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Trenutek, ko lahko
uresničimo marsikaj

Sektor nevladnih organizacij je v naši
državi vsebinsko pester in številčno bogat,
a je po številnih kazalcih razvitosti na repu
vseh evropskih držav.

Organizacija Greenpeace je s svojim Mavričnim bojevnikom eden najbolj
nazornih primerov: organizacija prostovoljcev, ki jo javnost pozna
kot srčne borce PROTI. Proti onesnaženju, proti jedrski energiji, proti
pobijanju kitov …

V Sloveniji takšne organizacije združujejo več kakor polovico državljanov, največ na področju športa (27,6 %),
kulture (17,3 %) in gasilstva (8,7 %). Čeprav je to izredno
pomemben sektor, ki Sloveniji omogoča številne razvojne
priložnosti, še vedno čakamo, da bo slovenska politična elita
pokazala pravo zanimanje za sistemsko ureditev področja.
» na naslednji strani

A vratolomne akcije PROTI so le najbolj opazni košček delovanja
nevladnih organizacij. Pod površjem družbe se namreč skriva tudi morje
aktivnosti ZA. Dan za dnem takšne organizacije predano razvijajo vrsto
dragocenih dejavnosti, ki dvigujejo splošno raven kakovosti življenja v
Sloveniji. Edino nepridobitno delo skrbi za vse na »nikogaršnji zemlji«:
za ljudi, za katere država ne zna ali ne zmore poskrbeti in za katere se
podjetjem ne splača poskrbeti. A če smo pri presoji nevladnih organizacij
dovolj pronicljivi, bomo videli še dlje. Videli bomo potencial, ki bo – če ga
izkoristimo – Sloveniji prinesel tako želen napredek.
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Čas za akcijo je pravi, saj začenjamo nov razvojni ciklus in
oblikujemo partnerstva. V tem smislu imamo enkratno
priložnost, da načrtovane spremembe izkoristimo za
okrepitev sektorja in da v partnerstva odločneje vključimo
civilno družbo. Izkušnje tujih držav nam jasno govorijo,
da se nam bo vložek večkratno poplačal.
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Izziv je velik, a prepričana sem, da bi lahko leta
2023 slavili uresničenje zanimive in navdihujoče
vizije Slovenije, razvite družbe z živahnim nevladnim
sektorjem. Navzven bi to lahko bil naš prispevek k
»evropskim sanjam«, navznoter pa naš preskok od
argumentov PROTI k idejam ZA.

Predstavljajte si našo državo nekoliko
drugače. Predstavljajte si družbo, obrnjeno v prihodnost, predstavljajte si politike,
zatopljene v iskanje optimalnih razvojnih
priložnosti.

Vida Ogorelec Wagner,

V takšni družbi so nevladne organizacije tiste, ki plemenitijo
odnose v državi, omogočajo in spodbujajo ustvarjalno držo
državljanov ter jih navdihujejo za posege v javne zadeve. Nevladni sektor ima v taki družbi status uglednega partnerja.
» pet strani naprej

direktorica, Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj
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»

Pogum, solze, zmage. Trenutki, ki si
jih bomo kot narod zapomnili, so tudi
trenutki, ki najbolje opišejo pravo
vrednost angažiranih in med seboj
povezanih posameznikov. Kadarkoli
se je v Sloveniji zgodilo nekaj res
zgodovinskega, je imela tako ali
drugače vmes prste tudi civilna družba.

»
Središče kulturnega in družabnega življenja
slovenskega srednjega sloja postanejo
čitalnice, ki s svojo dejavnostjo budijo
in krepijo slovensko narodno zavest.
Slovenščina postane pogovorni jezik v
mestnih središčih.

1864
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Slovenski narodni
buditelji ustanovijo
Slovensko Matico, ki izdaja knjige
v slovenskem jeziku, Dramsko
društvo in telovadno društvo Sokol,
ki narodno zavest širi tudi na
podeželju.

za društva tako kažejo, da se je realna vrednost
Sektor nevladnih organizacij je v naši državi vsebinsko pester in številčno bogat, a Podatki
prihodkov na društvo v osmih letih praktično prepolovila.
je po številnih kazalcih razvitosti na repu vseh evropskih držav. V Sloveniji takšne Leta 1995 je povprečni delež prihodkov nevladnih organizacij v 22 državah sveta znašal 4,7 % BDP.
organizacije združujejo več kakor polovico državljanov, največ na področju športa
Zaposleni
(27,6 %), kulture (17,3 %) in gasilstva (8,7 %). Čeprav je to izredno pomemben »
Podatki o deležu zaposlenih v sektorju za leto 2004 kažejo,
je skupen odstotek zaposlenih in tistih, ki so za svoje
sektor, ki Sloveniji omogoča številne razvojne priložnosti, še vedno čakamo, da bo da
delo v nevladnih organizacijah prejemali plačilo, znašal
slovenska politična elita pokazala pravo zanimanje za sistemsko ureditev področja. 0,74 % od vseh delovno aktivnih prebivalcev Slovenije.
Podatki kažejo, da je slovenski nevladni sektor v zadnjih
osmih letih (1997-2005) sicer intenzivno rasel, ni pa se razvijal. Naraslo je število tipov organizacij, vsi ostali kazalci, s
katerimi merimo razvitost sektorja, pa so ostali praktično
nespremenjeni. To dejstvo pomeni, da sektor v svojem
dosedanjem razvoju še ni dosegel točke, ko bi nevladne
organizacije lahko nase prevzele odgovornost za zagotavljanje določenih dobrin in storitev. Na pravnem področju,
ki ureja delovanje nevladnih organizacij, se v Sloveniji ni
zgodilo nič novega oziroma spodbudnega za razvoj sektorja. Organizacijska razvitost nevladnih organizacij je prav
tako v upadanju, saj so nevladne organizacije kadrovsko
podhranjene. Jasno organizacijsko strukturo imajo le
redke nevladne organizacije, predvsem fundacije. Samo
vodilne nevladne organizacije imajo dovolj virov v obliki
pisarniških pripomočkov (računalniki, faksi, telefoni ,..), le
redke imajo svoje prostore.

���������������������������
����

������

����

» Razvitost
Sodeč po raziskavi, ki jo je opravila ustanova USAID leta
2004, je Slovenija med novimi članicami Evropske unije po
razvitosti nevladnih organizacij na zadnjem mestu. Po tem
kriteriju je namreč bolj primerljiva z Romunijo in Hrvaško
kot pa z državami Evropske unije. Raziskava USAID, ki
razvitost nevladnega sektorja meri s posebnim indeksom
(pri katerem je 1 najboljša možna ocena), je pokazala, da
indeks razvitosti slovenskega nevladnega sektorja v zadnjih
letih upada. Slovenski indeks razvitosti je leta 2003 znašal
3,4, leta 2004 pa 4,0 (za primerjavo: hrvaški indeks je 3,5,
češki indeks znaša 2,7, poljski pa 2,3).

