ARGUMENTI ZA VZPOSTAVITEV Lokalno Razvojnih Fundacij (LRF) glede na
posamezne deležnike
1. nevladne organizacije
•
•
•
•
•
•

krepitev NVO sektorja, da se bo kot enakovreden sogovornik vključeval v
partnerstvo z ostalimi sektorji;
spodbujanje enakomernega razvoja NVO v Sloveniji in participacije
posameznikov v teh organizacijah;
decentralizacija NVO (razvoj po celotni Sloveniji in ne samo v večjih mestih);
konstanten, dolgoročen vir za financiranje splošno koristnih projektov, ki jih
izvajajo NVO na lokalni ravni;
možnost za učinkovitejše delovanje NVO na lokalni ravni;
omogočanje razvoja organizirane civilne družbe na lokalnem nivoju.

2. lokalna skupnost
•
•
•
•

spodbujanje regionalnega in lokalnega razvoja;
decentralizacija, LRF se dobro umeščajo v razmišljanja o vzpostavitvi regij in
prenosu moči in denarja na lokalno raven;
lokalne agencije dobijo možnost pridobivanja evropskega denarja;
podpiranje družbeno koristnih dejavnosti v lokalnih skupnostih in s tem rast
blaginje.

3. donatorji
•
•
•

pregled in nadzor nad gibanjem sredstev in spremljanje učinkov
(omogočen vpliv na sredstva – omejene in neomejene donacije, denar
porabljen v skladu z dobro prakso projektnega managementa);
redno obveščanje o porabi in učinkih podarjenih sredstev;
LRF omogočajo podjetjem in drugim institucijam, da s svojimi donacijami
izkazujejo družbeno odgovornost.

4. posamezniki
•
•
•

konkretni odgovori na potrebe lokalnega prebivalstva;
razvoj storitev in iniciativ v skupnosti;
aktivno vključevanje ljudi in skupin za čim večjo participacijo in čim širšo
bazo ljudi, ki so se sposobni in voljni spopadati s problemi skupnosti.

5. splošno
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

pospeševanje filantropije in prostovoljnega dela;
dokazana učinkovitost sistema za vse vpletene (končni uporabniki, izvajalci,
donatorji) na podlagi izkušenj iz tujine;
vsi trenutni ključni slovenski dokumenti navajajo PARTNERSTVO kot
mehanizem doseganja ciljev (tudi krepitev splošne ozaveščenosti, da je rast
blaginje možna le v okviru partnerstev) – koncept LRF ponuja možnost
takšnega partnerstva;
transparentnost delovanja (redno obveščanje, sodelovanje partnerjev, vseh
skupin lokalnega prebivalstva in javnosti pri delovanju itd.);
cenovno učinkovito upravljanje z denarjem, stremljenje za čim nižjimi
operativnimi stroški (ne več kot 10%);
krepitev usposobljenosti akterjev na lokalni ravni za črpanje evropskih
sredstev;
razvoj vrednot (altruizem, solidarnost);
povečanje sofinanciranja s strani občin;
osredotočenje na določen teritorij in dobro poznavanje tega teritorija
(potrebe, priložnosti, ljudje in institucije);
iskanje novih idej in pristopov.

Ustanova

ZSU –
združenje
slovenskih
ustanov

