Izvajalci projekta:
Društvo za razvoj in varovanje GEOSS-a
Vače 10, 1252 Vače
davčna številka: 15826864
matična številka: 1161865
Društvo za podporo civilne družbe
Ul. Franca Mlakarja 46, 1000 Ljubljana
davčna številka: 27218279
matična številka: 4056124
Kratek opis projekta:
Stičišče NVO osrednje Slovenije je namenjen zagotovitvi podpornega okolja dejavnostim, ki so potrebne za razvoj nevladnega
sektorja kot celote in s svojimi aktivnostmi prispeva k izboljšanju strateškega položaja nevladnih organizacij v Osrednjeslovenski
regiji.
Z namenom povišati usposobljenost ter spodbuditi zaposlovanje v NVO, so projektne aktivnosti usmerjene v zagotavljanje
podpornega okolja – vse na enem mestu za NVO. NVO iz regije so tako na voljo informacije, svetovanje, mentorstvo,
usposabljanja, uporaba prostorov in opreme. Tako s projektom odgovarjamo na težave, s katerimi se srečuje velika večina NVO v
regiji oz. 91% NVO, ki nimajo zaposlenih.
Na voljo so brezplačne pravne, računovodske in druge strokovne storitve. Posebna pozornost je namenjena pridobivanju sredstev
za delovanje, s podporo pri partnerskih prijavah na razpise ter promociji množičnega zbiranja sredstev oz. crowdfunding-a v NVO.
Da bi NVO v Osrednjeslovenski regiji prispevale k oblikovanju bolj kakovostnih ter trajnostno naravnanih politik, projekt spodbuja
aktivno vlogo nevladnih organizacij pri oblikovanju in izvajanju javnih politik. Aktivnosti so tako namenjene tudi krepitvi
usposobljenosti in večji vključenosti NVO na področju zagovorništva in civilnega dialoga na lokalni in regionalni ravni.
S sklopom skupnih akcij bomo krepili prepoznavnost sektorja, ozaveščenost gospodarstva, medijev, lokalne samouprave in širše
javnosti o pomenu in vlogi NVO sektorja ter spodbujali k reševanju ključnih izzivov na lokalni in regionalni ravni.
Aktivnosti:



zagotavljanje servisne podpore nevladnim organizacijam

Informiranje, usposabljanja, svetovanja in mentorstvo, partnerske prijave, spodbujanje zaposlovanja ter drugih priložnosti za mlade.



krepitev vloge mreže nevladnih organizacij osrednje Slovenije

Vključevanje novih članov, organizacija srečanj mreže, kolegija mreže, povezovanje z drugimi NVO in sektorji, projektna pisarna na
terenu in promocija.



zagovorništvo in civilni dialog

Krepitev položaja NVO na lokalni ravni, vključevanje nevladnega sektorja v strateške dokumente na lokalni in regionalni ravni,
podpora NVO predstavnikom v RS LUR.



povezovanje z mediji, gospodarstvom, javno upravo in širšo javnostjo

Spremljanje lokalnih volitev 2014, spodbujanje korporativnega prostovoljstva, razvijanje množičnega zbiranja sredstev v NVO crowdfunding.
Informacijski pisarni stičišča:
Ljubljana: Vojkova cesta 63
Litija: Ponoviška cesta 12
Obdobja izvajanja in vrednost projekta:
od 1. 7. 2014 do 30. 9. 2015: 110.000,00 €
obdobje izvajanja 2013-2014: 200.000,00 €
obdobje izvajanja 2011-2012: 229.074,00 €
obdobje izvajanja 2009-2010: 266.133,33 €