» Financiranje
Prihodki nevladnih organizacij v Sloveniji so leta 2004 predstavljali 1,92 % BDP oziroma 119 milijard SIT. Raziskava
je pokazala, da se med letoma 1996 in 2004 povprečen prihodek na nevladno organizacijo ni spremenil. To je seveda
razumljivo, saj skupni obseg sredstev sektorja ostaja nespremenjen, drastično pa se je povečalo število organizacij.
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» Splošne značilnosti
Danes je v Sloveniji okrog 20.000 nevladnih organizacij,
pri čemer jih ima večina sedež v Ljubljani. Skoraj 80 %
organizacij deluje kot samostojna organizacija (45 % jih

����
����
����
����
����
����
����
����
���
�

����
����

������

������

�����������������������������������
����������������������������

�������������������������������������������������������������������
�������
�����������
������
��������
�������
����
�����������������
���������
��������
��������
���������
�������
���������
������
����������
���������
�����������
���������
����������

����������������������������������
����
����
����
�����
�����
�����
������
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
������
�����
�����

kot v vseh drugih regijah na svetu ter dosega povprečje
rasti 24 % v Franciji, Nemčiji in na Nizozemskem ter v Veliki Britaniji. Rast zaposlovanja v sektorju je v teh državah
pomenila 40 % rast celotnega zaposlovanja, kar v številkah
znaša 3,8 milijona novih delovnih mest.

» Javna podoba
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je obenem sestavni del zveze; 11,6 % jih je sestavni del
mednarodne organizacije), 17% organizacij deluje kot
zveza organizacij.

Primerjalni podatki za Slovenijo in druge države kažejo,
da se Slovenija po deležu zaposlenih v sektorju uvršča med
države z najmanjšim deležem. Večina, kar 80,6 % nevladnih
organizacij, nima zaposlenih. Rast zaposlovanja v nevladnem sektorju je bila v devetdesetih letih v Evropi močnejša

Potekajo velika zborovanja na prostem –
tabori, ki v nasprotju s čitalnicami zajamejo
tudi preprosto ljudstvo. Pojavijo se prve
zahteve po Zedinjeni Sloveniji in poučevanju
v šolah v slovenskem jeziku. Tabori postanejo
plebisciti slovenske narodne volje.
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Nevladne organizacije imajo v javnosti dokaj pozitivno
podobo. Po javnomnenjski raziskavi v okviru projekta
Civil Society Index, ki jo je marca 2004 izvedel Pravno
informacijski center nevladnih organizacij, nevladnim
organizacijam zaupa polovica vprašanih. Za primerjavo:

»Brez nevladnih organizacij v
Sloveniji nikoli ne bi dosegli nekaterih
pomembnih prebojev v razvoju in na
različnih področjih ne bi marsičesa
naredili bolje, kot to zmorejo državne
institucije same.«

dr. Janez Drnovšek, predsednik Republike
Slovenije
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Nezadostna ﬁnančna sredstva nevladnim organizacijam ne
dovoljujejo, da bi vlagale v izobraževanje in usposabljanje
za projektno vodenje in ﬁnančno upravljanje. Največkrat
se udeležujejo programov, ki so povezani s primarno dejavnostjo organizacije, manj pa programov usposabljanja
in izobraževanja za upravljanje. Izobraževanja so ponavadi
deležni člani in prostovoljci in so večinoma neformalne
narave, saj velika večina nevladnih organizacij udeležencem
izobraževanj in usposabljanj ne izdaja potrdil.

» Povezovanje
Razloga za povezovanje med nevladnimi organizacijami
sta predvsem uveljavitev skupnega interesa in izmenjava

» Civilni dialog
Nevladne organizacije ocenjujejo, da jih občine oziroma lokalne skupnosti v njihovem delovanju podpirajo, medtem
ko država njihovega delovanja na nacionalni ravni ne podpira dovolj.
Oktobra 2003 je Vlada sprejela Strategijo za sodelovanje z
NVO, kot podlago in okvir za vzpostavitev in razvoj sodelovanja z nevladnimi organizacijami. Na drugi nevladni
strani je bila ustanovljena Pobuda za prihodnost NVO neformalna skupina v procesu priprav na dialog z Vlado.
Pogajanja so se začela leta 2004, nastal je osnutek sporazuma, vendar do njegovega podpisa še ni prišlo.
Od aprila letos je sistemsko in metodološko vključevanje
nevladnih organizacij v pripravo vladnih aktov v Sloveniji
predvideno za vsa ministrstva. Vpeljali sta ga sprememba
Poslovnika Vlade RS in nova Metodologija za izpolnjevanje in spremljanje izjave o odpravi administrativnih ovir in
sodelovanju zainteresirane javnosti. Nevladne organizacije
imajo tako prvič odprte možnosti za aktivno vključevanje.
VIRI: Raziskava »Velikost, obseg in vloga neprofitnega sektorja v Sloveniji«, www.mju.gov.si • John Hopkins
Institute, www.jhu.edu • Javnomnenjska raziskava v okviru projekta Civil Society Indeks, Pravno informacijski
center nevladnih organizacij, www.pic.si • Jeremy Rifkin: The European Dream, Polity Press Cambridge, U.K.,
2004 • www.dodogovor.org
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»

Dr. Andreja Črnak Meglič, soavtorica raziskave Velikost,
obseg in vloga neprofitnega sektorja v Sloveniji: »Osrednje vprašanje za prihodnji razvoj nevladnega sektorja in celotnega slovenskega socialnega modela ne
bi smelo biti, kako nadomestiti/zamenjati en sektor z
drugim, en princip socialne pravičnosti z drugim, en
instrument kontrole z drugim itn. Vprašanje mora biti,
kako povezati oziroma kombinirati potenciale, ki jih vsi
sektorji, javni, gospodarski in nevladni, nosijo v sebi. Če
bo Sloveniji uspelo najti odgovor na to vprašanje, potem
svobode posameznika ne bomo reducirali na svobodo
izbire in solidarnosti ne na dobrodelnost.«

Spregledana
delovna mesta
Rast zaposlovanja v nevladnem sektorju je bila v zahodni Evropi v devetdesetih letih najvišja na svetu in
dosega 24-odstotno povprečje rasti v Franciji, Nemčiji,
na Nizozemskem in v Veliki Britaniji. Nevladni sektor je
v teh državah prispeval kar 40-odstotni delež novih delovnih mest. Na Nizozemskem je v neprofitnem sektorju
zaposlenih 12,6 % vseh zaposlenih, skupaj z delom prostovoljcev pa je v tem sektorju aktivna skoraj petina celotne populacije. Na Irskem je takih zaposlenih 11,5 %,
v Belgiji 10,5 %, v Avstriji 4,5 %. V Sloveniji je bilo leta
2005 v nevladnem sektorju le 0,7 % vseh zaposlenih,
kar je najnižji odstotek od vseh članic EU.
Posebna raziskava John Hopkins Institute-a, ki je
vključevala 36 držav sveta, je spremljala tudi delež BDP, ki
ga predstavljata prostovoljno delo in darovanje neprofitnemu sektorju. Gre za področji, ki nista vključeni v merjenje
BDP posamezne države. Na Nizozemskem, kjer je glede
na prebivalca največ aktivnih prostovoljcev med vsemi 36
državami, prostovoljno delo znaša kar 4,70 % BDP. Prav
tako Nizozemska nameni za zasebne človekoljubne organizacije skoraj pet odstotkov svojega BDP.

