nam omogočajo financiranje 
izvajanja projektov (premostitveno 
financiranje). 

S pomočjo mreže nevladnih organizacij, ki smo 
jo vzpostavili na območju Goriške razvojne 
regije, vsako leto aktiviramo prostovoljce za 
izvajanje različnih aktivnosti in vseslovenskih 
akcij.

Regijsko stičišče 
Boreo
Zveza društev Mladinski center Postojna
Vilharjeva ulica 14, 6230 Postojna

Spletna stran: www.boreo.si
El. pošta: info@boreo.si 
Tel: 041 982 781

Regijsko stičišče BOREO je program, ki 
ga izvaja Mladinski center Postojna, in 
omogoča organizacijam in posameznikom 
dejavno udeležbo v razvoju družbe, regije 
in lokalnega prostora. 

V sklopu zagovorništva nevladnega 
sektorja in razvoja lokalne družbe smo 
vplivali na vzpostavitev participatornega 
proračuna v občini Postojna. Dobro 
prakso načrtujemo prenesti na vsaj še 
nekatere druge občine v regiji. Aktivno 
državljanstvo mladih kot prvi v Sloveniji 
vzpostavljamo skozi Otroški občinski 
svet. Na sejah OOS, ki je replika pravega, 
mladi podajajo konstruktivne predloge 
županu in občinski upravi. Boreo izvaja 
številne zagovorniške akcije: PO-stoj-
na živi ulici, otrokom prijazno Unicefovo 
mesto, PO-stoj-na živi ulici z mladimi, 
Šolo za župane (skupna akcija stičišč) 
…, s katerimi krepimo prepoznavnost 

nevladnega sektorja v Primorsko-
notranjski regiji. Skozi zagovorniške 
akcije smo dosegli  spremembe meril 
in kriterijev na občinskih razpisih v 
večini občin znotraj regije.  Sproti tudi 
analiziramo občinske razpise in podajamo 
pobude za izboljšave. Zaposleni na Boreu 
smo člani številnih odborov (Regijski 
razvojni svet, svet CSD, Lista za mlade 
...), kjer aktivno sodelujemo z namenom 
izboljšanja pogojev za delovanje NVO.

V program NVO s potencialom 
vključujemo 5 ogranizacij, ki jim nudimo 
ciljno mentoriranje, tem organizacijam 
še posebej namenjamo izobraževanja, 
ki jih izvajamo. NVO v regiji so pod 
okriljem stičišča medsebojno povezane, 
usklajene in bolje usposobljene za 
procese učinkovitega civilnega dialoga 
z lokalnimi odločevalci. Čimveč NVO 
želimo usposobiti za zagovorniške 
aktivnosti, boljšo prepoznavnost in 
aktivno vključevanje v okolje. 

Tudi v prihodnje bomo delovali v okviru 
že vzpostavljenih partnerstev z lokalno 
skupnostjo (občine v regiji), javnimi 
zavodi (osnovne in srednje šole, vrtci, 
Zavod Znanje, knjižnice), nevladnimi 
organizacijami (Športna zveza, Zavod 
Oron), saj smo prepričani, da je 
sodelovanje ključ do boljše družbe za 
vse. Priključili smo se tudi skupni akciji 
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stičišč Ta dobra večerja, ki bo temeljila na 
promociji lokalnih gostincev in podpori 
NVO.
V letu, ki je za nami, pa tudi v letošnjem 
letu pa smo se še posebej povezali z 
lokalno skupnostjo pri skrbi za starejše 
oziroma ranljive skupine. Že v začetku 
marca lani, takoj ob pojavu širjenja virusa, 
smo vedeli, da moramo nujno narediti 
nekaj, s čimer bomo zaščitili starejše in 
druge rizične skupine. Kot nevladniki 
smo vedno 'na preži' za različnimi stiskami 
ljudi in iskanju rešitev zanje. Nismo imeli 
idealnih razmer in neomejenih resursov, 
vedeli pa smo, da moramo ljudem 
pomagati, da imamo potrebno znanje, 
veščine in srčnost za to.

