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Str. 01  Uvod 
OBRAZEC ZA POROČILO O PROJEKTU 

Uvod 
 

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

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

Na dan 31. 12. 2020 je zaposlovalo 28 delavcev: 6 za nedoločen čas, 17 za določen čas, 5 

v programih javnih del. 

V letu 2020 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 mrež: 

 Mreža MaMa 

 Mreža preventivnih 

programov za mla-

de Slovenije 

 Mreža Eurodesk 

(regionalni partner) 

 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 

 New DSA Network 

 EAVI – the Euro-

pean Association 

for Viewers Inte-

rests  

 PAL Network – 

Network for 

Fighting discrimina-

tion and Anti-

Gypsyism in edu-

cation and 

employment in EU 
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Finančni povzetek 
 

Prihodki 
798.240,19 EUR 

 

Viri financiranja 
Proračunska sredstva (lokalni, državni in mednarodni razpisi)  788.768,92 EUR 

Pridobitna dejavnost          3.448,20 EUR 

Donacije            5.803,07 EUR 

Članarine               220,00 EUR 

 

Prostovoljno delo       88.380,00 EUR* 

 

*izračun po metodologiji o vrednosti prostovoljnega dela: 

91 prostovoljcev vključenih v programe (predvsem mladi)  

8.338 opravljenih ur 

 

 

  

10%

67%

22%

0%

1%

0% Proračunska sredstva
(lokalna skupnost)

Proračunska sredstva
(država)

Proračunska sredstva
(EU)

pridobitna dejavnost

donacije

članarine
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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 
 Aktiven.si, doživljajski tabor 
 Delovanje mladinskih organizacij – Mladinski centri 
 Usposabljanje mladinskih delavcev 
 Mladinsko delo, prostovoljstvo ter medgeneracijsko sodelovanje 

»Mladi za mlade« 
 Medobčinsko in mednarodno sodelovanje 
 Teden kultur gre Vamo tamo 
 Regijski NVO center 

Mestna občina Novo mesto  
javna dela (sofinanciranje) 

 Pomoč Romom pri socializaciji (2 osebi) 
 Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin (2 osebi) 
 Pomoč pri izvajanju programov za mlade (1 oseba) 

Zavod RS za zaposlovanje 
javna dela 

 Pomoč Romom pri socializaciji (2 osebi) 
 Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin (2 osebi) 
 Pomoč pri izvajanju programov za mlade (1 oseba) 

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

 Dnevni center za otroke 
 Dnevni center za romske otroke 

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

 Marela – Večgeneracijski center Dolenjske in Bele krajine (vodilni 
partner: Slovenska filantropija) 

 Zmorem sama (socialna aktivacija) 
Ministrstvo za zdravje  Zdravita 

Ministrstvo za javno upravo  Regijski NVO center 

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

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

 Z mladinskim delom proti brezposelnosti mladih – Fair Employment 
(nosilec: Združenje EPEKA) 

Urad RS za Slovence v zamejstvu 
in po svetu  

 Slovenci po svetu – Redno delovanje 

Urad RS za mladino  Mladinsko delo v letu 2020 

Javni sklad RS za kulturne de-
javnosti 

 Teden kultur 2020 

FIHO – Fundacija za financiranje 
invalidskih in humanitarnih 
organizacij 

 Socialno vključevanje Romov, Socialno vključevanje migrantov, Pro-
mocija medkulturnega dialoga in aktivnega državljanstva, Delovanje 
in naložbe 

Zavod MOVIT NA MLADINA EU, 
Program Erasmus+ 

 ESC, Kultegracija 
 

Urad za finančne mehanizme – 
Norveški in EGP finančni meha-
nizem 2014–2021 

 Active Citizen's Fund 

EU, ERASMUS+, KU1 
 

 Newsroom Europe  
 Respect 
 Z mano po poti do znanja 

EU, ERASMUS+, KU2  From Youth Centers to Intercultural Centers 
 MUSE School - Integration of Museums into School Education 
 EPSWRA - Empowering Practitioners in Social Work from Rural 
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Communities 
 INNOVOL. Innovative Volunteering Models with and for Youth 
 ICTeen - Integration of immigrant adolescents through ICT 
 IMPACT -  Inclusion Matters! Using Performing Arts towards Cohesi-

on and Tolerance 
 KAFFI – To know and Face Functional Iliteracy 
 LEVEL UP! – 'Game-based practices for migrant children' 
 Life Skills for Care Leavers 
 StartUp Academy 
 Technology from everyone, to everyone and each one – TEC++ 
 Youth Ambassadors of Non Formal Learning 
 TeDiCom - Teaching Digital Competences in Adult Education 
 Yes volunteering 
 ExpoVET - Practices for Increasing Export-oriented Entrepreneurial 