»
Primorski Slovenci
ustanovijo TIGR, prvo
protifašistično narodno
organizacijo v Evropi

»
Slovenske stranke, kulturni delavci
in ostale organizacije se združijo v
protifašistično podtalno gibanje OF, ki
postane gonilo oboroženega odpora
proti okupatorju. Pomembno geslo OF
postane pravica slovenskega naroda do
samoodločbe.

1945+

» Izobraževanje

informacij. Ker pa si nevladne organizacije, predvsem tiste
z istih področij, pogosto konkurirajo za ista ﬁnančna sredstva, vidijo to dejstvo kot eno največjih ovir pri povezovanju. Zunaj nevladnega sektorja se nevladne organizacije za
izvajanje različnih projektov pogosteje povezujejo z javnimi zavodi kakor s proﬁtnimi organizacijami, povezovanje
slovenskih nevladnih organizacij z organizacijami vseh
sektorjev iz tujine pa je razmeroma šibko.

1941

časopisom zaupa tretjina vprašanih, vojski in policiji slaba
polovica, večjim podjetjem pa dobra tretjina vprašanih.
Na splošno so mediji naklonjeni nevladnemu sektorju, še
bolj pa njihovo delovanje podpirajo lokalni mediji, kjer je
percepcija javnosti tudi bolj pozitivna. Mediji bolj pogosto
poročajo o nevladnih organizacijah v primerih negativnih
kot v primeru pozitivnih tem. Javnost ima dokaj nevtralno
mnenje o nevladnih organizacijah. Na splošno se nevladni
sektor le redko ukvarja s svojo javno podobo v obliki promocij in oglaševanja; to počnejo le redke organizacije.
Rezultati te raziskave so mednarodno primerljivi, saj so evropski mnenjski voditelji v okviru mednarodne raziskave
podjetja Edelman PR na vprašanje, komu najbolj zaupajo,
odgovorili takole: 26 % jih najbolj zaupa vladi, 41 % jih
najbolj zaupa podjetjem in kar 51 % jih najbolj zaupa prav
organizacijam civilne družbe.

Povežimo potenciale!

Konec vojne prinese
zamrtje delovanja
nevladnih organizacij.
Povojna Jugoslavija
podpira le Rdeči križ,
Zvezo prijateljev mladine
in invalidske organizacije.
Slovenski intelektualci se
zbirajo okoli posameznih
revij, ki objavljajo kritične
prispevke o oblasti. Revijo
57 leta 1958 oblasti
ukinejo in pisca, Jožeta
Pučnika, zaprejo.

Nevladne organizacije (NVO) so edine, ki spregovorijo v imenu tistih, katerih potrebe
lahko država in gospodarstvo hitro spregledata. So del t.i. civilne družbe, ki jo številne
definicije opredeljujejo različno. CIVICUS denimo pravi, da je civilna družba prostor
institucij, organizacij in posameznikov, ki se nahajajo med družino, državo (javni sektor)
in trgom (zasebni sektor). Tu se ljudje prostovoljno povezujejo za napredek skupnih
interesov, oblike pa so zelo ralične: od društev, zasebnih zavodov, ustanov, zadrug,
gospodarskih interesnih združenj, sindikatov, zbornic pa vse do verskih skupnosti.

» Živahna in razpršena

pristopov

Nevladne organizacije odlikuje bogastvo oblik, vsebin in
pristopov. Povsod po svetu, pa tudi v Sloveniji so si zelo
različne tako v načinih, kot tudi v področjih delovanja.
Med nevladnimi oragnizacijami poznamo takšne, ki skrbijo predvsem za interese svojih članov in takšne, ki svoje
poslanstvo vidijo v skrbi za obče, širše dobro. Nekatere
med njimi delujejo popolnoma profesionalno, nekatere pa
so življenjsko odvisne od nesebične energije prostovoljcev.
Tudi načini ﬁnanciranja in upravljanja takšnih organizacij
so zelo pisani.
Prav pestrost nevladnih organizacij je v mnogočem njihova
ključna prednost. Pomeni večjo ustvarjalnost, prožnost in
možnost prilagajanja storitev potrebam državljanov ali
potrebam spreminjajočega se okolja. Pisanost nevladnega
sektorja je lahko hkrati tudi vir njegovih temeljnih slabosti. Množica zelo različnih, tudi zelo nenavadnih vsebin
namreč pogosto povzroči zadržanost javnosti.
Urejanje delovanja sektorja nevladnih organizacij seveda ni
enostavno. Slabo domišljeni posegi lahko izničijo naravne
prednosti delovanja nevladnih organizacij in uničijo njihovo zmožnost bogatenja družbe. Nevladne organizacije
zato potrebujejo nekaj osnovnih sistemskih sprememb
v zakonodaji, načinih ﬁnanciranja in sodelovanja v procesih sprejemanja odločitev, ki bodo Sloveniji vendarle
omogočile izkoristiti njihov potencial.

Organizacije branijo svoje člane in druge ljudi pred
državo, različnimi organizacijami in drugimi subjekti.
Na ta način delujejo kot posrednik med nemočnimi
posamezniki in nedotakljivimi velikani.
PROSTOR IZRAŽANJA.

Svojim članom in drugim privržencem nevladne organizacije zagotavljajo prostor, v katerem posamezno ali
kolektivno izražajo svoja religiozna, etnična, kulturna,
idealistična, globalna, regionalna, lokalna, profesionalna in druga prepričanja, mnenja, interese ali izročila.
KREATORJI INOVACIJ.

Nevladne organizacije zaznavajo nove pogoje in razmere in se hitro odzivajo nanje. So pionirji na mnogih
področjih, na katerih prvi zaznajo določene probleme in
jih poskušajo razrešiti.
Nevladne organizacije nudijo širok spekter različnih
storitev na področjih, ki jih država ne pokriva in za
podjetja niso zanimiva. V tem smislu namesto države
prevzemajo odgovornost do državljanov.

VIRI: www.civicusassembly.org • Strategija sodelovanja z nevladnimi organizacijami

»
Mladinski kongres in ZSMS ustanovita
odbor za ekološko in mirovno
problematiko. Konkretni ciljni odbora so
skrajšanje vojaškega roka, pravica do
ugovora vesti in sprememba 133. člena
kazenskega zakonika (verbalni delikt).

»
Izide 57. številka
Nove revije s
prispevki za slovenski
nacionalni program.

1988

Pobudo za oblikovanje slovenskega
nacionalnega programa prevzame
intelektualna opozicija, zbrana
okoli revije Nova revija. Kongres
mladinske organizacije ZSMS
podpre mirovna, ekološka,
feministična in druga gibanja
civilne družbe ter jim da možnost,
da delujejo v okviru ZSMS.

» Pestrost vsebin in

VARUHI PRAVIC POSAMEZNIKA.

»
1983

1982

Nevladne organizacije izgrajujejo čut solidarnosti
in spodbujajo stike. Z njihovo pomočjo se državljani
vključujejo v procese javnega odločanja in vplivajo na
oblikovanje družbe.

