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Uvod 
 

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto je nevladna in humanitarna organiza-

cija, ki deluje v javnem interesu na področjih socialnega varstva, kulture in mladine.  

Na dan 31. 12. 2017 je zaposlovalo 21 delavcev: 2 za nedoločen čas, 19 za določen čas, od 

tega 5 v programih javnih del. 

V letu 2017 je delovalo dveh lokacijah: Rozmanova ulica 30 in Novi trg 9. 

Poslanstvo 
Vključeni in aktivni posamezniki za odprto družbo 

Uresničujemo ga z vključevanjem socialno izključenih skupin, spodbujanjem aktivnega dr-

žavljanstva in participacije, predvsem med mladimi, ter s spodbujanjem razvoja nevladnih 

organizacij in civilnega dialoga. Vse svoje aktivnosti izvajamo s strokovnim in prostovoljnim 

delom in z vključevanjem širše javnosti ter pri tem širimo vrednote človeškega dostojanstva, 

strpnosti, prostovoljstva, medkulturnega dialoga in aktivnega državljanstva. 

Vizija razvoja društva 
Postati enakopraven člen demokratičnih procesov odločanja 

Društvo se bo na podlagi preteklih povezav in izkušenj z vsemi sektorji razvijalo v smeri 

postati enakopraven člen demokratičnih procesov odločanja, da bo lažje odgovarjalo na 

potrebe vseh deležnikov, ki so vpleteni v proces izgradnje odprte in vključujoče družbe, od 

širše javnosti do javnih institucij, lokalnih oblasti, NVO, gospodarstva in izključenih skupin. 

Strateški cilji za obdobje 3–5 let 
Zagotoviti ekipo strokovno usposobljenih delavcev, zaposlenih za več let, ki zagotavljajo 

kontinuiteto programov ter širiti prostovoljno delo in aktivno državljanstvo. 

Poglobiti prepoznavnost naše organizacije pri ključnih deležnikih (NVO, javna uprava, 

gospodarstvo, družbeno izključene skupine) ter vzpostaviti sodelovanje z njimi. 

Opolnomočiti ožje ključne deležnike (socialno izključene skupine, mladi in NVO). 

Zagotoviti pogoje za izvajanje civilnega dialoga. 

Povečati sodelovanje in mreženje znotraj NVO sektorja. 

Društvo je član v 

mrežah: 

 ALDA, Mednaro-

dno združenje 

agencij za lokalno 

demokracijo, 

 Anna Lindh Foun-

dation Network  

 Convergences 

Network 

 European Network 

of Innovation for 

Inclusion  

 Smart Cities in the  

Mediterranean 
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Finančni povzetek 
 

Prihodki 
642.805,20 EUR 

 

Viri financiranja 
Lokalni, državni in mednarodni javni razpisi:    611.997,49 EUR 

Sponzorstva in donacije v finančni in materialni obliki:       8.889,29 EUR 

Pridobitna dejavnost        21.368,42 EUR 

Članarine:               550,00 EUR 

Prostovoljno delo:       106.000,00 EUR* 

 

*izračun po metodologiji o vrednosti prostovoljnega dela: 

100 prostovoljcev vključenih v programe (predvsem mladi)  

11.000 opravljenih ur 
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prostovoljno delo

pridobitna dejavnost
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FINANCER  Naziv projekta 

Mestna občina Novo mesto 
 
 

 Dnevni center za otroke 
 Dnevni center za romske otroke 
 Pomoč pri integraciji migrantov 
 Marela – Večgeneracijski center Dolenjske in Bele krajine 
 Otroški svet 
 Zaposlitveni klub 
 Projekti mladih v krajevnih skupnostih 
 Delovanje mladinskih organizacij – Mladinski centri 
 Usposabljanje mladinskih delavcev 
 Mladinsko delo, prostovoljstvo ter medgeneracijsko sodelovanje  
 Teden kultur 2017 
 Regijski NVO center 
 Mednarodni otroški karneval v partnerskem mestu Herceg Novi 
 13. Festival Kozarski etno 2017 – promocija in predstavitev sloven-

ske kulture na festivalu Piskavica 
 Razstava Petra Škerla in delavnica za mlade v Banja Luki 
 Praznovanje 20. obletnice Slovenskega društva Lipa Prijedor 

Mestna občina Novo mesto  
javna dela (sofinanciranje) 

 Pomoč Romom pri socializaciji (2 osebi) 
 Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin (2 osebi) 
 Pomoč društvu ali drugi nevladni organizaciji, ki deluje v javnem inte-

resu, pri organiziranju in izvajanju njenih dejavnosti (1 oseba) 
Zavod RS za zaposlovanje 
javna dela 

