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Sprosti voljo! (http://www.youtube.com/watch?v=HDvQbuXD9UA)

Prostovoljstvo kot ena izmed ključnih značilnosti
nevladnih organizacij in pomemben element pri
pridobivanju neformalnega izobraževanja, ki igra
pomembno vlogo pri izobraževanju za aktivno
državljanstvo.

REGIJSKI NVO CENTER
Regijski NVO center je stičišče za vse nevladne organizacije v
regiji JV Slovenija in kot evropski projekt deluje že od leta
2008.
Namen Regijskega NVO centra je zagotavljanje podpornega
okolja za nevladne organizacije, krepitev usposobljenosti
NVO, promocija nevladnega sektorja in vodenje civilnega
dialoga.
V naši regiji je 1.700 registriranih nevladnih organizacij (krajše
NVO) iz 21 občin, sodelujemo pa tudi z javno upravo,
gospodarstvom, mediji in širšo javnostjo.
Stičišče deluje pod okriljem Društva za razvijanje prostovoljnega
dela Novo mesto.



KAJ SO NEVLADNE ORGANIZACIJE?

V Sloveniji deluje blizu 25.000 nevladnih organizacij
(NVO);
 3 prevladujoče oblike: društva, zasebni zavodi in
ustanove oz. fundacije;
 polnijo vrzeli med državo, družbenimi skupnostmi in
trgom;
 3. ali nevladni sektor opravlja 2 funkciji:
zagovorniško in storitveno.


Storitvena funkcija: programi in projekti v
javnem interesu
 država uresničuje temeljne ustavne pravice;
 področja: izobraževanje, vzgoja, kultura, socialno
varstvo, zdravstvo… ;
 izvajalci: javni zavodi, zasebne profitne in nevladne
organizacije;
 nevladne organizacije: koncesije ali javni programi
(npr. socialno varstvo, kulturni programi ipd.);




Primeri: gasilska društva – javna služba gašenja in reševanja;
športna društva – izvajalci programov; turistična društva – razvoj
turizma ipd.



Zagovorniška funkcija: sodelovanje v postopkih
odločanja ter sodelovanje pri oblikovanju javnih
politik in predpisov



Civilni dialog = uradna/formalizirana oblika participacije NVO v
procesih odločanja (sodelovanje NVO in odločevalcev)



Zakaj naj se NVO vključijo v sooblikovanje politik?
sprejeti akti so pomembni za razvoj skupnosti kot celote,
lokalne NVO, ki so aktivne v skupnosti lahko zelo tvorno
prispevajo k boljšemu oblikovanju politik,
dobro poznavanje področja, na katerem delujejo,
nevladni sektor je izredno heterogen in vključuje različna
področja organiziranega delovanja civilne družbe in pri tem
zastopa poglede različnih ciljnih skupin,
vključenost občanov v NVO: večja informiranost občanov in s
tem večje razumevanje in pripravljenost k sodelovanju.








Zakaj so NVO pomemben partner pri
zagotavljanju demokratičnosti družbe in dvigu
kakovosti življenja prebivalstva?
 združujejo prebivalstvo – več kot milijon ljudi;
 neodvisne: objektivni pogled na družbena
dogajanja in zagovorništvo spregledanih; z
aktivnostmi spodbujajo k udejanjanju človekovih
pravic, opozarjajo politične odločevalce, ponujajo
rešitve ter prispevajo k spremembam v delovanju
družbe;
 polnijo storitvene vrzeli: komercialno nezanimive;
dvigujejo kakovost življenja prebivalstva;









a



prostovoljstvo: aktivnosti usmerjene v dvig človeškega,
socialnega in kulturnega kapitala; vključevanje mladih
(osebnostna rast, neformalno učenje, razvijanje talentov,
pridobivanje kompetenc in veščin, širjenje socialne
mreže…);
zaposlovanje: pod evropskim povprečjem,- glede na
leto 2009 zaposluje sektor 0,66 % oz. okoli 5800 ljudi;
civilni dialog: vključevanje strokovnjakov in
uporabnikov storitev, doseganje večjega konsenza v
družbi in lažje izvajanje sprejetih odločitev;
črpanje sredstev: nova znanja na področju
pridobivanja sredstev in vodenja projektov ter
pridobivanje razvojnih sredstev;
inovativnost: iskanje vrzeli, novi pristopi, vzpostavljanje
novih povezav med različnimi deležniki, kjer to še ni
praksa.

PRIMER DOBRE PRAKSE


Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto,
krajše DRPD NM, je nevladna in humanitarna organizacija, ki
deluje v javnem interesu na področju sociale in kulture.



Naše poslanstvo je prispevati k bolj vključujoči in odprti
družbi za vse.



Vrednote: Solidarnost, strpnost, prostovoljstvo in medkulturni
dialog.



Uresničujemo ga z vključevanjem socialno izključenih
skupin ter s spodbujanjem razvoja nevladnih organizacij
in civilnega dialoga.









Trenutno vključenih 60 prostovoljcev
Od leta 1999 do danes pri nas zaposlenih 134
oseb (javna dela, UDM, preizkus na delovnem
mestu…)
V letu 2013 nas je zaposlenih 22 (nedoločen čas,
določen čas, javna dela, spodbuda za dolgotrajno
brezposelne osebe)
VSI zaposleni smo (bili) tudi prostovoljci!