IZVAJALCI STORITEV.

Pri razumevanju delovanja nevladnih organizacij se najpogosteje zatika pri izrazu neproﬁtnost. Ta ne pomeni, da
organizacija ne sme biti ﬁnančno uspešna. Pomeni le, da
morebitnega dobička organizacija ne deli med zaposlene,

»

GRADITELJI SKUPNOSTI.

1987

gojišča demokracije

Dragocene funkcije

»
Kot odgovor na aretacijo
»četverice« več tisoč
nevladnih organizacij
ustanovi Odbor za varstvo
človekovih pravic, ki
postane najmočnejša
organizacija civilne
družbe v času »slovenske
pomladi«.

1989

V tako široko zarisanem prostoru predstavljajo nevladne
organizacije tisti del civilne družbe, ki jih poleg prostovoljnega združevanja označujejo še nekatere druge lastnosti. Slovenska vlada jih je v enem izmed dokumentov
(Strategija sodelovanja z nevladnimi organizacijami, 2004)
opredelila kot »vsako prostovoljno, neodvisno in nepridobitno organizacijo civilne družbe s statusom pravne osebe,
ki jo skladno z zakonom ustanovijo ﬁzične ali pravne osebe
zasebnega prava.«
V skladu s to deﬁnicijo mora biti nevladna organizacija
ustanovljena in mora delovati po načelu svobodne odločitve.
»Delovati mora tudi po načelu nepridobitnosti, kar pomeni, da presežkov prihodkov nad odhodki in premoženja ne
deli med člane ali upravi, temveč jih uporablja za doseganje v ustanovnem ali temeljnem aktu določenih ciljev. Biti
mora neodvisna, zlasti od vlade in drugih organov oblasti,
političnih strank in gospodarskih družb. Namen delovanja
mora presegati interese članstva oziroma mora biti splošno
koristen ali dobrodelen.«
Evropska unija nevladne organizacije opredeljuje kot tiste
z lastnostmi neproﬁtnosti (niso ustanovljene za ustvarjanje dobička), prostovoljnosti (so prostovoljno ustanovljene
in sodelovanje v njih je prostovoljno), formaliziranosti
(izključene so oblike neformalnega združevanja), zasebnosti (so neodvisne od vlade in drugih javnih oblasti,
političnih strank ter proﬁtnih podjetij) in javne koristnosti
(osnovni smisel njihovega delovanja so splošni, družbeno
koristni nameni).

člane ali ustanovitelje, pač pa ga vlaga v uresničevanje svojega poslanstva.
Nevladne organizacije nastajajo zaradi povezovanja interesov. Ti so lahko osredotočeni na eno samo področje,
kot je osredotočeno na primer jadralno društvo, lahko pa
so interesi organizacije bolj splošne narave in se dotikajo
več področij, kot je splošno pomembno delovanje recimo
Zveze potrošnikov. Nevladne organizacije so lahko izvajalke določenih storitev, npr. varstva otrok, ali pa so družbeno
kritične in imajo ambicije dosegati družbene spremembe,
denimo spremembo obstoječe obravnave duševnih bolnikov. Vloga takšnih organizacij je zato strokovna in
zagovorniška, v primeru javnega opozarjanja na družbene
neenakosti in zahteve po družbenih spremembah, pa nujno tudi politična.
Nevladne organizacije so javno odprt prostor za doseganje
načel pravne in socialne države. So eden treh glavnih stebrov sodobne družbe s povsem lastno identiteto in funkcijo, neodvisno od državnega in gospodarskega sektorja.

V Cankarjevem domu v
Ljubljani poteka množično
zborovanje proti uvedbi
izrednih razmer na Kosovu.
Pojavijo se prve zahteve, da
Slovenija zapusti Jugoslavijo.
Predstavniki opozicije in
družbenopolitičnih organizacij
oblikujejo Majniško deklaracijo
in Temeljno listino Slovenije.

»Najbolj spoštujem dosežke oziroma
delovanje tistih NVO, zaradi katerih se
ponovno prikrade nasmeh na obraz
nekoč zapostavljenega otroka in
osamljene starke, zaradi katerih klošar
lahko postane kralj ulice in zaradi
katerih bo nebo jutri še vedno modro.«

Irma Mežnarič, podsekretarka na Ministrstvu za javno upravo Republike Slovenije

Kje je čar uspešnih?

Mit o »parazitskem« sektorju
Veliko ljudi ob besedah nevladno in nepridobitno pogosto pomisli na finančno neučinkovite
organizacije. Podatki Univerze John Hopkins kažejo zelo drugačno sliko. Prodaja storitev in izdelkov pomenita 49 % skupnih prihodkov nevladnih organizacij, v ZDA pa je
ta delež kar 57 %. Delež t.i. samofinanciranja nevladnih organizacij je v 22 državah,
vključenih v raziskavo, v porastu, medtem ko se viri iz državnih podpor in filantropije
počasi zmanjšujejo. V Sloveniji je delež prihodkov iz prodaje storitev in izdelkov v nevladnih organizacijah le 30 %.

DOGOVOR PO ŠKOTSKO.

Predstavniki nevladnega sektorja so po desetletnem lobiranju prepričali državne organe,
da za boljše delovanje potrebujejo poseben zakon, ki ga je Škotski parlament sprejel leta
2005 (The Charity Law). Civilna družba je na politični ravni zelo dejavna, NVO so zelo
aktivne tudi pri tekočem političnem odločanju. Medtem ko članstvo v političnih strankah
upada, se povečuje zanimanje za nestrankarsko politično delovanje. »Škotski dogovor«
(The Scottish Compact) je zakon iz leta 1998, ki ureja sodelovanje NVO z državnimi organi, ki prostovoljnim organizacijam omogoča aktivno kritiko delovanja Vlade, ki jih za
to kritiko ne sme kaznovati.

RAZCVET DAROVANJA NA SLOVAŠKEM.

V skladu z zakonom o davčnih olajšavah so ﬁzične in pravne osebe leta 2003 darovale
več kot 27 milijonov USD za organizacije civilne družbe. Leta 2005 so posamezniki in
podjeta z istim mehanizmom samo za nevladne organizacije darovali več kot 22 milijonov
EUR. Skoraj vse korporacije so svoje davčne olajšave namenile NVO. Ker se vse več posameznikov in podjetij odloča za take davčne olajšave, se je zbrani znesek med letoma 2003
in 2005 skoraj desetkrat povečal. Isti zakon je vplival tudi na skokovito povečanje števila
registriranih nevladnih organizacij.

AMBICIOZNI NIZOZEMCI.

Nevladni sektor na Nizozemskem mnogi razglašajo za najbolj razvitega. Med glavnimi
razlogi za to je bilo sprejetje dogovora o posebnem soﬁnanciranju, ki ga je vlada namenila
sektorju poleg stalnega programa podpore projektov za številne NVO. Od takrat dogovor o
soﬁnanciranju vsake štiri leta ponovno ocenijo s političnega in ﬁnančnega vidika. Štiri nevladne organizacije dobijo 8 % celotnega državnega proračuna, ki je namenjen razvoju.