 Pomoč Romom pri socializaciji (2 osebi) 
 Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin (2 osebi) 
 Pomoč društvu ali drugi nevladni organizaciji, ki deluje v javnem inte-

resu, pri organiziranju in izvajanju njenih dejavnosti (1 oseba) 
 Usposabljanje na delovnem mestu (2 osebi) 

Ministrstvo za delo, družino, so-
cialne zadeve in enake možnosti 

 Dnevni center za otroke 
 Dnevni center za romske otroke 
 Pomoč pri integraciji migrantov 

Ministrstvo za delo, družino, so-
cialne zadeve in enake možnosti 
in Evropski socialni sklad 

 Marela – Večgeneracijski center Dolenjske in Bele krajine 
 

Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport in Evropski so-
cialni sklad 

 Zaposlitev asistenta (3 osebe) 
 

Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport in Evropski so-
cialni sklad in Javni štipendijski, 
razvojni, invalidski in preživnin-
ski sklad RS 

 Platforma e-simbioze 

Ministrstvo za javno upravo, 
Evropski socialni sklad  

 Regijski NVO center 

Ministrstvo za kulturo   R.E.S.P.E.C.T. 

Urad RS za Slovence v zamejstvu 
in po svetu  

 Slovenci po svetu – Redno delovanje 

Urad RS za mladino  Mladinsko delo v letu 2017 

Urad RS za komuniciranje  OMG! 

Javni sklad RS za kulturne de-
javnosti 

 Minikulturna vzgoja 
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Javni sklad RS za kulturne de-
javnosti 

 Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavno-
sti v okviru JSKD; a) subvencije za delodajalce 

FIHO – Fundacija za financiranje 
invalidskih in humanitarnih 
organizacij 

 Socialno vključevanje Romov, Socialno vključevanje migrantov, delo-
vanje in naložbe 

Zavod MOVIT NA MLADINA EU, 
Program Erasmus+ 

 EVS, Preventivni programi za otroke (Nataša Vidaković) 
 Mladinska izmenjava Mladi skupaj  

EU, ERASMUS+, KU1 
 

 Net or Neet 
 Young Europeans for active citizenship 
 Spring of sports 
 Blissful business 
 CREW: Common roots of the European words 
 GONEET 
 CHALLENGE! 
 NEE(D)T Youth Work 

EU, ERASMUS+, KU2  SHARING IS CARING 
 UPSKILLEAD - Dodatna usposabljanja izobraževalcev odraslih za 

digitalno prednost  
 YSE - socialno podjetništvo za mlade v Evropi 
 PRIDE – Prevent Radicalisation through Indentity Development 
 Volunteer Management in Europe’s Youth sector / VOLS EUROPE 

EU, ERASMUS+, KU3  FUTURE EUROPE, FUTURE YOU 
 Move In the Next European Youth Strategy – M.I.N.E. 

EU, ERASMUS+, ŠPORT  P.L.A.Y! 
 GIIG. 

Europe for Citizens programme, 
Strand 2 – Democratic enga-
gement and civic participation / 
Action 2.2 – Networks of Towns  

 WE NET: Working for ENvironmentally Educated Towns,  
 Network of Organizations and Towns Growing through Active Partici-

pation« NOT-GAP 
 PUTEVIMA EU 
 European Network for Social Integration Entrepreneurship: social inc-

lusion and development of rural regions for a better European future 
ENSIE 

 SMALL MUNICIPALITIES AGAINST EUROSCEPTICISM – SMUG 
EU 

Europe for citizens programme 
Democratic Engagement and 
civic participation, Civil Society 
Projects 

 MY STORY - Media and Migrants« 
 WISE - While Innovating and Strengthening Europe 

 

EU, Civil Society Dialogue Pro-
ject 

 Target 25 

Evropska komisija, program 
JUST/2014/RDIS/AG/DISC 

 WORKING ROMA, Stop Labour Discrimination of Roma in Europe 

Evropska komisija, Program 
JUST/2014/RDIS/AG/DISC 

 Projekt PAL, Fighting discrimination and Anti-Gypsyism in education 
and employment 

Madžarsko Ministrstvo za člove-
ške vire (Ministry of Human Re-
sources of Hungary) 

 TRANSNATIONAL COOPERATION IN BÉKÉS COUNTY 
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Programi 
1. Socialnovarstveni programi 
2. Medkulturni dialog 
3. Aktivno državljanstvo 
4. Mednarodno sodelovanje 
5. Stičišče nevladnih organizacij regije JV Slovenija 
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1. Socialnovarstveni programi 
 

Dnevni center za otroke 
 
Dnevni program za 

otroke s težavami v 

odraščanju oz. 

otroke, pri katerih je 

zaradi prisotnosti 

dejavnikov tveganja 

možnost pojava 

psihosocialnih te-

žav večja (migranti, 

revni in socialno 

izključeni itd.). 

