PiNA v okviru programa Stičišča NVO Istre in Krasa – Iskra objavlja

POZIV
za vključitev v program krepitve nevladnih organizacij Stičišča NVO Istre in Krasa – ISKRA

1. PREDMET POZIVA
Predmet poziva je vključitev v program krepitve nevladnih organizacij Stičišča NVO Istre in Krasa – Iskra.
Aktivnosti Stičišča NVO Istre in Krasa – Iskra sofinancira Ministrstvo za javno upravo iz Sklada za NVO v
okviru Javnega razpisa za podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij 2019 – 2023. Cilji poziva so
krepitev zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev preko dviga ravni njihovega
organizacijskega in strokovnega razvoja ter zagovorniških kompetenc, krepitve čezsektorskega
sodelovanja, povezovanja in vzpostavljanja partnerstev, z namenom reševanja družbenih izzivov v
regiji.
V okviru programa Stičišča Iskra je posebna pozornost namenjena »NVO s potencialom« iz Obalnokraške regije, torej tistim identificiranim NVO, ki izražajo interes za zadovoljevanje neustrezno
naslovljenih potreb v lokalni skupnosti in interes za lasten strokovni in organizacijski razvoj. Nevladni
sektor ima namreč potencial za vplivanje na javne politike in izvajanje javnih storitev oz. prevzemanje
javnih služb, zato se bo skupaj z NVO s potencialom strateško začrtalo razvoj sektorja, jih usposobilo
za povečanje stopnje organizacijskega in strokovnega razvoja in zagovorništvo ter za sektorsko,
medsektorsko in mednarodno povezovanje.
Nevladnim organizacijam (društvom, zasebnim zavodom in ustanovam) iz Obalno-kraške regije
(Ankaran, Divača, Hrpelje-Kozina, Izola, Komen, Koper, Piran in Sežana) bomo za obdobje enega (1)
leta (z možnostjo podaljšanja) dodelili status »NVO s potencialom«, ki bo omogočal koriščenje
podpornega programa Stičišča Iskra.
Vključitev v program in pridobitev statusa NVO s potencialom bo zajemala in omogočala:
-

-

individualni načrt razvoja;
usposabljanja s področja organizacijskega in strateškega razvoja;
individualna mentorstva (svetovanje na področju financiranja - pomoč pri lokalnih in
mednarodnih razpisih, postavitve strategije organizacije, promocije, komuniciranja,
računovodstva, pridobivanja statusa v javnem interesu, pravnega svetovanja, prilagoditve dela
v času pandemije in zamrznitve razpisov, idr.);
paket digitalnih storitev za NVO;
koriščenje fonda za strokovno rast;
souporabo prostorov SI HUB-a (sejna soba, sestankovalnica, osrednji prostor, multifunkcijska
naprava idr.);
uporabo ZOOM računa stičišča.

Izbrane NVO s potencialom bodo prejele 60 SI HUB kuponov in možnost porabe fonda za strokovno
rast v višini 500,00 EUR. SI HUB kupone bodo lahko porabile za naslednje aktivnosti:
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-

mentorska ura s sodelavci PiNE (1 ura = 1 kupon), s tem, da morajo organizacije za mentorstvo
porabiti vsaj 18 SI HUB kuponov;
najem sestankovalnice (1 najem do 3 ure =1 kupon);
najem sejne sobe (1 najem do 3 ure = 2 kupona);
najem osrednjega prostora (1 najem = 5 kuponov);
uporaba ZOOM računa (1 ura = 1 kupon).

Vsebina programa usposabljanja in mentorstvo bosta individualno prilagojena potrebam posamezne
organizacije glede na njeno trenutno organizacijsko in strokovno usposobljenost, njene storitve in
produkte ter glede na tiste storitve in produkte, ki jih v skladu s potrebami okolja želi razvijati.

2. POGOJI PRIJAVE
Poziv je namenjen vsem NVO, tj. društvom, zasebnim zavodom, ustanovam, ki so registrirane v eni od
občin Obalno-kraške regije ali so v fazi ustanavljanja in kot neformalna skupina ali civilna iniciativa
delujejo na območju Obalno-kraške regije.
Status »NVO s potencialom« lahko pridobijo vse nevladne organizacije iz regije, ki ustrezajo merilom
in delujejo v interesu širše skupnosti.