DAVČNO OLAJŠANI ANGLEŽI IN AMERIČANI.
Britanska fundacija za dobrodelne namene (Charities Aid Foundation) podjetjem in posameznikom pomaga pri darovanju sredstev, ki omogočajo pridobivanje davčnih olajšav.
Načinov je več, bolj uspešno pa je redno darovanje preko plače. Na spletu posameznik
najde vsa podjetja, kjer je zaposlenim omogočeno redno darovanje od plače. Izbrati je
možno tudi programe oziroma organizacije, ki jim bo zbrani denar namenjen. Na podoben
način je ameriška vlada že leta 1961 postavila okvirje za darovanje uslužbencev zvezne
vlade za dobrodelne namene. Zbrana sredstva vztrajno rastejo, samo v letu 2004 pa so
dosegla 256 milijonov USD.

Predstavniki devetnajstih
nevladnih organizacij
oblikujejo strategijo za
trajnostni razvoj Agenda 21.

»
Gibanje za globalno
pravičnost organizira prvi
odmevni protest proti
nepravični globalizaciji.
Sledijo protesti proti vstopu
Slovenije v Nato in protivojni
protesti. Slovenija podpiše
Aarhuško konvencijo.
Dogovor posameznikom
in skupinam omogoča,
da aktivno sodelujejo
pri ohranjanju okolja in
uveljavljanju trajnostnega
razvoja.

2002

Velik del pripadnikov
civilne družbe
ustanovi politične
stranke, ki združene
v koalicijo Demos
zmagajo na prvih
večstrankarskih
volitvah v Sloveniji.

Tako kot Slovenija, je pred vstopom v EU tudi Poljska pridobivala različne ﬁnančne injekcije iz proračuna Europske unije s pomočjo programov Phare, Sapard in ISPA (v celoti
7,213 milijarde EUR). Zdaj se je država usmerila na pridobivanje sredstev iz strukturnih
skladov EU. Poljska zato že pripravlja Nacionalno strategijo za sodelovanje z nevladnimi
organizacijami 2007-2013, kjer je za črpanje sredstev za civilno družbo predviden poseben
operativni program. Načrtujejo priliv 563,2 milijonov EUR za organizacije civilne družbe,
338 milijonov bodo pridobili iz strukturnih skladov EU.

»
1998

»
1995

1990

»

POLJSKA Z NVO DO EVROPSKIH VIROV.

»
Center za informiranje,
sodelovanje in razvoj
nevladnih organizacij
organizira prvi festival
nevladnih organizacij,
Lupa.

2003

V okviru programa Dobra družba je nastal projekt »Navdihujočih 6«, katerega cilj je
izboljšati medijsko prepoznavnost nevladnih organizacij v Sloveniji in na ta način seznaniti javnost s pozitivno in nenadomestljivo vlogo nevladnega sektorja v Sloveniji. Po
vnaprej določenih kriterijih so enkrat na leto izbrane in nagrajene organizacije, katerih
zgodbe najbolje kažejo vrednost nepridobitnega delovanja. Do sedaj so bile nagrajene:
LIGA PROTI EPILEPSIJI je društvo, ki z domiselnimi akcijami strokovno in
požrtvovalno pomaga bolnikom premagati težave z epilepsijo.
MOZAIK je društvo, ki z obujanjem tradicionalnih načinov gradnje omogoča socialno
vključevanje brezposelnih v SV regiji.
ŠILA je šola improvizacije pri KUD France Prešeren, ki s pomočjo razvoja izražanja
spodbuja ustvarjalnost mladih.
EUROPA DONNA je slovensko združenje za boj proti raku dojk.
LUTRA je inštitut za ohranjanje naravne dediščine.
SVIT je društvo za pomoč odvisnikom od nedovoljenih drog.
KRIZNI CENTER (Društvo ženska svetovalnica) je prvi krizni center, zatočišče, kamor se lahko ljudje zatečejo v najbolj akutnih izbruhih nasilja.
LEVJESRČNI (Društvo HOSPIC) so tabori za žalujoče otroke, ki se s prilagojenimi
tehnikami približajo otroku in ga spodbudijo k izražanju občutkov žalosti.
HIŠA SVETOV (Društvo Humanitas) spodbuja medkulturno komunikacijo, premaguje nestrpnost, razbija stereotipe in iz njih izvirajočo ksenofobijo ter pomaga ljudem z
manj priložnostmi.
FUŽINSKI LETNI TABORI (Združenje staršev in otrok SEZAM) so počitniški tabori
za »otroke, ki se nimajo za naše otroke in ki jih tudi širša družba nima za svoje.«
PLEŠI Z GLAVO (Združenje DrogArt) je projekt v neposrednem stiku z uporabniki
plesnih, predvsem sintetičnih drog, je tako rekoč del scene in z njo komunicira.
VIRTUALNA (PO)SVETOVALNICA MED.OVER.NET (Zavod za izboljšanje
kakovosti življenja) vsakemu posamezniku omogoča postaviti vprašanje, na katerega v
najkrajšem možnem času dobi strokovna in laična mnenja ter konkretne nasvete.

Vlada RS sprejme Strategijo za
sodelovanje z NVO, nevladne
organizacije pa za potrebe dialoga
z Vlado ustanovijo Pobudo za
prihodnost NVO. Leta 2004 se začno
pogajanja, nastane tudi osnutek
sporazuma.

»Brez nevladnih
organizacij
Slovenija ne bi
bila samostojna,
kaj šele
demokratična.«

Eks
klu
san zivne
je
Franci Zavrl, član uprave Pristop Skupina, d.o.o.

Predstavljajte si našo državo nekoliko drugače. Predstavljajte si družbo, obrnjeno
v prihodnost, predstavljajte si politike, zatopljene v iskanje optimalnih razvojnih
priložnosti. V takšni družbi so nevladne organizacije tiste, ki plemenitijo odnose v
državi, omogočajo in spodbujajo ustvarjalno držo državljanov ter jih navdihujejo za
posege v javne zadeve.
Nevladni sektor ima v taki družbi status uglednega partnerja. Je spoštovanja vredna sila v odločitvenih postopkih, sposobna mobilizirati javnosti v namene sprožanja sprememb
na ključnih področjih življenja družbe. A to seveda ni vse.
Vizija Slovenije z močnim sektorjem nevladnih organizacij
vsebuje še mnogo drugih privlačnih podrobnosti.

Lahko bi bilo tako »
Samozavestna družba

S pozornostjo do nepridobitne logike smo si omogočili obstoj živahne gonilne sile v družbi. Dobili smo dinamičen
nabor organizacij in ljudi, ki so se sposobni spopadati s
problemi in njihovim nastankom. Sposobni so predlagati
izboljšave in tako spodbujati krepitev notranjega potenciala in razvoja družbe. Slovenija je zato samozavestna v
odzivanju na tekoče probleme. Ima organizacije, vzpostavljene spontano, ki so kot take bližje ljudem. Zato lahko
hitro mobilizira človeške, ﬁnančne in materialne vire in je
sposobna izvajati učinkovite rešitve.