 

 
Svetovanje,  informiranje, učna po-
moč, aktivnosti za večjo vključenost 
ter za kakovostno preživljanje proste-
ga časa, učenje slovenščine 
 
 

 

Odprt vsak delovni dan 
med šolskim letom od 
11. do 18. ure (v času 
počitnic učna pomoč in 
učenje slovenskega je-
zika za otroke, ki niso 
bili uspešni) 
 
132 uporabnikov 
14.494 ur vključenosti 
33 prostovoljcev  
2794 prostovoljskih ur 
Zaposlitev asistenta 
Vključitev 8 študentov s 
štirih fakultet v program 
za 4 mesece (opravili 
1280 ur dela) 
 

 

Dnevni center za romske otroke 
 
Dnevni program 

za predšolske in 

šolske otroke, 

mlade in njihove 

starše, ki pote-

ka v treh rom-

skih naseljih:  

Brezje, Šmihel, 

Jedinščica. 

Učna pomoč, učenje slovenščine, aktivnosti za 
večjo vključenost, zdrav življenjski slog in ka-
kovostno preživljanje prostega časa 
 

 

Odprt vsak delovni 
dan po 3–5 ur 
Zaposlitev dveh 
asistentov 
 
87 uporabnikov 
16.935 ur vključe-
nosti 
9 prostovoljcev  
496 prostovoljskih 
ur (BREZJE) 
 
27 uporabnikov 
2750 ur vključeno-
sti 
4 prostovoljci  
104 prostovoljske 
ure (ŠMIHEL) 
 
17 uporabnikov 
1246 ur vključeno-
sti (JEDINŠČICA) 

Socialno izključe-

nim skupinam, 

predvsem migran-

tom in Romom, 

omogočamo učin-

kovitejšo in večjo 

družbeno vključe-

nost. 

Ker zaradi omejene-

ga dostopa do mate-

rialnih, kulturnih in 

socialnih virov nima-

jo možnosti za ena-

kovredno vključeva-

nje v družbo, izvaja-

mo različne aktivno-

sti, s katerimi krepi-

mo njihov položaj in 

vlogo ter hkrati oza-

veščamo tudi širšo 

javnost. 
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Pomoč pri integraciji migrantov 
 
Program za migrante, predvsem 

iz tretjih držav (Kosovo, BiH, 

Srbija, Črna gora), ki zaradi 

izobrazbene prikrajšanosti po-

trebujejo posebno podporo pri 

vključevanju v družbo. 

Učenje slovenskega je-
zika in kulture, funkcio-
nalne komunikacijske 
veščine, svetovanje,  
informiranje, zagovor-
ništvo 

Vsak delovni dan od 9. do 
18. ure 
 
161 uporabnikov 
5186 ur vključenosti 
8 prostovoljcev  
1002 prostovoljski uri 
 

 

 
 

Projekt MARELA – večgeneracijski center Dolenjske in Bele 
krajine (nosilec Slovenska filantropija) 
 
Preventivne aktivnosti za 

preprečevanje zdrsa v rev-

ščino in socialno izključenost 

za najbolj ranljive skupine 

prebivalstva 

Izobraževalne in praktične 
delavnice, počitniške ak-
tivnosti za otroke, učenje 
slovenščine, informiranje, 
svetovanje, usklajevanje 
poklicnega in družinskega 
življenja. 

Vsak delovni dan od 9. do 
18. ure, sobota od 10. do 
13. ure. 
 
929 uporabnikov 
20 prostovoljcev  
241 prostovoljskih ur 
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2. Medkulturni dialog 
 

Festival Teden kultur 
 
Tradicionalni festival je pet dni v 

juniju stregel s kulturnimi in kulina-

ričnimi dogodki, ki obiskovalce 

brezplačno popeljejo po vsem 

svetu. Pripravljajo jih v Sloveniji 

živeči predstavniki različnih kultur, 

ki na različne načine ohranjajo 

izročilo svojih domovin. 

12 dogodkov 
1200 obiskovalcev 
140 izvajalcev 
 
Novost:  
Mini Teden kultur 
za otroke 

 

Delavnice Multitude 
 
Razvijanje socialnih in državljan-

skih kompetenc pri mladih. Uspo-

sabljanje za učinkovito in kon-

struktivno sodelovanje v social-

nem in poklicnem življenju in za 

reševanje morebitnih sporov. 