Skills of VET Learners 
 CRETHINK - Co-creative RETHINKing for sustainable cities 
 WELLy - Introducing the job profile of a Manager for Work Well-being 

to prevent and combat work-related stress 
 (RE)BUILD 
 NEST - New skills to enhance integration of asylum seekers and be-

neficiaries of international protection 
 REST – Refugees Empowering Skills Together 
 VSC - Valorizing Senior Citizens - Digital Resource for Active Ageing   
 ETCOPE - Empowering Teacher Competence to Promote Social En-

trepreneurship in European Schools 
 ATENEA - Autobiographical Theatre fiction as innovative tool to ad-

dress the human vulnerability 
 WOWSA - What's on the Web Safe for All Family Members - A 

Family Learning Approach to Building Digital Literacy Competences 
 INPOWER-EMPOWERING CHILDREN SUBJECTED TO ACES 
 Gemini - GEnerating FeMale SocIal EntrepreNeurshIp 

EU, ERASMUS+, KU3  EYOS – European Youth on Stage: Engage Connect Empower on 
the future of Europe 

 NETWORK TUNE - Transnational United Network in Europe 
EU, ERASMUS+, ŠPORT  P.L.A.Y! 

 ODYSSEIA (Youth and Senior Integration Through Diverse Sport 
Events 

 T&F4ALL - Track & Field, a race towards the future: inclusion in sport 
of young people from disadvantaged backgrounds 

Evropa za državljane, sklop 2 – 
Demokratično delovanje in dr-
žavljanska udeležba/ Ukrep Mre-
že mest 

 CROSS OVER 
 Old towns, New Results 
 Pathways to belonging: From interculturAL dialogue to sociaL Inc-

lusion (ALL IN) 
 Debating the Future of Europe and Challenging Euroscepticism: a jo-

urney into media literacy to fight Eurosceptic narratives (EU DEFEN-
CE) 

 SUPPORTING DEMOCRATIC UNION AND ACTIVE CITIZENSHIP 
IN DIGITAL ERA 

 DEbating the Future of Europe aNd Challenging Euroscepticism : a 
journey into media literacy to fight Eurosceptic narratives  

 Europe Future of Young in Rural Area (EFYRA) 
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Evropa za državljane, sklop 2 – 
Demokratično delovanje in dr-
žavljanska udeležba/ Ukrep Pro-
jekti civilne družbe 

 Civil Society Solidarity Movement (Ci.So.Mo.) 
 Discover our Europe 
 ESCAPE ROOM - What would life be without EU? 
 Dublino, Europa conDivisa (Beyond Dublin) 

Evropa za državljane, Evropski 
zgodovinski spomin 

 TELL (TElling the story, Learning from Listening) 
 Active telling, active learning 

Anna Lindth Foundation  ForeWomen- Uncover the invisible talent & abilities of young margi-
nalized women 
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Programi 
1. Socialnovarstveni programi 
2. Medkulturni dialog 
3. Aktivno državljanstvo 
4. Mednarodno sodelovanje 
5. Podpora nevladnemu sektorju 
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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.). 

 

Vzpostavljanje vsakodnevnega kako-
vostnega stika med otroki, prostovoljci 
in izvajalci programa 
 
Svetovanje,  informiranje, učna po-
moč, učenje slovenščine, aktivnosti za 
večjo vključenost, boljše duševno 
zdravje in zdrav življenjski slog ter za 
kakovostno preživljanje prostega ča-
sa, tabor Aktiven.si 
 

 

Odprt na Rozmanovi 
ulici 30, vsak delovni 
dan med šolskim letom 
od 11. do 18. ure (v ča-
su počitnic učna pomoč 
in učenje slovenskega 
jezika za otroke, ki niso 
bili uspešni) 
 
153 uporabnikov 
17.235 ur vključenosti 
28 prostovoljcev  
1.632 prostovoljskih ur 
 

 

Dnevni center za romske otroke 
 
Dnevni program za 

predšolske in šol-

ske otroke, mlade 

in njihove starše, ki 

poteka v dveh 

romskih naseljih:  

Brezje, Jedinščica. 

