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I.

NAMEN DOKUMENTA

Dopolnitev »Strategije razvoja nevladnega sektorja v Goriški statistični regiji v obdobju 2013 – 2019«
(v nadaljevanju Strategija) je nastala z namenom, da dokument, ki je nastal v letu 2012, dopolnimo z
izkušnjami in ugotovitvami, do katerih smo prišli v zadnjem letu.

II.

NASTANEK DOKUMENTA

Strategijo smo dopolnili na podlagi:
1. Usklajevanja regijskih projektov v okviru Sveta NVO Goriške statistične regije. V okviru
priprav Regijskega razvojnega programa za obdobje 2014 – 2020 smo v Svetu NVO Goriške
statistične regije usklajevali tudi prioritetne projekte nevladnega sektorja.
2. Analize »Vrednotenje uspešnosti izvajanja instrumentov 5.3 prednostne usmeritve
»Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga - krepitev
kapacitet regionalnih nevladnih organizacij« (Goriška statistična regija)«. Analizo je pripravila
Pitija d.o.o. po naročilu Ministrstva RS za notranje zadeve v juniju 2014. Ustanova Fundacija
BiT Planota je izvedla anketiranje reprezentativnega vzorca NVO na terenu.
3. Izkušenj in ugotovitev, do katerih smo prišli pri delu z NVO na terenu in informacijskih točkah
NVO
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III. DOPOLNITEV STRATEGIJE RAZVOJA NEVLADNEGA SEKTORJA V
GORIŠKI STATISTIČNI REGIJI V OBDOBJU 2013 – 2019
Strategija se dopolni v poglavjih oz. točkah, ki se nanašajo na posamezne prednostne naloge razvoja
NVO na območju Severne Primorske / Goriške razvojne regije (poglavje VIII Strategije).
Dopolnitve posameznih prednostnih nalog so opisane v nadaljevanju.

1. USPOSABLJANJE ZAPOSLENIH IN PROSTOVOLJCEV ZA DELOVANJE
V NVO
Izhodišča
Analiza »Vrednotenje uspešnosti izvajanja instrumentov 5.3 prednostne usmeritve »Spodbujanje
razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga - krepitev kapacitet regionalnih
nevladnih organizacij« (Goriška statistična regija)« , ki jo je izvajala Pitija d.o.o., je pokazala, da NVO
kot najpogostejše razloge za pomanjkanje finančnih sredstev vidijo pomanjkanje znanja o
pridobivanju sredstev.

Aktivnosti
Obstoječa področja usposabljanj v poglavju VIII / 1 obstoječe Strategije se zato dopolni z novim
področjem:
-

krepitev kompetenc na področju pridobivanja sredstev (»fundraising«).

Pričakovani rezultati
-

večje kompetence zaposlenih in prostovoljcev v NVO za pridobivanje sredstev.

2. KREPITEV CIVILNEGA DIALOGA Z LOKALNIMI IN NACIONALNIMI
NOSILCI ODLOČANJA
Izhodišča
V analizi, ki jo je izvajala Pitija d.o.o., se je pomanjkanje finančnih sredstev pokazalo kot glavna ovira
za razvoj NVO. Ta problem smo zaznali tudi pri delu z NVO na terenu.
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Aktivnosti
Obstoječe aktivnosti poglavja VIII/2 obstoječe Strategije se zato dopolni z naslednjo aktivnostjo:
-

priprava podpornih ukrepov za razvoj NV sektorja v regiji.