3. POGOJI VKLJUČITVE V PROGRAM STIČIŠČA NVO ISTRE IN KRASA – ISKRA
Nevladne organizacije po prejemu statusa »NVO s potencialom« bodo morale za njegovo ohranitev in
koriščenje podpornih storitev Stičišča Iskra izpolnjevati naslednje pogoje:
-

udeležba na vsaj 50 % usposabljanjih, ki jih organizira Stičišče Iskra letno;
sodelovanje na vsaj treh (3) aktivnostih Stičišča Iskra letno (srečanja, posveti, delovne skupine,
javni dogodki);
organizacija vsaj enega (1) brezplačnega javnega dogodka ali druge aktivnosti za NVO in širšo
javnost v SI HUB-u ali na spletu letno;
koriščenje vsaj 18 kuponov za mentorske ure;
koriščenje vsaj 50 % fonda za strokovno rast;

Kandidati bodo storitve v okviru programa lahko koristili eno (1) leto od izbora z možnostjo podaljšanja.
Po preteku obdobja bomo na podlagi ocene napredka kandidatov in izpolnitve obveznosti odločili o
nadaljnji podpori (najdlje do 30. 9. 2023).
Vsi izbrani kandidati bodo s Stičiščem NVO Istre in Krasa – Iskra podpisali dogovor o sodelovanju.
Nosilec poziva si pridržuje pravico do predčasne prekinitve dogovora o sodelovanju, v primeru, da bodo
izbrani kandidati dlje časa neaktivni, tj. več kot 4 mesece niso uporabljali storitev Stičišča. Enako velja
za primere, če bodo aktivnosti izbranih kandidatov v neskladju s poslanstvom nosilca poziva.
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4. MERILA ZA SPREJEM V PROGRAM STIČIŠČA
Merila, preko katerih bo komisija ocenjevala prispele prijave niso razvrščena po relevantnosti in
pomembnosti, vrstni red je naključen. Merila niso izključujoča.
Merila za pridobitev statusa »NVO s potencialom« in s tem koriščenja programa Stičišča Iskra:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

NVO izraža interes za zadovoljevanje identificiranih potreb v lokalni skupnosti;
NVO prispeva k reševanju nenaslovljenih potreb okolja;
NVO izraža interes za lasten strokovni in organizacijski razvoj,
NVO izraža interes in ima potencial za razvijanje manjkajočih storitev v lokalnem okolju;
NVO ima jasne cilje za obdobje koriščenja podpore Stičišča Iskra;
NVO ima jasno vizijo razvoja in poslanstvo;
NVO izraža interes po sektorskem in čezsektorskem ter mednarodnem povezovanju;
Reference NVO (aktivnosti in projekti ter dosedanji prispevek k reševanju nenaslovljenih oz.
neustrezno naslovljenih potreb v lokalnem okolju);
(9) Pripravljenost za sodelovanje s Stičiščem Iskra;
(10) Človeški viri (št. in profil zaposlenih, prostovoljcev idr.);
(11) NVO vključuje uporabnice/-ke v svoje delo in strateško načrtovanje.
Komisija za izbor bo pri izboru, poleg navedenih meril, upoštevala geografsko razpršenost in vsebinsko
raznolikost prijavljenih NVO.

5. NAČIN IN ROK PRIJAVE
Poziv je odprt od 7. 12. 2021 do 22. 6. 2022.
Kandidati se prijavijo na način, da izpolnijo spletno prijavnico (klik).
Kandidati se lahko prijavijo kadarkoli v obdobju poziva. Prijavijo se lahko izključno elektronsko.
Prijave oddane po roku ne bodo obravnavane.

6. POSTOPEK IZBORA
Komisija bo odločala o kandidatih v štirih intervalih, po zaključku vsakega obdobja, ki so naslednja:
1. Od 7. 12. 2021 do 22. 12. 2021;
2. od 23. 12. 2021 do 22. 2. 2022;
3. od 23. 2. do 22. 4. 2022;
4. od 23. 4. do 22. 6. 2022.
Komisija bo v roku 14 dni od zaključka posameznega obdobja (z izjemo prvega obdobja, ko bo odločala
o kandidatih do 12. 1. 2022) pregledala prijave in na podlagi meril izbrala kandidate, jih obvestila o
izboru po e-pošti in se z izbranimi kandidati dogovorila za termin za prvi sestanek, ki bo namenjen
pripravi individualnega načrta in podpisu dogovora o sodelovanju.
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Za dodatne informacije nam lahko pišete na info@sticisce-iskra.si. Na pisna vprašanja vam bomo
odgovorili v roku 24 ur.

Koper, 7. 12. 2021

Priloga št. 1: NAČRT PROSTORA
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