Našo pobudo so z veseljem sprejeli na 
Občini Postojna in razvila se je ideja, da 
bi starejšim in drugim rizičnim skupinam 
pomagali pri nujnih opravkih oz. jih 
opravili namesto njih. Odhod v trgovino, 

prevzem zdravil v lekarni, plačilo položnic 
in podobni opravki bi starejše lahko 
ogrozili, zato smo se odločili ukrepati. Pot 
do izvedbe zna biti trnova, ampak nam je 
uspelo. Iz ideje se je razvil informacijsko 
podprt projekt, ki omogoča koordinacijo 
prostovoljcev glede na potrebe občanov, 
ki se pojavljajo skozi čas epidemije. 
Seveda se je projekt razširil skupaj z 
razširitvijo potreb. Pri vsakodnevnih 
nujnih opravkih tako ne pomagamo le 
rizičnim skupinam, ampak tudi tistim, ki 
so v karanteni in potrebujejo našo pomoč. 
Na pozive štaba civilne zaščite Občine 
Postojna je tako 270 naših prostovoljcev 
poleg pomoči občanom pomagalo še 
s pomožnimi deli v  zdravstvu, logistiki, 
pomoči javnim institucijam, učencem 
in staršem, Občini Postojna in drugim. 
Skupaj so do konca januarja opravili preko 
550 ur prostovoljnega dela in projekt še 
vedno teče. 

Regionalno stičišče 
nevladnih organizacij 
Pomurja

Ustanova lokalna razvojna fundacija za 
Pomurje (LRF za Pomurje) je nevladna 
organizacija ustanovljena kot ustanova, 
z namenom spodbujanja vzpostavitev 
okvirjev za razvoj filantropije, 
prostovoljnega dela in financiranja javno 
koristne nepridobitne dejavnosti ter 
razvoja in delovanja nevladnih organizacij 
na območju Pomurja.

Kot regijsko stičišče nevladnih organizacij 
Pomurja delujemo od leta 2008 in smo v 
tema času postali prepoznavna podporna 
organizacija za nevladne organizacije v 
pomurski regiji, ne samo med nevladnimi 
organizacijami ampak tudi med drugimi 
sektorji in razvojnimi institucijami. Stičišče 
deluje kot informacijski, povezovani, 
podporno-razvojni, zagovorniški in 
čezsektorski center v pomurski regiji, in 
sicer:

POVEZUJEMO
Vzpostavili smo največjo neformalno 
mrežo nevladnih organizacij v Pomurju, ki 
vključuje čez 470 nevladnih organizacij iz 
Pomurske regije. 

INFORMIRAMO 
Nevladne organizacije informiramo preko 
različnih komunikacijskih kanalov (spletna 
stran, e-novice, e-časopis, družbena 
omrežja, e-pošta). 

PODPIRAMO 
Nevladnim organizacijam nudimo 
svetovalni in mentorsko podporo 

na najrazličnejših področij njihove 
delovanja (računovodsko svetovanje in 
finančno upravljanje, pravna pomoč, 
pridobite statusa v javnem interesu, 
podpora pri pripravi projektov, IKT 
podpora, …). Nevladnim organizacijam s 
potencialom nudimo intenzivno podporo 
na organizacijskem, strokovnem in 
zagovorniškem področju. 

Ustanova Lokalna razvojna 
fundacija za Pomurje
Martjanci 36, 9221 Martjanci

Spletna stran: www.lrf-pomurje.si
El. pošta: info@lrf-pomurje.si 
Tel: 02 538 13 54
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IZOBRAŽUJEMO IN KREPIMO 
Organiziramo brezplačna usposabljanja, 
delavnice in online konference, namenjene 
krepitvi nevladnih organizacij.

OZAVEŠČAMO 
Na različne načine skušamo spregovoriti 
o pomenu nevladnih organizacij v splošni 
javnosti in med drugimi sektorji. 