Lahko bi bilo tako »
Bogastvo priložnosti

Poslanstvo nevladnih organizacij je reševanje problemov,
ki onemogočajo blagostanje državljanov. V Sloveniji je to
poslanstvo že nekaj let nadgrajeno z vlogo uglednega partnerja, ki s svojimi načini in pristopi predstavlja ustvarjalno dopolnilo razmišljanju državnih ustanov, politikov in
podjetij. V Sloveniji imamo razvojno usmerjene nevladne
organizacije, ki jih spoštujemo kot pomembne dejavnike,
vključene v vse ravni življenja družbe. Sposobne so predstaviti resnične interese državljanov, zato v njih vidimo
nekoga, ki s svojim delovanjem zagotavlja demokratični
razvoj in stabilnost Slovenije.

Lahko bi bilo tako »
Vizionarska politika

Lahko bi bilo tako »
Živahne organizacije

dr. Rudi Rizman, redni profesor Oddelka za
sociologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

»Brez nevladnih organizacij v
Sloveniji ne bi mogli zagotoviti
takšne kakovosti družbenega
življenja in demokratične družbe,
kot jo poznamo sedaj, saj so
nevladne organizacije pomembno
gonilo družbenih sprememb.«
dr. Gregor Virant, minister za javno upravo Republike Slovenije

Načrtno vlaganje v krepitev nevladnih organizacij nam
zagotavlja zdrav sektor, ki učinkovito uresničuje svoje
poslanstvo. Zna samostojno pripravljati, organizirati,
pospeševati, koordinirati in usmerjati spremembe znotraj
sebe. Za doseganje pozitivnih sinergijskih učinkov se znajo
organizacije usklajevati in med seboj sodelovati. Imajo dostop do potrebnih informacij, so povabljene k sodelovanju
pri pomembnih diskusijah in se vključujejo v regionalne in
lokalne odločitvene procese.

»Delovanje Društva KLJUČ, Centra
za boj proti trgovini z ljudmi, je kljub
izrazito neugodnim okoliščinam
za svoje delovanje dokazalo, da je
tudi z malo denarja, veliko volje in
znanja možno reševati človeška
življenja.«
Drago Kos, predsednik Komisije
za preprečevanje korupcije

»Spoštujem jih vse. Preprosto zato,
ker je vsaka izmed njih zaenkrat
tako redka, krhka in nujni sestavni
del mozaika na poti k zdravi družbi.«
dr. Mihael Kline, redni predavatelj na Fakulteti za družbene vede

»Brez nevladnih organizacij v
Sloveniji nikoli ni nič narobe.«

»

»

»

»

2011

2013

2016

Primož Šporar, direktor Pravno nformacijskega centra nevladnih organizacij

2009

Država zavzeto sodeluje z nevladnimi organizacijami. V
njih prepoznava tehtne sogovornike, ki s svojimi meto-

dami in pristopi spodbujajo zanimanje državljanov za
javne zadeve, podpirajo demokratično politično ozračje,
izboljšujejo javno upravljanje in ustvarjajo vezi med
državljani in državo. V Sloveniji nevladni sektor razumemo
kot enakovredno dopolnilo javnemu in gospodarskemu
sektorju, njuno alternativo in protiutež. Nevladni sektor je
tudi bazen, iz katerega zajemamo predloge družbenih inovacij. Naša država na področju družbenih konceptov goji
tekmovalno okolje in ga prepušča mehanizmom trga, saj si
obeta jasen vpogled v to, katere organizacije in pristopi so
boljši, učinkovitejši in bolj življenjski. Država in nevladne
organizacije sodelujejo, kar včasih pomeni tudi dinamično
nestrinjanje in viharno izmenjavo mnenj in argumentov.
Državni uslužbenci so tako redno »na praksi« v nevladnih organizacijah, nevladniki pa pogosti gostje v državnih
organih.

»Brez Amnesty International,
Rdečega križa, Karitas in Mirovnega
inštituta bi bila Slovenija sestavni
del problemov, ki vznemirjajo
človeštvo in ne del rešitve, ki
upravičuje upanje, da se človeštvo
in z njim tudi ta družba ne
oddaljujeta vedno bolj od možnosti
humanega in sploh ekološkega
preživetja.«

Eks
klu
san zivne
je

V februarski številki elektronske revije Economist je bil objavljen obsežen intervju
s predsednikom slovenske vlade, Borisom Krpanom. Pogovor s predsednikom je bil
objavljen v posebni interaktivni prilogi, namenjeni vlogi nevladnih organizacij v razvojnih
vizijah evropskih držav. »Slovenski model« je med vsemi predstavljenimi koncepti dobil
najbolj laskave ocene strokovnjakov, prislužil pa si je tudi osrednji prostor v omenjeni
prilogi. Intervju s predsednikom slovenske vlade je potekal 31. januarja 2020.
Gospod predsednik, prihajate iz države, ki je v
nekaj letih popolnoma spremenila svoj odnos
do nevladnih organizacij. Zakaj je prišlo do
takšnega obrata?

» Slovenija že več kot desetletje vlogo NVO jemlje

resno, saj je v njih prepoznala velik potencial. V njih vidi
različne vloge, predvsem pa učinkovito dopolnilo za vse
tisto, česar država ali gospodarstvo državljanu ne moreta
zagotoviti. Naša država je v sektorju prepoznala partnerja
za oblikovanje politik, pa tudi partnerja - izvajalca programov z manj denarja. NVO namreč določene stvari izpeljejo ceneje, bolj ﬂeksibilno in bolj učinkovito od države.
Danes Slovenija velik del denarja namenja sektorju NVO,
saj verjame, da bo ta sektor določene programe bolje izvedel. Analize so nas že pred leti prepričale, da ekonomski
potencial tega sektorja v veliki meri predstavljajo prav storitvene dejavnosti, ki pomenijo opazno ﬁnančno razbremenitev države.
Spremembe se verjetno niso zgodile čez noč?

»

Res je, da so bili še pred nekaj leti v Sloveniji pogoji
dela za NVO izredno slabi. A je država ugotovila, da je
izboljševanje pogojev delovanja NVO pravzaprav naložba v
dobro družbo. Seveda se spremembe niso zgodile čez noč.
Najprej smo denar vložili v sektor, v njegove sposobnosti,
nato pa mu prepustili izvajanje programov. Kakor ugotavljajo naši ekonomisti, se naložba obrestuje. Država je v
NVO našla tudi mehanizme za boljši izkoristek evropskega
denarja. Tretji sektor je postal premišljena inovacija tudi na
področju delovanja družbe: tam, kjer je javni sektor že po
naravi tak, da zahteva veliko denarja, mu je Slovenija postavila NVO za konkurenco in nadzornika hkrati.

nijo samo takrat, ko se je treba izogniti dobičku. Podjetniki
vedo, da ob gospodarstvu in politiki obstaja še tretji sektor,
ki razpolaga z določenimi znanji, ki jih prva dva nimata.
Podjetja dobro vedo, kaj delajo nevladne organizacije, saj
poznajo njihovo vlogo pri celostnem reševanju problemov in
pri ohranjanju vrednot, za katere drugače ni poskrbljeno. V
NVO vidijo konje, ki vlečejo vozove na mnogih področjih.
Zdi se, da povezava nepridobitnih organizacij in
pridobitnih podjetij ni tako samoumevna?

