Zavod Nefiks
Ob dolenjski železnici 12
1000 Ljubljana

STIČIŠČE

S

SREDIŠČE

PROŠNJA ZA PODPORO

Spoštovani,
Na Zavodu Nefiks se prijavljamo na sklop B Javnega razpisa za podporno okolje za razvoj nevladnih
organizacij 2019-2023 – regionalna stičišča, zato vam pošiljamo prošnjo za podporo, ob enem pa
vas vabimo k sodelovanju.
Stičišča združujejo organizacije, ki delujejo na različnih vsebinskih področjih v isti regiji, v Sloveniji jih
deluje dvanajst. Prijavljamo se za Osrednjeslovensko regijo, saj verjamemo, da lahko s svojimi
izkušnjami in s svojim pristopom odpremo širši prostor za povezovanje, nudimo strokovno podporo in
pomoč ter partnersko sodelovanje vsem organizacijam, ki si tega želijo.
Vaša podpora – podpis priloge E, dogovora o sodelovanju s pridruženim partnerjem, nam bo
omogočala, da vam bomo v primeru pridobitev sredstev na razpisu nudili podporno okolje za vaše
nadaljnje delo in razvoj.

Konkretno to pomeni, da:
S Bomo osnovali strateški svet, ki bo znotraj stičišča sprejemal
smernice delovanja. Vanj bosta vključeni praviloma dve nevladni
organizaciji iz posamezne občine Osrednjeslovenske regije.
S Izvajali brezplačna usposabljanja in delavnice, ki jih boste v lokalnem
okolju izpostavili kot potrebo. Pri tem pa bomo, če bo to možno,
znanje črpali tudi iz lokalnih organizacij.
S Organizacijam brezplačno pomagali pri pripravi statutov, pravilnikov s
področja varovanja osebnih podatkov, pridobivanja statusa v javnem
interesu ipd …
S Prepoznali organizacije, ki jih bomo umestili v proces NVO s
potencialom. Izbrane organizacije bomo mentorirali in strokovno
podprli pri strateškem razvoju.
S Vzpostavljali mehanizme za povezovanje z organizacijami iz drugih
občin in tujine, posledično razvijali mednarodno sodelovanje in
kadrovska usposabljanja doma in v tujini.
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Informirali o priložnostih, ki jih imajo nevladne organizacije na
področju črpanja sredstev na domačih in EU razpisih, pri razvoju
tržnih dejavnosti in na strokovnem področju delovanja.
V sodelovanju s ključnimi deležniki razvoja lokalnega okolja
(razvojnimi agencijami …), razvijali projektna partnerstva in
spodbujali izvajanje projektov, ki bodo omogočali zaposlovanje,
promocijo, razvoj tržnih in drugih dejavnosti in vidnost organizacij v
lokalnem okolju.
Vzpostavljali mehanizme za redno sodelovanje z občinami in
gospodarskim sektorjem ter organizacije medsebojno povezali in
usposobili za lobiranje ter zagovorništvo.
Prenašali primere dobrih praks drugih regijskih stičišč in primere iz
tujine v lokalna okolja.
Pomagali pri oblikovanju celostne grafične podobe in osnovne
spletne strani ter skozi naše kanale krepili vašo prepoznavnost na
spletu in družbenih omrežjih.

Zakaj nas podpreti?
Na Zavodu Nefiks imamo dolgoletno tradicijo produktivnega sodelovanja z nevladnimi
organizacijami, zlasti na področju izobraževanja in strateškega razvoja organizacij, civilnega dialoga,
vodenja in pridobivanja prostovoljcev in strateškega načrtovanja. Smo neprofitna organizacija, katere
osnovno poslanstvo je poleg beleženja neformalno pridobljenega znanja in pomoči pri zaposlovanju
mladih tudi aktivno državljanstvo. V preteklih letih so sodelavci Zavoda Nefiks sodelovali pri pripravi
in izvedbi sledečih projektov:
S Moja pobuda, priprava in izvedba participativnega proračuna v občini Ajdovščina; dva
sklopa, proračun 2017 / 2018 in 2019 / 2020.
S Minvos – znanje za vse, konzorcijski partner pri mreži nevladnih organizacij na
področju neformalnega izobraževanja.
S Nefiks zaposlitvene rešitve, 330 mladih je pridobilo nove priložnosti na trgu dela.
S Priložnost.EU, v sodelovanju s Predstavništvom Evropskega parlamenta v Sloveniji –
posvetovanja mladih in odločevalcev o zadevah EU.
S Posvetovanja z evropskimi državljani, mednarodni projekt, v katerem so državljani iz
vseh članic EU Evropski komisiji podali svoje mnenje glede aktualnih tematik EU.
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