ZAGOVORJAMO IN SOOBLIKUJEMO 
Kot regijska mreža zagovarjamo interese 
nevladnih organizacij in sooblikujemo 
pogoje za boljši razvoj nevladnega sektorja.  
Spremljamo zakonodajo ter aktivno 
sodelujemo pri predlaganju sprememb 
in si prizadevamo za večjo v vključenost 
nevladnih organizacij in civilne družbe v 
oblikovanje lokalnih in regionalnih politik. 

SODELUJEMO IN IŠČEMO NOVE 
REŠITVE  
V sodelovanju z različnimi organizacijami 
in sektorji iščemo rešitve za skupne izzive 
in prispevek k razvoju novo sektorji (preko 
t.i. čezsektorskih partnerstev). Naša najbolj 
prepoznavna sodelovalna akcija je poletna 
dobrodelna akcija zbiranja šolskih potrebščin 
#podarizvezek

RAZVIJAMO IN SPODBUJAMO
Spodbujamo inovativnost nevladnih 
organizacij in sodelujemo pri razvoju ter 
nudimo podporo pri razvoju novih storitev 
NVO. 

DOBRA ZGODBA - #podarizvezek
Regionalno stičišče nevladnih organizacij 
Pomurja: koordinator dobrodelne akcije  
#podarizvezek

LRF za Pomurje vsako leto organizira 
poletno dobrodelno akcijo zbiranja 
šolskih potrebščin #podarizvezek in skrbi 

za koordinacijo in komunikacijo akcije ter 
pomaga Društvu Pomagajmo odprtih src, ki je 
pobudnik akcije. Zbrane šolske potrebščine so 
podarjene otrokom iz socialno ranljivih skupin 
iz Pomurja.
Namen akcije je poleg zbiranja šolskih 
potrebščin, tudi krepitev družbene 
odgovornosti ter čezsektorsko povezovanje 
podjetij, javnih institucij, nevladnih organizacij, 
medijev in posameznikov.

Akcija poteka na različne načine: od zbiranja 
na zbirnih točkah, preko korporativnih 
prostovoljskih akcij ali donacij (SMS sporočila, 
finančne donacije, promocijske donacije). V 
letu 2020 je paket šolskih potrebščin prejelo 
238 pomurskih otrok. 

 Usposabljaja za nevladne organizacije

Grozd NVO Gorenjske 

Grozd NVO Gorenjske od leta 2016 v 
partnerstvu izvajamo Zavod Tri, zavod za 
trajnostne skupnostne prakse iz Škofje 
Loke ter SKUP – Skupnost privatnih 
zavodov iz Kranja. 

Na pomembno vlogo nevladnih 
organizacij opozarjamo predvsem s 
konkretnimi sodelovanji in projekti 
na področjih, ki jih prepoznavamo 
kot pomembna in kot priložnost, 
da pokažemo, da si brez društev in 
drugih nevladnih organizacij življenja 
v skupnosti ne moremo in ne smemo 
predstavljati.

Delamo kot zagovorniki društev/
nevladnega sektorja, neslišanih in 
preslišanih družbenih skupin, narave 
in okolja. Razvijamo in spobujamo 
vključujoče pristope pri soočanju 
z družbenimi izzivi, odločevalce 
opozarjamo na pomen vključenosti vseh 
deležnikov, spodbujamo in krepimo 
prisotnost predstavnikov NVO v procesih 
lokalnega razvoja in v regionalni razvojni 
politiki. Vodimo različne zagovorniške 
akcije s ciljem ustvarjanja boljših pogojev 
za delovanje NVO ter ozaveščamo širšo 
javnost o pomembni vlogi društev in 
drugih nevladnih organizacij. Pri svojem 
delu se povezujemo s strokovnjaki 
in organizacijami na nacionalni in 
mednarodni ravni.