» Podjetja lahko pridobijo lojalnost kupcev le, če vlagajo

nazaj v okolje, v katerem poslujejo. Nevladne organizacije
so v tem smislu idealna naložba. Podjetjem je poleg tega
jasno, da si lahko v sodelovanju z NVO zgradijo družbeno
odgovorno podobo in da lahko svoje podjetne inovacije
s pomočjo NVO popularizirajo, promovirajo in jim dajo
določeno tržno vrednost. Podjetja NVO izkoriščajo tudi
kot vir idej, saj z njihovo pomočjo spoznajo vrednote ljudi,
in nato v evidentiranih potrebah iščejo svojo poslovno
priložnost.
Že, a mar ni tega idiličnega odnosa konec takoj, ko nevladna organizacija odkrito napade
določeno potezo podjetja?

» Ugledni gospodarstveniki imajo uho za mnenja NVO,

saj v kritiki ne prepoznajo sovražnika, pač pa priložnost, da
z njeno pomočjo napredujejo. Dostikrat pa imajo tudi sami
kaj povedati. Tudi sami radi kritično posežejo in komentirajo prakse NVO, ki nimajo toliko izkušenj recimo z vodenjem, upravljanjem z viri in strateškim načrtovanjem.
Kako se v življenju državljana pozna, da imajo
nevladne organizacije v Sloveniji vlogo partnerja države?

»

»

»

»
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Zakonodaja je bolje preverjena. Slovenija je manj birokratska, bolj prožna, bolj uspešna družba. Kakovost
življenja je višja, ker imajo ljudje več možnosti, da se re-

2019

Navajeni smo poslušati politike, kako razvoj
družbe povezujejo s spodbujanjem podjetništva. Vam slovenski podjetniki zamerijo, da ste
toliko pozornosti, spodbud in naložb preusmerili iz gospodarskega v nevladni sektor?

» Slovenski podjetniki se nevladnih organizacij ne spom-

alizirajo, da najdejo sebi podobne, da se bolj navdihujoče
vključijo v družbo in si kvalitetno zapolnijo del življenja.
Ljudje tudi opazijo probleme, ki so jih nekoč lažje
spregledali. Slovenija je že daleč od časov, ko so imele
nevladne organizacije simbolično, posvetovalno vlogo in
so bile povabljene k dajanju pripomb le takrat, ko je bil
dokument že oblikovan, večina pripomb pa je praviloma
ostala neupoštevanih. Pri nas je navada, da so nevladne
organizacije vabljene k sodelovanju že pri pripravi osnutkov dokumentov, pa naj gre za zakonodajo, strategije ali
programe. Odločevalci se tako že nekaj časa čutijo dolžne
podpreti nevladne organizacije, ko te skušajo uveljavljati
nove, inovativne rešitve.
Koliko je to vplivalo na proces sprejemanja
odločitev v Sloveniji?
» Država pri vsaki pripravi politike poišče mnenje NVO.
To imamo že nekaj časa sistemsko urejeno in naše NVO so
postale avtomatični del odločanja. To se potem pozna na
celi vrsti področij. Ljudje se redno obračajo na NVO. Mediji
sistematično sledijo dogodkom na nevladnem področju.
Odkar se poslanci redno obračajo na NVO, je parlament z
njihovo pomočjo postal tudi bolj neodvisno telo, v javnosti
pa tudi zelo ugledna ustanova. Dozorele so tudi NVO same,
ki so nekoč imele velik odpor do sodelovanja s politiko.
Koliko pa je javnost naklonjena »zapravljanju«
davkoplačevalskega denarja za nepridobitne
dejavnosti?
» Splošno je znano, da nekaterih stvari ne ureja država,
ampak zanje poskrbijo NVO, čeprav se včasih zdi drugače.
Na srečo so slovenski mediji dovzetni za pozitivne zgodbe
iz sektorja in nevladne organizacije imajo v javnosti pozitivno podobo. Res je tudi, da so se organizacije naučile
prodati svoje vsebine – znajo artikulirati svoje prednosti
in obvladajo mehanizme sporočanja teh vsebin. Stališčem
nevladnih organizacij družba prisluhne, njihovo mnenje
ima enako težo kot recimo stališče gospodarstva in politike. Različne institucije se do stališč nevladnih organizacij
argumentirano opredeljujejo.
Kako bi vi najbolj plastično prikazali javno korist nevladnih organizacij?
» Če začno NVO stavkati, se svet ne bo ustavil, bo pa
opazno upadla kakovost življenja. Sami lahko vidite, kako
se meje zakonodaje premikajo, izostrujejo se standardi,
spet zaradi zahtev NVO po izboljšanju ravni človekovih
pravic, socialne pravičnosti in stanja v okolju. Poglejte,
gensko spremenjenih organizmov je v Evropi zelo malo.
Zakaj? Brez dvoma predvsem zaradi vztrajanja NVO!

»Brez aktivnega sodelovanja
in vključevanja nevladnih
organizacij v reševanje ključnih
vprašanj razvoja slovenske
družbe na vseh področjih v
Sloveniji ne bomo nikoli dosegli
pogojev za stabilne družbene
odnose in trajnostni razvoj.«

Tomaž Bole, predsednik Združenja slovenskih
ustanov – fundacij.

Vlada Republike Slovenije se je s spremembo Poslovnika že prilagodila metodologiji za
izpolnjevanje in spremljanje »Izjave o odpravi administrativnih ovir in sodelovanju zainteresiranih javnosti«. Odločitev vlade, da vključi javnost v postopke odločanja je morda
manj opazen, vsekakor pa ni edini premik, ki ga bi bilo modro podpreti, če želite svoj
osebni vpliv postaviti v službo razvojnih priložnosti Slovenije.
Ste profesionalni politik? »
Podprite aktualne politične
procese!
Stalna medresorska delovna skupina, zadolžena za reševanje
problemov med vlado in NVO (ustanovljena 2005), pripravlja stališča za oblikovanje sporazuma. Na podlagi tega
sporazuma in v skladu s Strategijo vlade za sodelovanje
vlade z NVO (2003), bo izšel tudi akcijski načrt vlade. Še
pomembnejši proces je priprava Državnega razvojnega
programa za novo ﬁnančno perspektivo, ki bo določil
javnoﬁnančne investicije za nekaj naslednjih let. Sto organizacij je že podpisalo peticijo za vključevanje NVO v
pripravo tega razvojnega načrta, podprete jih lahko tudi vi.
Slovenija bi za vključevanje nevladnih organizacij v svoje
razvojne programe lahko umestila tudi operativni načrt in
za to dobila sredstva od Evropske unije. Podobni načrti se
razvijajo tudi na regionalni ravni.