Izboljševanje dostopa otrok do znanja in 
veščin 
 
Učna pomoč, učenje slovenščine, aktiv-
nosti za večjo vključenost, zdrav življenj-
ski slog in kakovostno preživljanje proste-
ga časa, Tabor Aktiven.si 
 

 

Odprt vsak delovni 
dan od 13. do 17. 
ure oz. od 11. do 16. 
ure 
 
Vključitev 6 študen-
tov v program po 2 
meseca 
 
122 uporabnikov 
11.289 ur vključeno-
sti (BREZJE) 
 
27 uporabnikov 
5.478 ur vključenosti 
(JEDINŠČICA) 
 
8 prostovoljcev 
480 prostovoljskih ur 
  

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, ter ženske in 

mlade, ki zaradi izobrazbene 

prikrajšanosti potrebujejo po-

sebno podporo pri vključevanju 

v družbo. 

Dvig kakovosti življenja 
in preprečevanje zdrsa 
v revščino in izključe-
nost 
 
Učenje slovenskega je-
zika in kulture, funkcio-
nalne komunikacijske 
veščine, nova znanja, 
veščine, svetovanje,  
informiranje, zagovor-
ništvo 

Vsak delovni dan od 9. do 
18. ure na lokacijah 
Rozmanova ulica 30 in 
Novi trg 9 
 
171 uporabnikov 
2.206 ur vključenosti 
4 prostovoljci 
369 prostovoljskih ur 
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MARELA – večgeneracijski center Dolenjske in Bele krajine 
(nosilec Slovenska filantropija) 
 
Preventivne aktivnosti za  

najbolj ranljive skupine pre-

bivalstva (osebe z nizko 

delovno intenzivnostjo, mladi 

s posebnimi potrebami, otro-

ci in starši, romski otroci, 

mladi in ženske) 

Dvig kakovosti življenja in 
preprečevanje zdrsa v rev-
ščino in izključenost 
 
Izobraževalne in praktične 
delavnice, počitniške ak-
tivnosti za otroke, učenje 
slovenščine, informiranje, 
svetovanje, usklajevanje 
poklicnega in družinskega 
življenja. 
 
 

Vsak delovni dan od 9. do 
17. ure, sobota od 10. do 
13. ure na lokacijah 
Rozmanova ulica 30, 
romska naselja, BTC No-
vo mesto 
 
212 uporabnikov 
1 prostovoljec  
35 prostovoljskih ur 
 

 

Socialna aktivacija Zmorem sama 
 
Program za ženske iz drugih 

kulturnih okolij, ki zaradi jezi-

kovnih in drugih ovir pri vključe-

vanju v družbo potrebujejo opo-

ro pri reševanju težav 

Razvijanje osebnega 
kapitala, samozavesti, 
zaposljivosti 
 
Učenje slovenskega je-
zika, nova znanja in 
kompetence za spora-
zumevanje, krepitev 
funkcionalne pismeno-
sti, socialne, družbene 
in delovne kompetence 

Vsak delovni dan od 8. do 
16. ure na Rozmanovi uli-
ci 30 in Novem trgu 9 
 
30 uporabnic 
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2. Medkulturni dialog 
 

Teden kultur gre Vamo tamo 
 
Tradicionalni petdnevni medkul-

turni festival, na katerem nastopa-

jo v Sloveniji živeči predstavniki 

različnih kultur, je zaradi epidemi-

je odpadel. Nadomestil ga je 

Youtube kanal Vamo tamo z Mi-

roslavom in Klaro, na katerem 

Slovenka in Srb skozi video chal-

lenge ilustrirata sožitje različnih 

kultur. 

Vzpostavljen youtube kanal  
 
Objavljen 1 video izziv od 20,  
ostali v snemanju  
 
 
 
 
 
 
 

   
 

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. 

6 delavnic 
157 vključenih otrok in mladih 

 
Teme: aktivno državljanstvo 
strpnost, socialne veščine, 
prostovoljno delo, človekove 
pravice, sprejemanje drugač-
nosti 

  
 

 
 

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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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. 