Budno spremljamo potrebe v lokalnih 
skupnosti in spodbujamo povezovanje 
različnih organizacij - tako smo se 
poglobljeno posvetili tudi izzivom 
migracij in vključevanja. V sodelovanju 
z javnimi vzgojno-izobraževalnimi in 
socialnovarstvenimi in zdravstvenimi 
ustanovami ter Občino Škofja Loka smo 
izdali knjižico za priseljence  Škofja Loka, 
moji novi dom. V okviru LAS loškega 
pogorja smo vzpostavili partnerstvo 
Prepletanja — vključujoče skupnosti 
na Loškem. Po več kot enoletnih 
prizadevanjih je bilo sklicano prvo srečanje 
posvetovalnega telesa za vključujočo 
Škofjo Loko s ključnimi deležniki (šolami, 
vrtci …), tudi s predstavnico priseljenske 
skupnosti. Celosten pristop k izzivom 
vključevanja se trudimo prenašati tudi v 
druge gorenjske občine. 

Aktivni smo tudi na področju uvajanja in 
izvajanja participativnega proračuna v 
gorenjskih občinah. Skrbimo za prenos 
dobrih praks in izmenjavo izkušenj ter 
spodbujamo nevladne organizacije in 
angažirane posameznike_ce, da opozarjajo 
na potrebe v skupnosti in aktivno prispevajo 
k rešitvam.

Zavod Tri, zavod za trajnostne 
skupnostne prakse
Kapucinski trg 8, Škofja Loka

Spletna stran: www.zavod-tri.org
El. pošta: info@zavod-tri.org
Tel: 040 528 387
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Skupaj s predstavniki_cami NVO v 
Razvojnem svetu gorenjske regije aktivno 
pripravljamo predloge širših nevladniških 
partnerstev. Redno organiziramo sestanke 
skupine, vključujemo strokovnjake in 
posredujemo znanja za uspešno sodelovanje 
NVO pri razvoju regije. 

Aktivno mentoriramo posamezne 
perspektivne nevladne organizacije, ki 
izkažejo interes za poglobljeno sodelovanje 
s stičiščem. S Čebelarsko zvezo Gorenjske 
smo tako zagnali pobudo Veliki traven in 
rožnik - čebelam cvetoč krožnik, ki opozarja 
na pomen ohranjanja biodiverzitete in 
spodbuja občine, naj namenijo nekaj javnih 
površin cvetočim travnikom, ki jih bodo 
poleti manjkrat kosili, žuželke opraševalke 
bodo tako imele možnost za pašo, ljudje pa 
enkratno učilnico v naravi. Pobudi se je že 
pridružila večina gorenjskih občin.

Svoje aktivnosti smo v tem letu prilagodili 
tudi potrebam, ki so se pokazale v obeh 
obdobjih epidemije. V sodelovanju s šolami, 
podjetji, prostovoljci in donatorji smo zbirali, 
servisirali in dostavljali prenosnike šolajočim 
se otrokom in mladim ter starejšim, 

vključenim v programe izobraževanja odraslih, 
ki si nakupa prenosnika v tem času niso mogli 
privoščiti. 

Preko mednarodnih sodelovanj predstavljamo 
in spodbujamo inovativne načine pridobivanja 
sredstev ter spodbujanja družbene 
odgovornosti, kot sta turizem z učinkom 
(Impact Tourism) in dobrodelni torek (Giving 
Tuesday), s katerimi tudi nevladne organizacije 
spoznavajo priložnosti za nove načine 
vsebinske in finančne krepitve. Poleg rednega 
informiranja preko e-novic in socialnih omrežij 
v sodelovanju z Gorenjskim glasom enkrat 
letno izdamo prilogo  Nevladniški list.

Kje nas najdete? Prostori ZavodaTri se nahajajo 
na Kapucinskem trgu 8 v Škofji Loki.

Kontakti:
Nina Arnuš, nina@zavod-tri.org, 
vodja projekta
Anka Pintar, anka@zavod-tri.org, 
strokovna sodelavka
Urška Križnar Ribnikar, urska.kriznar@skup.si, 
strokovna sodelavka

Več na www.zavod-tri.org.