19 delavnic 
338 vključenih otrok 
in mladih 
Teme: človekove 
pravice, aktivno dr-
žavljanstvo, komu-
nikacija, sprejema-
nje drugačnosti   

 

 
 

Le z drugimi smo 
 
Usposabljanje strokovnih delav-

cev v vzgoji in izobraževanju na 

področju spoštovanja različnosti in 

oblikovanja strpnih medosebnih 

odnosov v šoli. 

 

Program poteka v 
okviru projekta ZRC 
SAZU in Pedago-
škega inštituta 
»Krepitev socialnih 
in državljanskih 
kompetenc stro-
kovnih delavcev« 

S primerom dobrih praks smo 
sodelovali pri izvedbi štirih 
regijskih posvetov (Žalec , 
Ljubljana, Krško, Stara Cer-
kev). 

 

 

 

Ozaveščanje celot-

ne družbe o spoš-

tovanju in strpnosti 

do različnih kultur, 

ki temelji na dejan-

skem poznavanju 

drugih kultur in 

religij. 

Za uspešno sobiva-

nje v kulturno razno-

likem okolju je nujno 

učenje medkulturne-

ga dialoga. To po-

meni upoštevanje 

prepričanj in kultur 

vseh članov družbe. 
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OMG! 
 
Vzpostavljanje osebnega 

stika med mladimi in pri-

padniki različnih etničnih 

manjšin, kar omogoča 

pridobivanje informacij iz 

prve roke in posledično 

zmožnost ustvarjanja 

objektivnejše in bolj ce-

lostne slike o manjšinah 

ter kritično razmišljanje o 

vplivu lastnega odnosa na 

integracijo manjšin. 

 

 

Izvedba dogodkov: 
Živa knjižnica 
Okrogla miza Sprejemamo različnosti 
Klepeti z begunci 
Give-box: Sharing in caring 
Praksa v NVO 
Kratki filmčki 'Good vibrations' za pro-
mocijo raznolikosti 
Udeležba na mednarodnem mladin-
skem srečanju Putevima EU 
Medkulturnice za učence in dijake  
Oder je naš 
Kino na prostem 
Projekcija dokumentarnega filma Dom 

 
 

21 dogodkov 
1 klopica, ki v jav-
nem prostoru 
spodbuja izme-
njavo med večin-
skim prebival-
stvom in begun-
ci/priseljenci  
1840 ur neposre-
dnega dela mladih 
s priseljenci  
4 kratki filmčki za 
promocijo raznoli-
kosti  
1.204 vključenih 
mladih 

 

 
 

 



Str. 10  3. Aktivno državljanstvo 
  OBRAZEC ZA POROČILO O PROJEKTU   

3. Aktivno državljanstvo 
 

Mladinsko delo 
 
Z usposabljanjem in 

vključevanjem mladih 

v mladinsko delo pri-

spevamo k večji vklju-

čenosti mladih – tudi 

mladih z manj prilož-

nosti – v vse tri institu-

cionalne mreže, ki 

obvladujejo mladost: 

izobraževalni sistem, 

sistem zaposlovanja in 

prostočasni kulturni 

sistem. Tako zmanjšu-

jemo ranljivost in soci-

alno izključenost mla-

dih. 

Vključevanje mladih z manj prilož-
nostmi 
Učna pomoč, učenje slovenščine, ak-
tivnosti za razvijanje socialnih veščin, 
zdravega življenjskega sloga, kako-
vostno preživljanje prostega časa 
 

84 uporabnikov 
3244 ur vključenosti 
 

Usposabljanje mladinskih delavcev 
Izvedba v sodelovanju s Socialno aka-
demijo iz Ljubljane. 
 

80 ur programa 

25 udeležencev 

15 vsebin 

 

Vzpostavitev dveh novih dejavnosti 
za otroke, ki jih izvajajo mladinski 
delavci 
Regrarije v KS Regrča vas 
Delavnice v KS Uršna sela 
 

50 otrok 

14 mladinskih delavcev 

 

Promocija in beleženje neformalno 
pridobljenega znanja 
Informiranje o orodju Nefiks 
 
 

Čez 100 vpisov v Nefiks 

 
  

Spodbujanje držav-

ljank in državljanov 

k vsesplošni aktiv-

nosti, ki je usmer-

jena v splošno dru-

žbeno korist. 

