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Pravno-informacijski center nevladnih organizacij - PIC
POROČILO IZ NACIONALNE DELAVNICE CIVICUS CIVILY SOCIETY INDEX
2003/2005 V SLOVENIJI

23.11.2005 je PIC skupaj s Ministrstvom za javno upravo Republike Slovenije organiziral
Posvet z naslovom Civicus Civil Society Index 2005 v Sloveniji in politika Ministrstva za
javno upravo na področju sodelovanja z nevladnimi organizacijami v letu 2006. Posvet
se je odvil v prostorih Ministrstva za javno upravo na Lagusovi ulici 4/1 v Ljubljani.
Prijavilo se je nekaj čez 50 oseb, prisotnih pa je bilo 40 ljudi iz različnih sektorjev, po
večini iz raznih nevladnih organizacij iz vse Slovenije.
Na posvetu je bil predstavljen projekt CIVICUS in njegove ugotovitev o stanju civilne
družbe v Sloveniji: razvitost njene strukture, naklonjenost okolja v katerem ta deluje,
vrednote, ki jih zasleduje in moč njenega vpliva. Za tem je Ministrstvo za javno upravo
predstavilo svoje načrte na področju sodelovanja z nevladnimi organizacijami v letu
2006, vključno z informacijo o rezultatih javnega razpisa za nevladne organizacije v letu
2005.
Sledilo je delo udeležencev po skupinah v katerih so udeleženci iskali ukrepe za krepitev
slovenske civilne družbe v točkah, ki so v poročilu CIVICUS ocenjene kot kritične in
identificirali horizontalne potreb nevladnih organizacij v Sloveniji, ki lahko Ministrstvu za
javno upravo služijo kot dodatno orodje pri oblikovanju javnega razpisa za nevladne
organizacije v letu 2006.
Predlagani ukrepi za krepitev civilne družbe v Sloveniji so bili sledeči (v naključnem
vrstnem redu):
Ukrepi za krepitev STRUKTURE civilne družne:
-

-

najprej je potrebno vzpostaviti temeljno infrastrukturo, ki bo predstavljala pogoje
za vzpostavitev močne civilne družbe,
zaradi pomanjkanja infrastrukture bi lahko imele organizacije civilne družbe tudi
iz različnih področij dela skupno infrastrukturo (pravno pomoč, raziskovalno
dejavnost….),
vzpodbujati vzpostavitve podpornih centrov za organizacije civilne družbe,
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-

vzpostaviti oziroma povečati vlogo centrov za organizacije civilne družbe kot
informacijskih servisov, s čimer bi povečali informativnost civilnega sektorja,
vzpostavitev in uvedba informatizacije civilne družbe in raznih informacijskih
stičnih točk,
vzpostavitev možnosti večstranskega elektronskega informiranja (problem visokih
začetnih stroškov),
potrebno je več povezovanja znotraj civilne družbe v stebre oziroma v vsebinske
mreže,
vmešavanje države v strukturo civilne družbe naj bo manjše,
pri krepitvi strukture civilne družbe je potrebno upoštevati tudi mnenja lokalnih
skupnosti,
podpora ustanovitvam novih organizacij civilne družbe ali podpora
ustanavljanjem podružnic na območjih, kjer civilna družba ni toliko dejavna,
podjetja bi lahko vzpodbujala in omogočala svojim zaposlenim, da v
organizacijah civilne opravljajo prostovoljno delo.

Ukrepi za povečanje samokontrole znotraj civilne družbe:
- dobro bi bilo ustanoviti neodvisen nadzorni organ, ki bi nadzoroval spoštovanje
kodeksov
- država naj sofinancira udeležbo predstavnikov organizacij civilne družbe na
supervizijah,
- vključevanje zunanjih strokovnjakov v izvajanje samokonotrole,
- pogojevanje državnih razpisov s sprejetjem kodeksov,
- spodbujanje komunikacij znotraj civilne družbe, kar bo vzpodbudilo oblikovanje
potrebnih normativov,
- opozarjanje javnosti in medijev na nepravilnosti.

Ukrepi za izboljšanje OKOLJA, v katerem civilna družba deluje:
-

podpora države civilni družbi naj bo neprekinjena,
odpravijo naj se zamiki pri izplačilih civilni družbi na podlagi dobljenih razpisov in
naj se vnaprej izplača 60% sredstev,
državni razpisi namenjeni organizacijam civilne družbe naj se uskladijo z razpisi
EU,
demokratizacija medijev,
organizacije civilne družbe bi morale same vstopiti v medije in delati več na
samopromociji oziroma na promociji svojih koristnih dejavnosti,
uvesti je potrebno davčne olajšave za filantropijo,
primere dobrih metod filanotrpije bi lahko prenesli iz tujine,
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-

-

-

spodbujanje »in-kind izmenjav« med gospodarstvom in civilno družbo (npr:
podjetje nameni sredstva organizaciji civilne družbe, ta pa v zameno opravi del
svojih storitev za zaposlene v tem podjetju),
spodbujanje doniranja in filanotropije delavcev s strani podjetij, tako da tudi
podjetja donirajo v istem ali večjem znesku kot delavci (npr: podjetje se zaveže,
da bo tudi samo doniralo isti znesek, kot ga bodo zbrali delavci sami v
dobrodelne namene),
vzpodbujati vzpostavitve podpornih centrov za organizacije civilne družbe.