Oblikujete javno mnenje? »
Spodbudite gojenje
demokratičnih vrednot!
Neodvisnost od vladne politike in kapitala podjetij daje NVO
moč, da bolj objektivno opazujejo družbena dogajanja. Z
bolj razvitim nevladnim sektorjem bi slovenski državljani
dobili učinkovit mehanizem, ki bi se hitreje odzival na nepravilnosti in nepravičnosti v družbi. Tako bi bila zagotovljena višja raven demokratičnosti družbe in bolj dosledno
spoštovanje temeljnih človekovih pravic. Z različnimi načini
podpore delovanja nevladnih organizacij, bi državljani lahko izrazili svoje stališče, uveljavili osebno družbeno
angažiranost in učinkovito zmanjšali občutek nemoči, ki ga
imamo ljudje v državah formalne demokracije.

Oblikujete zakonodajo? »
Vplivajte na davčno reformo!
Napredna zasnova davčne zakonodaje je eden najučinkovitejših mehanizmov za zagotavljanje kakovostnih pogo-

Imate vpliv? » Poskrbite za stvari,
za katere država ne more!
NVO opravljajo celo vrsto storitev, ki jih državni organi in
podjetja iz različnih razlogov izvajajo le deloma ali pa sploh
ne. Z razvojem in profesionalizacijo nevladnega sektorja bi
se kakovost in nabor storitev v Sloveniji povečala, to pa
bi zvišalo kakovost življenja državljanov. NVO svoje naloge izpolnjujejo ceneje od državne uprave, kar bi Sloveniji
pomagalo k bolj učinkoviti porabi javnih sredstev. Povečala
bi se tudi inovativnost obstoječih storitev in predlaganih
rešitev.

Razmišljate podjetno? »
Omogočite odpiranje delovnih
mest!
Nevladni sektor v Sloveniji zaposluje petkrat manj ljudi,
kakor bi jih lahko glede na povprečje v drugih državah.
Večina NVO tako programe izvaja s pomočjo prostovoljcev. Če bi Slovenija dosegla evropsko povprečje stopnje
zaposlenosti v nevladnem sektorju, bi delež brezposelnih
zmanjšala za tudi do 23 %. Dodatni potencial se skriva še v
razvoju novih izobraževalnih programov za usposabljanje
kadrov. Analize pravijo, da bi do leta 2010 v nevladnem
sektorju delo lahko našlo kar 6000 iskalcev zaposlitve.

Ste ambicoizen državljan? »
Podprite nastajanje inovativnih
pogledov, pristopov in storitev!

NVO obstoječega stanja in sprejetih stereotipov praviloma
ne razumejo kot samoumevne, zato pomenijo koristno
gonilo družbenih sprememb. Ker NVO znajo pritisniti

En dan idej za sto let
priložnosti
V Sloveniji nevladne nepridobitne
organizacije združujejo več kot
milijon ljudi, ki močno vplivajo na
našo družbo. Njihov vpliv pa bi bil
lahko veliko večji, če bi Sloveniji
končno uspelo izkoristiti potencial
nevladnih organizacij. Nevladne
organizacije kot ena razvojnih
priložnosti Slovenije so bile ključna
tema konference »Izkoristimo
potencial nevladnih organizacij«.
V vrsti podpornih dogodkov, ki so
konferenco spremljale, je izšel tudi
časopis JUTRI.

Ste kritični? » Pomagajte državi
do boljših rešitev!
Sodelovanje med odločevalci in NVO je v državah razvite
demokracije ustaljena praksa, ki zagotavlja optimalnost
sprejetih odločitev, tako v smislu strokovnih vsebin kakor
tudi v smislu družbene sprejemljivosti. Vključevanje nevladnih organizacij v postopke sprejemanja zakonodaje in
politike bi Sloveniji prineslo bolj kakovostne, bolj napredne
in bolj razumljive dokumente. V odprtih procesih se ustvarja širši konsenz o sprejetih vsebinah, ki so bolje razumljene, to pa občutno olajša izvajanje sprejetih odločitev.

Ste aktivni v lokalni skupnosti? »
Olajšajte državljanom pot do
zadovoljstva!
NVO pomagajo državljanom pri razvijanju njihovih talentov in pri zadovoljevanju njihovih interesov, pripomorejo pa
tudi k osebnostni rasti posameznikov. Večja usposobljenost
NVO lahko v Sloveniji izzove večji interes posameznikov
za delo NVO in s tem tudi prostovoljno vključevanje. Tako
se lahko izboljša samopodoba posameznikov, kar pa spet
povečuje moč sektorja in podpira pozitivne družbene spremembe.

Razmišljate globalno? »
Sodelujte pri gradnji
mednarodnega ugleda Slovenije!
Eno od področij, kjer si bo morala Slovenija ugled šele zgraditi, je prav gotovo priprava programov razvojne pomoči.
NVO so tudi tukaj državo že prehitele, saj so samostojno
začele nuditi neposredno pomoč nekaterim državam v razvoju. NVO, ki so vključene v številne mednarodne mreže,
dobro sledijo dogajanjem v mednarodnem prostoru in v
svet pošiljajo informacije o dogajanju v državi. S tem sodelujejo pri doseganju rezultatov enega od razvojnih programov Strategije razvoja Slovenije - uveljavljanja Slovenije
v svetu.

»
Na konferenci »Izkoristimo
potencial nevladnih organizacij«
je vrsta uglednih posameznikov in
posameznic poskusila evidentirati
priložnosti, ki bodo Sloveniji
omogočile izkoristiti prednosti
ustvarjalne moči nepridobitnih
organizacij.

“Vzcvetele bodo tiste države,
ki bodo izkoristile potencial
organizacij svoje civilne družbe”,
je bil jasen Jeremy Rifkin,
osrednji predavatelj ter svetovno
znani ameriški ekonomist,
teoretik in svetovalec.
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jev delovanja nevladnih organizacij. V Sloveniji bomo letos
začeli oblikovati davčno reformo, kar je dobra priložnost za
ustvarjanje spodbudnega ﬁskalnega okolja za delovanje organizacij. Slovenija ima v tem trenutku odlično priložnost,
da prouči različne mehanizme za spodbudo nevladnega
sektorja v razvitih državah in da izbere najprimernejšega.

na odločevalce, bodo postale jamstvo inovacij in razvoja,
tudi v tehnološkem smislu. Konstruktivni pritiski organizacij, ki delujejo na področjih varstva okolja, sociale in
spoštovanja človekovih pravic, bodo povzročili poudarjen
občutek za družbeno odgovornost tudi v podjetjih, katera bodo dobila spodbudo za razvoj učinkovitejših postopkov in izdelavo boljših izdelkov. Podobno bodo NVO
vzpostavile konkurenčno okolje tudi v javnem sektorju in
ga prisilile v učinkovitejše, spretnejše in za državljana bolj
koristno ravnanje.

IZDALA: Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni
razvoj, ustanova, p.p. 4440, 1000 Ljubljana
v okviru programa Dobra družba ob finančni podpori
fundacije Trust for the Civil Society in Central and
Eastern Europe
www.dobradruzba.org
ZASNOVA IN BESEDILA: Igor Medjugorac
LEKTORIRANJE: Nina Frua
OBLIKOVANJE: Kabinet 01 d.o.o.
TISK: Meidum d.o.o.
ŠTEVILO IZVODOV: 2000
Ljubljana, maj 2006