V povezavi s tem smo skupaj s Svetom NVO Severne Primorske kot podporne ukrepe oz. projekte RRP
za obdobje 2014 – 2020 predlagali dva projekta:
a) »Shemo globalnih nepovratnih sredstev za NVO«. Projekt je bil uvrščen med prednostne
regijske projekte na področju finančnih mehanizmov v naslednjem programskem obdobju.
Predstavljal bo novo storitev za NV sektor saj bo NVO omogočal: pridobivanje finančnih
sredstev za razvoj novih (tržnih) dejavnosti NV sektorja, zaposlovanje ranljivih ciljnih skupin v
NV sektorju in spodbujal reševanje lokalnih problemov.
Na regionalni razpis za koriščenje sredstev v okviru tega projekta se bodo lahko prijavile NVO, ki
bodo izpolnjevale minimalne razpisne pogoje in bodo imele (tržne) ideje za nove zaposlitve v NV
sektorju.
b) »Regijsko finančno premostitveno shemo za NVO«. Predstavljala bo novo storitev za NV sektor
saj bo NVO omogočala: večjo dostopnost do ugodnih kreditov za izvajanje projektov ter večjo
finančno zmožnost za izvajanje projektov.
Razpis bo potekal v regiji. Nanj se bodo lahko prijavile NVO, ki bodo izpolnjevale minimalne
razpisne pogoje in bodo pridobile projekt na določenem nacionalnem oz. EU razpisu. S pomočjo
kredita iz finančne premostitvene sheme bodo lahko financirale izvajanje projekta do povračila
sredstev s strani naročnika.

Pričakovani rezultati
a) Nove tržne dejavnosti in več zaposlenih ranljivih ciljnih skupin v NV sektorju.
b) Več ugodnih premostitvenih kreditov za izvajanje projektov NVO v regiji.
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3. KREPITEV PARTNERSTVA Z GOSPODARSTVOM IN DRUGIMI
PODPORNIMI INSTITUCIJAMI V REGIJI
Izhodišča
a) V okviru priprav Regijskega razvojnega programa za obdobje 2014 – 2020 se je izkazala potreba

po intenzivnejšem povezovanju NV sektorja z drugimi turističnimi ponudniki v regiji. Društva
namreč izvajajo različne aktivnosti za ohranjanje naravne in kulturne dediščine in so namenjeni
širši javnosti. Te dejavnosti izvajajo pretežno na prostovoljski osnovi ter ob pomoči občin ali
donatorjev. Zanje le redko iztržijo kaj denarja, s katerim bi si povrnili vsaj materialne stroške oz.
bi pridobili vire za nadaljevanje teh aktivnosti. Priložnost je povezovanje med ponudniki
turističnih storitev iz različnih sektorjev, problem pa je, ker ni krovne inštitucije, ki bi spodbujala
nastajanje celovitih programov (v katere bi bil vključen tudi NV sektor).

b) V anketi, ki smo jo izvajali v sodelovanju s Pitija d.o.o, so anketirane NVO izpostavile premajhno
povezanost NVO za reševanje skupnih izzivov. Aktivnosti, ki jih je regionalno stičišče Planota
izvajalo v letu 2014 za reševanje lokalne problematike ob sodelovanju vseh treh sektorjev (javni,
nevladni in gospodarski), so bile v lokalnih skupnostih dobro sprejete. To lahko predstavlja
podlago za nadaljevanje aktivnosti.

Aktivnosti
Obstoječe aktivnosti poglavja VIII/3 obstoječe Strategije se dopolni z naslednjimi aktivnostmi:
a) vzpostavitev mrežne regijske strukture, ki bo vključevala različne ponudnike / sektorje ter
spodbujala nastajanje novih turističnih produktov,
b) povezovanje javnega, nevladnega in gospodarskega sektorjev za skupno reševanje problemov
oz. izzivov lokalne skupnosti.

Pričakovani rezultati
Dolgoročni rezultati teh aktivnosti bodo:
a) nove skupne storitve NVO in gospodarskega sektorja v regiji,
b) večje povezovanje kadrovskih in materialnih virov javnega, nevladnega in gospodarskega
sektorja za skupno reševanje ključnih problemov oz. izzivov v lokalni skupnosti.
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IV.

UPORABLJENA LITERATURA IN VIRI
1. »Vrednotenje uspešnosti izvajanja instrumentov 5.3 prednostne usmeritve »Spodbujanje
razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga - krepitev kapacitet regionalnih
nevladnih organizacij« (Goriška statistična regija)«.
2. Osnutek Regionalnega razvojnega program Severne Primorske (Goriške statistične regije) za
obdobje 2014 – 2020, julij 2014.
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