Socialno integracijski programi, s katerimi uresničujemo
poslanstvo
1. Programi socialnega varstva
 Vključevanje otrok in mladih s težavami v odraščanju (Dnevni
center za otroke)
 Vključevanje migrantov (Pomoč pri integraciji migrantov)
 Vključevanje Romov (Dnevni center Brezje, Dnevni center
Šmihel)
2. Promocija medkulturnega dialoga
 Organiziranje različnih usposabljanj za pripadnike etničnih
skupin in romske skupnosti, predvsem na področju kulturne
produkcije
 Organizacija različnih dogodkov za osveščanje širše javnosti

Dnevni center za otroke
Namen programa je vzpostavljanje vsakodnevnega kvalitetnega stika med
otroki in izvajalci programa ter izvajanje takšnih aktivnosti, ki otrokom
omogočajo pridobivanje novih znanj in veščin, doživljanje pozitivnih
izkušenj, vzdrževanje in širjenje socialne mreže ter kvalitetno
preživljanje prostega časa.
Aktivnosti: skupinske (socialne in ustvarjalne delavnice, delavnice za
razvijanje socialnega kapitala in aktivnega državljanstva in
medkulturnega dialoga, sprostilne delavnice, plesne delavnice, športne
in družabne igre…) in individualne (učna pomoč in pomoč pri domačih
nalogah, učenje jezika za migrante, svetovanje, informiranje,
zagovorništvo).




Vsak dan od ponedeljka do petka od 11. do 18. ure
Vključenih 140 otrok, predvsem migrantov (vsak dan vključenih od 40 –
60 otrok)
Povprečna vključenost vsakega otroka: preko 20 ur na mesec





Učna pomoč, učenje jezika in ustvarjanje

Socialne delavnice, delavnice za razvijanje socialnega
kapitala, aktivnega državljanstva in medkulturnega
dialoga



Športne in družabne igre



Plesne delavnice in albanska folklora

Pomoč pri integraciji migrantov
Program je namenjen migrantom iz »tretjih držav«, predvsem migrantom iz
bivših jugoslovanskih republik (Kosova, BiH, Srbije, Črne gore ter
Makedonije). Posebno pozornost namenjamo ženskam in mladim.
Namen programa je prispevati k večji socialni vključenosti ter
opolnomočenju migrantov, in sicer z vključevanjem v različne, ciljni
skupini prilagojene aktivnosti:
 Individualno in skupinsko učenje slovenskega jezika kot drugega jezika
glede na izražene potrebe
 Programi učne pomoči in učenja ključnih kompetenc za mlade migrante
(učna pomoč, svetovanje, delavnice za razvijanje aktivnega
državljanstva in višanje socialnega kapitala)
 Informacijska pisarna za migrante in zagovorništvo



Vsak dan od ponedeljka do petka od 8. do 18. ure
Vključenih 84 migrantov

PROGRAMI ZA VEČJO SOCIALNO
VKLJUČENOST ROMOV
NAMEN


Večja družbena vključenost romske skupnosti;

CILJNA SKUPINA




Otroci in njihovi starši iz romskega naselja Brezje in Šmihel
Strokovna javnost
Širša javnost

AKTIVNOSTI




DNEVNI CENTER BREZJE
DNEVNI CENTER ŠMIHEL
SODELOVANJE S STARŠI, INFORMIRANJE, SVETOVANJE

DNEVNI CENTER BREZJE (od leta 2009)
(http://www.youtube.com/watch?v=Ex76rPvido)

Vsak dan od 13.30 do 17. ure
od 13.30 do 15. ure – učna pomoč
od 15. do 17. ure – skupinske aktivnosti
Izvedenih preko 400 delavnic: ustvarjalnih, socialnih, glasbenoplesnih delavnic, delavnic s športnimi in družabnimi vsebinami,
delavnic učim se skozi igro, delavnic taborniških veščin,
bobnarskih delavnic, delavnic o človekovih pravicah po metodi
KOMPAS…)
 Število vključenih otrok: 48
Skupno število ur vključeno: 4728 ur (povprečno 430 ur na mesec)
Število ur učne pomoči: 2220 ur učne pomoči (preko 220 ur na mesec)

DNEVNI CENTER ŠMIHEL (od leta 2012)
 Vsak dan od 12. do 16. ure (do 17. ure)
od 12. do 14. ure – program za predšolske otroke
od 14. do 16. ure – program za osnovnošolske otroke
(učna pomoč in skupinske aktivnosti)
Izvedenih preko 520 delavnic:
(82 glasbeno plesnih igric, 13 glasbenih delavnic, 36 gibalnih igric, 63 delavnic s
športnimi in družabnimi igrami, 102 ustvarjalni delavnici, plesne delavnice (hip hop), 86
delavnic za razvijanje besednega zaklada, 7 delavnic Slike jezika, 38 delavnic za
razvijanje grafomotorike, 20 socialnih delavnic in delavnic učim se skozi igro, 2
literarno gledališki delavnici, 4 eko delavnice, 2 pravljični urici, otroci so se 32 krat
igrali v igralnem kotičku in si ogledali 2 animirana filma …)

 Število vključenih otrok: 31
Število ur vključenosti: 3603 ur (povprečno vključenost na mesec: preko 320 ur )
Število ur učne pomoči: 790 ur (povprečna število ur na mesec 80 ur)

KONTAKT
DRUŠTVO ZA RAZVIJANJE PROSTOVOLJNEGA DELA NOVO MESTO
ROZMANOVA ULICA 30, 8000 NOVO MESTO
TEL. +386 7 337 39 20
E-MAIL: DRPD_NM@SIOL.NET, DRPDNM@YAHOO.COM
WEB: WWW.DRPDNM.SI, WWW.NEVLADNIK.INFO

Hvala za pozornost!