Razvijanje aktivnega 

državljanstva s po-

močjo ozaveščanja, 

izobraževanja, uspo-

sabljanja o pomenu 

udejstvovanja v dru-

žbenem dogajanju 

ter s pomočjo nepo-

srednega vključeva-

nja v akcije. 
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Prostovoljstvo 
 
Mladim skozi 

prostovoljno delo 

omogočamo 

osebnostni razvoj, 

pridobivanje novih 

izkušenj, razvija-

nje osebnostnih 

potencialov, sa-

mozaupanja in 

ustvarjalnosti. 

Omogočamo jim 

aktivno vlogo pri 

reševanju pro-

blemov, spodbu-

jamo socialno 

odgovornost in 

razvijamo solidar-

nost. 

Sodelovanje in povezovanje mentorjev 
in organizatorjev prostovoljnega dela  
Srečanja mentorjev prostovoljnega social-
nega dela in organizatorjev v regiji 
 

 

Izobraževanja in usposabljanja za pro-
stovoljno delo v medkulturnih okoljih 
Prostovoljno delo v programih naših dnev-
nih centrov za otroke 

Mednarodno prostovoljno delo (EVS) in 
mladinske izmenjave 

Možnosti vključevanja v prostovoljske ak-
tivnosti v počitniškem času - Poletno sredi-
šče v Trstu in Otroški svet 

Uvodno srečanje s prostovoljci na začetku 
šolskega leta in predstavitev Nefiks 

Evalvacija prostovoljnega dela 
 

 

Promocija prostovoljnega dela in aktiv-
nega državljanstva 
Predstavitve možnosti vključevanja mladih 
v prostovoljno delo ter promocija aktivnega 
državljanstva po šolah in na javnih 
dogodkih 
 

16 delavnic 
290 vključenih mladih 

Mednarodno prostovoljno delo 
Prostovoljno delo v Poletnem središču v 
Dijaškem domu Srečko Kosovel v Trstu 
 

12 vključenih 
prostovoljcev 
840 ur prostovoljnega 
dela 
 

Evropska prostovoljska služba – EVS 
Gostili smo prostovoljsko iz Banjaluke, BiH 
(8 mesecev) 
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4. Mednarodno sodelovanje 
 

Regijska/mednarodna projektna pisarna 
 
S povezovanjem različnih deležnikov 

ustvarjamo sinergije in s skupnimi pro-

jekti uspešno nastopamo na EU razpi-

sih. 

Prijavili smo se na razpi-
se: 
Erasmus + (KA 1, KA 2, 
KA 3, sport), Evropa za 
državljane, Civil Society 
Dialogue programme, 
JUST 

Izvedenih 29 
mednarodnih pro-
jektov (od tega 18 
namenjenih mla-
dim) 

 

Sodelovanje s slovenskimi organizacijami v zamejstvu in po 
svetu 
 
Stik z različnimi kulturami, ozaveščanje 

predsodkov in stereotipov ter krepitev 

spoštovanja in strpnosti.  

 

 

 

 

Kulturne izmenjave (lite-
rarni večeri, gledališke 
predstave, likovne raz-
stave, koncerti glasbeni-
kov, vokalnih skupin in 
pevskih zborov, nastopi 
folklornih skupin, praz-
novanja slovenskih kul-
turnih praznikov in 
obletnic društev, pred-
stavitev slovenske kultu-
re na kulturnih festivalih) 
Strokovne ekskurzije 
Mladinske izmenjave 
Mednarodni seminarji za 
mlade 
Družabna srečanja 
Prostovoljno delo 

 

Kulturne izmenja-
ve z 19 organiza-
cijami  
34 skupnih aktiv-
nosti 
1200 aktivnih 
ustvarjalcev 
6600 obiskovalcev 

 

Sodelovanje z organizacijami iz partnerskih občin 
 
V občinah, kjer ni društev Slovencev, 

sodelujemo z nevladnimi in drugimi 

organizacijami. 

Otroški karneval v Her-
ceg Novem 
Torta za osmijeh 

2 dogodka 
9 aktivnih udele-
žencev 

Z mednarodnim 

sodelovanjem vse-

binsko dopolnjuje-

mo ostale progra-

me društva, saj s 

partnerji iz različnih 

držav izmenjujemo 

različne prakse in 

hkrati spodbujamo 

aktivno državljan-

stvo ter mobilnost. 
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5. Podpora nevladnemu sektorju 
 

Regijski NVO center regije JV Slovenija 
 
Stičišče nevladnih 

organizacij nudi pod-

poro na območju 21 

občin regije. 

