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Sporočilo za javnost

PODPORNE STRUKTURE – INKUBATORJI RAZVOJA NEVLADNIH ORGANIZACIJ IN
SPODBUJEVALCI NJIHOVEGA PRISPEVKA K DRUŽBENEMU RAZVOJU
Ministrstvo za javno upravo si prizadeva izboljšati položaj nevladnih organizacij in prispevati k njihovi
krepitvi za boljšo vpetost v družbeni razvoj. Že v pretekli finančni perspektivi 2007 - 2013 je z javnimi
razpisi, sofinanciranimi iz Evropskega socialnega sklada, podprlo vzpostavitev in delovanje NVO
podpornih struktur, to je NVO mrež in stičišč. Namen podpornih struktur je bil zagotoviti boljši pretok
informacij med NVO ter promocijo pomena NVO sektorja, povečati dostopnost do usposabljanj za
NVO ter spodbuditi povezovanje in zagovorništvo za izboljšanje položaja NVO.
V tekoči finančni perspektivi1 ministrstvo želi še naprej krepiti podporne NVO strukture, z namenom
dolgoročnega razvoja in učinkovitega sodelovanja nevladnih organizacij pri pripravi in izvajanju javnih
politik. Javni razpis je tokrat prvič načrtovan za štiri-letno obdobje, kar omogoča večjo kontinuiteto dela
pa tudi merjenje doseženih rezultatov NVO podpornih struktur.
V Sloveniji poleg NVO regionalnih stičišč delujejo tudi številne druge mreže. Ministrstvo za javno
upravo z javnim razpisom podpira dvanajst regionalnih stičišč, horzontalno mrežo NVO na nacionalni
ravni in nacionalne NVO mreže na posameznih vsebinskih področjih delovanja: kultura, okolje,
prostor, prostovoljstvo.
Do regionalnih stičišč ima ministrstvo velika pričakovanja, t.j. da nadgradijo svojo usposobljenost in
da v svojem okolju pustijo pozitiven in trajen pečat ter postanejo nepogrešljiv sogovornik pri
načrtovanju in izvajanju razvojnih politik. 2 Pri tem je še posebej pomembna krepitev zagovorniške

1

Javni razpis delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Izvaja se v okviru 11. prednostne osi

Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 11.4. Krepitev
zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in
zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni,
regionalni in lokalni ravni. Javni razpis se nanaša na Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za
zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.
2

V javnem razpisu je za regionalna stičišča predvideno doseganje naslednjih ciljev:

vloge NVO in sodelovanje ter vzpostavljanje partnerskih odnosov z občinami, regionalnimi institucijami
pa tudi z gospodarstvom. Le tako bodo lahko stičišča celovito podprla razvoj in krepitev nevladnih
organizacij s potencialom za razvoj novih storitev, ki bodo prispevale k boljši kakovosti življenja v
lokalnih skupnostih. Ocenjujemo, da je to ključno za pozitivno promocijo regionalnih stičišč in
pridobitev ustreznih virov za trajnostno delovanje.
Ministrstvo z regionalnimi stičišči gradi partnerski odnos in bo v tem duhu sodelovalo pri promociji
ukrepov, pomembnih za delovanje in razvoj NVO tudi na regijski oziroma lokalni ravni. Pri tem si
želimo, da bi tudi občine prepoznale koristi partnerskega sodelovanja z nevladnimi organizacijami.
Z namenom izmenjave predvsem pozitivnih izkušenj in čim učinkovitejšega zadovoljevanja potreb v
skupnostih, so Regionalna stičišča k izvajanju projektov že na samem začetku pristopila v duhu
povezovanja in sodelovanja. Danes se vam bodo predstavila stičišča Obalno kraške, Primorskonotranjske regije in Goriške regije: Pina, Boreo in BIT Planota.
S spoštovanjem,

Pripravil/a:
Irma Mežnarić Šajn

Erika Lenčič Stojanovič

sekretarka

vodja Služba za nevladne organizacije, po pooblastilu

1.

Okrepiti informiranost, organizacijsko, strokovno in zagovorniško usposobljenost NVO, ki imajo potencial za naslavljanje
lokalnih potreb in s tem prispevati k trajnosti NVO in njihovi večji vlogi pri izvajanju javnih storitev

2.

Prispevati k večji vlogi NVO pri oblikovanju lokalnih/regionalnih politik

3.

Okrepiti čezsektorsko povezovanje in sodelovanje za reševanje lokalnih potreb (npr. na področju izobraževanja,
usposabljanja, zdravja, zaposlovanja, varstva okolja/narave, urejanja prostora, socialnih storitev, dostopnosti kulturnih
dobrin, ipd.)

4.

Okrepiti vlogo regionalnega stičišča z namenom izboljšanja položaja ter pogojev za delovanje NVO (v odnosu do občin,
kjer so sedeži upravnih enot, do regionalnih razvojnih agencij, ipd.)

5.

Okrepiti usposobljenost koordinatorja regionalnega stičišča NVO za organizacijski razvoj in s tem prispevati k njegovi
trajnosti, stabilnosti in usposobljenosti za zagotavljanje storitev predvsem za NVO s potencialom