Ukrepi za izboljšanje odnosa gospodarstva do civilne družbe:
- ustrezna in stimulativna davčna politika (npr. da bi darovanje opreme v naravi
organizaciji civilne družbe lahko predstavljalo davčno olajšavo),
- potrebna je večja prisotnost primerov dobrih praks organizacij civilne družbe v
medijih; če bi se o tem več pisalo, bi tudi več podjetij sledilo takšnim praksam.
- izdelava liste 100 najbolj družbeno odgovornih podjetij in podelitev nagrad za to
(podobno kot je nagrada »gazela« za uspešno podjetje),

Ukrepi za krepitev VREDNOT, ki jih civilna družba zasleduje:
-

organizacije civilne družbe bi morale same sprejeti interne standarde za
transparentno porabo dobljenih sredstev,
umestitev vloge civilne družbe v Ustavo,

Ukrepi za povečanje nadzora civilne družbe nad državo in gospodarstvom:
-

-

nujno so potrebni ukrepi civilne družbe za izvajanje nadzorstva nad sodstvom,
kot dela države, a konkretnih ukrepov se ni dalo oblikovati,
povečati je potrebno zaposlovanje in kapacitete v organizacijah civilne družbe, ki
se ukvarjajo z nadzorom, saj te običajno nimajo zadostnih kapacitet, izvajanje
nadzora pa tudi ni njihova edina dejavnost, še bolje pa podpreti ustanovitev
organizacij, katerih osnovi namen bi bil nadzor,
oblikovanje skupnih teles iz predstavnikov organizacij civilne družbe in državnih
organov za izvajanje nadzora,
država bi morala narediti seznam možnih mehanizmov nadziranja (vodič) in
spodbujati izvajanje tega nadzora tudi s strani civilne družbe,
osveščanje in izobraževanje ljudi zakaj je nadzor nad državo potreben, saj je v
javnosti pogosto stališče, da ne bo pomagalo,
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-

vključevanje predstavnikov civilne družbe v upravne organe občin, ki skrbijo za
nadzor nad porabo sredstev,
organizacije civilne družne, ki bi uspešno izvajale nadzor bi lahko dobile poseben
status (»v javnem interesu«) in bi bile lahko nato tudi namensko financirane.

Ukrepi za povečanje VPLIVA civilne družbe:
-

sprememba formalnih izobraževalnih programov s smislu, da se mlade nauči
sprejemati različne ideje in odprtega razmišljanja,
sklenitev sporazuma o sodelovanju med nevladnimi organizacijami in Vlado
Republike Slovenije,
izvajanje brezplačnih delavnic in osveščanje ljudi o družbeni odgovornosti in
koristnosti sektorja; izvajalci teh delavnic bi lahko bile organizacije civilne družbe,
izvajanje drugih izobraževanj, javnih kampanj o družbeni odgovornosti,
zakonska obveznost poročila o družbeni odgovornosti oziroma »družbeni bilanci«.

Ukrepi za utrditev civilnega dialoga:
- proceduralne postopke, s katerimi država pridobiva mnenja civilne družbe je
potrebno spremeniti (ponekod celo uvesti) in sicer tako, da se civilni družbi
zagotovi ustrezen in
- primeren čas za oblikovanje in podajo mnenj,
- promocija civilnega dialoga v vladnem sektorju (potrebno je prepričati uradnike o
koristnosti dialoga) in več promocije dobrih praks sodelovanja med ministrstvi in
organizacijami civilne družbe znotraj vlade,
- podpora dialogu širokemu krogu NVO in ne le z vrhom krovnih in podobnih
organizacij; potrebno je vključiti tudi druge NVO nižje v njihovi piramidalni
ureditvi.
- vzpostavitev foruma, kot telesa stalne oblike dialoga za strateške zadeve med
NVO in vlado o človekovih vrednotah in prihodnosti (šlo naj bi z javne debate,
podobno kot pogovori o prihodnosti Slovenije, ki jih organizira Predsednik
republike) in vzpostavitev forumov za pridobivanje stališč NVO (»merjenje
utripa«) o trenutnih aktualnih vprašanjih,
- potrebno je zagotoviti tehnično in vsebinsko (strokovna, svetovalna) podporo
takšnim vsebinskim mrež organizacij civilne družbe pri usklajevanju mnenj.
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