Krepitev NVO za bolj trajnostno 
delovanje in večjo vlogo pri izva-
janju javnih storitev 
 
Prizadevanje za večjo vlogo 
NVO pri oblikovanju lokal-
nih/regionalnih politik 
 
Krepitev povezovanja in sodelo-
vanja različnih sektorjev pri re-
ševanju lokalnih izzivov 
 
Krepitev vloge stičišča pri izbolj-
ševanju pogojev za delovanje 
NVO 
 
Krepitev razvoja stičišča v smeri 
njegove trajnosti, stabilnosti in 
usposobljenosti za zagotavljanje 
kakovostnih storitev za NVO 

Poglobljeno delo z 11 NVO, 
ki so izkazovale potencial za 
napredek 
 
9 delujočih čezsektorskih 
partnerstev, ki so reševala iz-
brane lokalne potrebe 
 
Vzpostavljenih 7 novih stori-
tve za občane 
 
Izdelana analiza javnih politik 
v 6 občinah 
 
Vloženi 2 uspešni pobudi na 
MONM 

 
 
 

 

 
 

Krepimo nevladne 

organizacije, izbolj-

šujemo sistemske 

pogoje za njihovo 

delovanje ter jih 

povezujemo z osta-

limi akterji v skup-

nosti.  

To vodi v boljši izko-

ristek njihovih znanj 

na področjih, na 

katerih delujejo, in s 

tem v izboljševanje 

ponudbe storitev za 

občane in kakovost 

njihovega življenja. 
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Usposabljanja zaposlenih 
 

Skrbimo za razvoj organizacije in zasledujemo strateški cilj – zagotoviti ekipo strokovno us-

posobljenih delavcev, ki bodo lahko zagotavljali kontinuiteto programov. V letu 2017 so se 

usposabljali na področjih: 

 

 Psihoterapija otrok in mladostnikov – strahovi, fobije, panična motnja | Fakul-

teta za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani 

 Komunikacijska delavnica za nevladne organizacije | Sistem 2 d.o.o. 

 Transformacija odnosa s starši | Društvo za življenje brez nasilja 

 Delo z otroki | Zavod Igrivi svet 

 Evalvacija javnih socialno varstvenih programov | Inštitut Republike Slovenije za 

socialno varstvo 

 Usposabljanje za mladinske delavce | Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 

šport | Socialna akademija | Mestna občina Novo mesto | DRPD  

 Agresivnost: Kako se soočiti? | Zavod Igrivi svet 

 Povezovalna komunikacija pri delu z mladostniki | Društvo za razvoj skupnostnih 

programov za mlade (SPM) 

 Psihoterapija otrok in mladostnikov – depresija, kontekstualni model | Fakulte-

ta za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani 

 Vpliv komunikacije na človekovo vedenje | Društvo za razvoj skupnostnih pro-

gramov za mlade (SPM) 

 Mladim se svet ruši | Projekt Človek 

 Starejši zaposleni – le kaj bi z njimi ali vaša priložnost in odgovornost? | Celo-

vita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (ASI) 

 Kako uspešno plasirati in obdržati proizvod na trgu? (Kanvas poslovni model) 

| 8C d.o.o. 

 Kako do uspešne prijave na razpis programa Evropa za državljane | CMEPIUS 

 Psihoterapija otrok in mladostnikov – risanje drevesa | Fakulteta za psihotera-

pevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani  

 Kako učinkovito nevladniško komunicirati? | Društvo za razvijanje prostovoljne-

ga dela Novo mesto 

 Odnosi z javnostmi in komunikacija (komunikacijski cilji in orodja) | Mreža 

MaMa 

 Kultura in gospodarstvo – priložnost ali nemogoča izbira | Društvo Asociacija 

 Psihoterapija otrok in mladostnikov – reka življenja | Fakulteta za psihoterapevt-

sko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani  

Strokovni delavci 

so se udeležili tudi 

10 supervizijskih 

srečanj s 

supervizorko 

Dubravko Hrovatič
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Načrt dela in usmeritve za leto 2018 
 

V skladu s poslanstvom in novimi možnostmi bomo izvajali in nadgrajevali programe ter 

sledili lokalnim, nacionalnim in evropskim smernicam ter strateškim dokumentom na posa-

meznih vsebinskih področjih. 