Regionalno stičičšče NVO Podravja, 
ki deluje v okviru Zavoda PIP – Pravni 
in informacijski center Maribor in v 
sodelovanju s partnersko organizacijo 
Društvo CET plaforma,  je podporno okolje 
za nevladne organizacije podravske regije. 
Naše delovanje je usmerjeno v krepitev 
organizacijske, strokovne in zagovorniške 
usposobljenosti nevladnih organizacij, k 
večanju vloge nevladnih organizacij pri 
oblikovanju lokalnih in regionalnih politik 
ter skrbi za čezsektorsko povezovanje in 
sodelovanje za reševanje potreb v lokalnem 
okolju. 

Za učinkovito doseganje zastavljenih ciljev 
razvoja nevladnih organizacij izvajamo in 
zagotavljamo celovito podporo z:

...informiranjem
s pomočjo socialnih omrežij, elektronskega 
glasila, neposrednih sporočil uporabnikom 
in drugih komunikacijskih poti, o aktualnih 
zadevah, ki se nanašajo na delovanje NVO v 
lokalnem in regionalnem okolju;

...vzpostavljanjem partnerstev  
med občinami, nevladnimi organizacijami, 
prebivalci in drugimi deležniki v lokalnem 

Regionalno stičišče 
nevladnih organizacij 
Podravja

okolju, na področjih kjer lahko skupaj bolje 
rešujejo potrebe v okolju;

...spodbujanjem vključevanja NVO  
v procese priprave občinskih javnih politik 
in sicer z zagovorništvom za večanje 
razumevanja in uveljavljanja participacije 
javnosti v zadevah, ki se nanašajo na 
njihovo delovanje in življenje v skupnosti. 
Posebej namenjamo pozornost uvajanju 
participativnih proračunov in sodelovanju 
javnosti pri pripravi razvojnih strategij. 
Pozornost posvečamo usposabljanju 
javnosti in odločevalcev o pomenu 
sodelovanja in vključevanja ter o metodah, 
ki zagotavljajo učinkovito sodelovanje;

...usposabljanjem 
vodstvev,  zaposlenih in prostovoljcev 
v nevladnih organizacijah na raličnih 
področjih organizacijskega znanja in 
veščin za uspešno vodenje in delovanje 
organizacij, s poudarkom na znanjih, ki jih 
potrebujejo za uspešno izvajanje storitev s 
katerimi odgovarjajo na potrebe v okolju.

Z vključevanjem lastnih in zunanjih  
strokovnjakov nudimo organizacijam 
mentorsko podporo;
 

Zavod PIP
Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor 

Spletna stran: www.zavodpip.si
El. pošta: zanvo@zavodpip.si 
Tel: 02 234 21 46
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...izvajanem pravne pomoči
omogočamo organizacijam dostop do 
pravniškega znanja pri zagotavljanju 
vzpostavljanja in delovanja organizacij v 
skladu z zakoni in predpisi ter informiranju 
o pravnih vidikih delovanja nevladnih 
orgnaizacij in področij njihovega delovanja;

...soustvarjanjem dobrih zgodb 
v sodelovnju z nevladnimi organizacijami, 
občinami in drugimi partnerji v okolju. 
Izpostavljamo uvedbo participativnega 
proračuna v treh podravskih občinah v letu 

2020, pri čemer smo zagotavljali vez med 
občinskimi upravami in prebivalstvom, med 
obojimi krepili zavest o pomenu sodelovanja 
in vključevanja ter nudili strokovno podporo 
za uspešno izvedbo celotnega procesa od 
predlaganja projektov, glasovanja, promocije, 
obveščanja do seznanjanja javnosti o tem kako 
pripraviti predloge projektov in zanje glasovati. 
Izglasovani projekti predstavljajo odlične 
rešitve za potrebe ljudi v njihovem okolju ter 
razvijajo sodelovanje med občinskimi uradniki 
in občani pri izvedbi projektov, kar prispeva k 
dvigu medsebojnega zaupanja.

www.zanvo.org
Povežite se z nami.
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Aktivnosti sofinancira Ministrstvo za javno upravo iz Sklada za razvoj NVO v okviru 
Javnega razpisa za podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij 2019 - 2023.