Obstoječe socialnovarstvene programe in projekt MARELA – Večgeneracijski center za Do-

lenjsko in Belo krajino (izvajamo ga v partnerstvu s Slovensko filantropijo in CIK Trebnje), ki 

najbolj ranljivim skupinam v lokalni skupnosti omogočajo participacijo, socialno vključenost, 

sproščanje inovativnega potenciala, medgeneracijsko povezovanje ter preprečevanja zdrsa 

v revščino in socialno izključenost, bomo nadgrajevali predvsem v smeri novih vsebin in 

metod dela (razvijanje socialnih veščin skozi športne aktivnosti, športni tabor za priseljence 

in romske otroke in mlade, povezovanje in vključevanje novih deležnikov pri izvedbi aktivno-

sti …) ter širjenja aktivnosti v smeri vzpostavitve novega Dnevnega centra za romske otroke 

v romskem naselju Jedinščica. 

Na področju mladine se bomo odzivali predvsem na trenutne razmere glede zaposlovanja 

mladih, saj je zaposlitev mejnik, ki vpliva na ostale mejnike prehoda v odraslost. Za mlade, ki 

se še izobražujejo, in za prve iskalce zaposlitve, ki so še posebej ranljiva skupina na podro-

čju zaposlovanja, bomo z različnimi programi za pridobivanje izkušenj in kompetenc omogo-

čali opravljanje obvezne študijske prakse in prakse za srednješolce, prijavili se bomo na 

javne razpise, ki podpirajo zaposlovanje mladih in predvidevamo 5 novih zaposlitev na po-

dročju mladinskega dela in izobraževanja. Dolgotrajno brezposelnim mladim bomo dali 

prednost pri potencialnem zaposlovanju na javnih delih v okviru aktivnih politik zaposlovanja. 

Svoje kompetence bodo lahko razvijali tudi v okviru prostovoljnega dela ter na številnih do-

godkih, seminarjih in izobraževanjih, kjer sodelujemo kot partnerji ali jih organiziramo. Stro-

kovno bomo usposobili vsaj 15 mladinskih delavcev in delavk. Aktivno državljanstvo, partici-

pacijo, medkulturni dialog in krepitev različnih kompetenc (med njimi tudi socialno podjetniš-

tvo) bomo mladim omogočali z udeležbo na neformalnih izobraževanjih v okviru številnih 

mednarodnih in nacionalnih projektov, ki bodo doma in v tujini potekali na različne teme kot 

treningi, izmenjave in usposabljanja, ter dve dolgoročni prostovoljski izmenjavi v Italiji. Po-

sebno pozornost bomo namenili najbolj ranljivim skupinam med mladimi: Romom, priseljen-

cem in LGBT osebam.  

Z Mestno občino Novo mesto bomo nadaljevali strateško partnerstvo Evropa gre lokalno, v 

okviru katerega razvijamo načine za izboljšanje pogojev za razvoj mladinskega dela. Udele-

žili se bomo študijskega obiska na Švedskem in pripravili ukrepe za razvoj mladinskega dela 

za obdobje do 2020. Še naprej bomo sodelovali v županovem Projektnem svetu za mladino, 
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ki bo analiziral izvajanje strategije za mlade in možnosti izvedbe infrastrukture mladinskega 

centra. V sodelovanju z MC BIT Črnomelj bomo pripravljali strategijo na področju mladine v 

Občini Črnomelj. 

Na področju razvoja nevladnega sektorja bomo kot stičišče organizacijsko, strokovno in 

zagovorniško (o)krepili štiri nove NVO; nadaljevali z začetim delom na vsebinskih področjih 

podpore mladim LGBT osebam,spodbujanja krožnega gospodarstva, urejanja prostora, gi-

balnega razvoja, proste igre, gozdnega turizma, kulturne dediščine, mladine in migracij. Iz-

brali bomo nove izzive v lokalnih skupnostih (predvsem v upravnih enotah Trebnje in Ribni-

ca), ki jih lahko pomagajo reševati NVO, in vzpostavili nova lokalna partnerstva, ki bodo 

izzive reševala. Poseben poudarek bomo namenili partnerstvom na področju reševanja za-

posljivosti mladih ter novim rešitvam, ki lahko pripeljejo do bolj kakovostne ponudbe v lokal-

nih skupnostih (npr. uvedba participatornega proračuna v krajevnih skupnostih). V oblikova-

nje lokalnih politik se bomo vključili s pripravo pobud, predvsem na področjih turizma in ure-

janja prostora, ter z aktivno vlogo v dogajanju pred lokalnimi volitvami 2018. Za boljše pogo-

je za delovanje NVO si bomo prizadevali s pripravo smernic za kakovostno pripravo javnih 

razpisov v manjših občinah, z vzpostavitvijo posvetovalnega telesa, promocijo Garancijske 

sheme, vzpostavljanjem modela financiranja NVO s pomočjo gospodarstva … 

S pomočjo regijske projektne pisarne bomo aktivirali in povezovali različne deležnike v do-

mačem okolju in v okoljih, s katerimi sodelujemo, ter za realizacijo skupnih idej, ki stremijo k 

izboljševanju kakovosti življenja na vseh področjih, črpali sredstva iz evropskih razpisov. 

Posebno pozornost bomo namenjali sodelovanju s slovenskimi društvi v zamejstvu in na 

območju Zahodnega Balkana, saj jih želimo okrepiti do te mere, da bodo začela z intenziv-

nejšim povezovanjem z lokalnimi oblastmi, gospodarstvom in nevladnimi organizacijami  tudi 

izven polja kulture in tako širila svoj institucionalni vpliv v okoljih, kjer živijo. 
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Računovodska pojasnila 

1 
Finančno materialno poslovanje društva poteka v skladu z načeli, ki veljajo za društva, in z 

veljavnimi predpisi. Materialna in finančna evidenca se opravlja po pravilih blagajniškega 

poslovanja in z uporabo SRS 33. 

2 
Društvo za evidentiranje poslovnih knjig uporablja SRS 33. Društvo vodi poslovne knjige po 

sistemu dvostavnega knjigovodstva. Evidentiranje poslovnih dogodkov je zaradi projektne 

narave evidentirano po področnih odsekih. Poslovni dogodki so evidentirani po njihovi izka-

zani izvirni vrednosti. 

3 
Društvo je za razmejevanje pridobitne in nepridobitne dejavnosti uporabilo razmejevanje po 

dejanskih nastalih prihodkih in stroških. Večina pridobitnih prihodkov nastane zaradi vnaprej 

določenih stroškov, ki jih je društvo zaračunalo naprej drugim pravnim osebam ali jih porabi 

za s pridobitno dejavnostjo povezanimi stroški. 

4 
V letu 2017 je društvo imelo vlaganja v nova osnovna sredstva. Amortizacija obstoječih in 

novih osnovnih sredstev se obračunava po metodi enakomernega časovnega amortiziranja. 

Za opremo se uporablja 20% amortizacijska stopnja za računalnike pa 50%. Društvo je ne-

kaj sredstev za osnovna sredstva pridobila iz naslova javno namenskih sredstev. Zato olaj-

šav za opremo ne uveljavlja. Za osnovna sredstva društvo pridobi sredstva iz naslova nepo-

vratnih sredstev. 

5 
Društvo pridobiva prihodke za opravljanje svoje dejavnosti s strani javnih sredstev RS in EU, 

z donacijami drugih skladov ter mednarodnih organizacij ter z donacijami drugih pravnih ter 

fizičnih oseb. Prihodke vseh vodi v poslovnih knjigah ločeno v skladu z zahtevami projektov 

in razpisnimi pogoji. Tudi odhodke vodi ločeno po posameznih stroškovnih mestih. 

6 
Društvo ni oblikovalo dolgoročnih rezervacij in na zadnji dan obračunskega obdobja ni imelo 

zalog. 

Pripravil 

Finskatt d.o.o.
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7 
Društvo je imelo v obračunskem obdobju povprečno 18,2 zaposlenih. Društvo zaposluje 

svoje delavce preko sistema javnih del ter druge predvsem projektne zaposlitve, ki se finan-

cirajo preko razpisov evropskih sredstev. Za pokrivanje plač zaposlenih preko javnih del 

pridobiva društvo refundirana sredstva Zavoda za zaposlovanje RS in Mestne občine Novo 

mesto, ostale plače pokriva s sredstvi enoletnih ali večletnih projektov. 

8 
Društvo ima konec obračunskega obdobja obveznosti in terjatve, katerih zapadlost je v na-

slednjem koledarskem obdobju in tako predstavljajo dejansko stanje obveznosti in terjatev. 

Nekaj terjatev se lahko nanaša tudi na večletno obdobje. Zato so oblikovane pasivne časov-

ne razmejitve 

9 
Pred sestavo letnega poročila je bil opravljen notranji nadzor nad finančnim in materialnim 

poslovanjem društva. Notranji nadzor je opravil Nadzorni odbor društva. Odstopanj niso 

ugotovili. 

10 
Presežek prihodkov nad odhodki se razporeja v društveni sklad. 

 

 

        Predsednica 

        Branka Bukovec 
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Informacije o društvu 
 

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto 

Rozmanova ulica 30 
8000 Novo mesto 

Tel. 07 39 39 274 

Faks07 39 39 212 

www.nevladnik.info 

www.facebook.com/DRPDNM 

 