Usposabljanje mladinskih delavcev 
Veščine in znanja za delo z mladimi z 
namenom dviga kakovosti programov 
za mlade v MONM 

 

80 ur programa 
23 udeležencev 
16 vsebin 
 

Fair Employment – z mladinskim de-
lom proti brezposelnosti mladih 
Usposabljanje ranljivih mladih na po-
dročjih, ki so ključna za vstop na trg 
dela in aktivno udeležbo v družbi 

100 ur programa 
8 udeležencev 
 
 
 
 

Mladinski center 
Mladinsko delo, aktivna participacija, 
aktivnosti za razvijanje socialnih 
veščin, zdravega življenjskega sloga, 
kakovostno preživljanje prostega časa 
 

64 mladih 
1 mladinski delavec 

Informiranje mladih 
Eurodesk točka, FB strani Mladi Novo 
mesto in DRPD NM in angleška FB 
stran DRPD, portal Nevladnik.info za-
vihek mladi 
 

Več kot 200 objav 
 

Promocija in beleženje neformalno 
pridobljenega znanja 
Informiranje o orodju Nefiks 
 

Čez 30 vpisov v Ne-
fiks 

Mobilnost mladih 
Razvoj mednarodnih in nacionalnih 
projektov 
 

250 mladih vključenih 
v mednarodne izme-
njave 
1 mladinski delavec 
 

Zagotavljanje prakse 
Omogočanje opravljanja obveznega 
praktičnega dela srednješolcem in štu-
dentom 
 

6 opravljenih praks 

Otroški svet 

Ustvarjalni počitniški program za otro-
ke v juliju 

15 delavnic 
135 otrok 
599 obiskov 
 

Sodelovanje v Svetu za mladino  

Posvetovalno telo župana MONM 

Priprava nove strate-
gije za mladino  

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. 

Izobraževanja in usposabljanja za pro-
stovoljno delo v medkulturnih okoljih 
 
Prostovoljno delo v programih naših dnev-
nih centrov za otroke 
 
Mednarodno prostovoljno delo (ESE) in 
mladinske izmenjave 
 
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 
 

6 delavnic 
171 vključenih mladih 

Evropska solidarnostna enota – ESE 
Gostili smo prostovoljko iz Srbije in iz BiH 
 

2 vključena 
prostovoljca 
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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 +, Evropa 
za državljane, Evropska 
solidarnostna enota 
 
Vključeni v 49 partner-
skih projektov 
 

15 dogodkov v tu-
jini (89 udeleženih 
Novomeščanov) 
 
1000 udeležencev 
na dogodkih v 
Novem mestu in 
na spletnih do-
godkih 

 

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, likovne raz-
stave in kolonije, koncer-
ti glasbenikov, vokalnih 
skupin in pevskih zbo-
rov, nastopi folklornih 
skupin, praznovanja slo-
venskih kulturnih prazni-
kov in obletnic društev, 
predstavitev slovenske 
kulture na kulturnih fe-
stivalih) 
Strokovne ekskurzije 
Mladinske izmenjave 
Mednarodni seminarji za 
mlade 
Družabna srečanja 
Prostovoljno delo 

 

Izmenjave z 10 
organizacijami  
15 skupnih aktiv-
nosti 
300 aktivnih 
ustvarjalcev 
950 obiskovalcev 

 

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. 

Informacijska podpora za NVO  
 
 
Krepitev strokovne, organizacij-
ske in zagovorniške usposoblje-
nosti NVO za njihovo bolj traj-
nostno delovanje in večjo vlogo 
pri odzivanju na lokalne potrebe 
 

 
 
Zagovorništvo za dosego po-
trebnih sprememb lokal-
nih/regionalnih politik, da bi lažje 
naslovili potrebe v skupnosti 
 

 
 
Povezovanje in sodelovanje raz-
ličnih sektorjev pri reševanju lo-
kalnih izzivov 

 
Vzpostavljanje novih trajnostnih 
storitev, ki rešujejo lokalne po-
trebe 

Vzpostavljenih 12 kanalov 
obveščanje, med njimi skup-
na blagovna znamka zaNVO 

 
Povečana stopnja organiza-
cijskega in zagovorniškega 
razvoja pri 6 NVO, ki izkazu-
jejo potencial za napredek 
(204 ur mentorstev), in reše-
na vprašanja 45 NVO iz 12 
občin. 
 
Izboljšani pogoji finančnega 
delovanja NVO v MONM, 
umestitev projektov NVO v 
razvojne načrte regije, vzpo-
stavljen sistem sterilizacij 
mačk v dveh občinah 
 
4 delujoča čezsektorska part-
nerstva, ki rešujejo izbrane 
lokalne izzive 
 
3 nove storitve za občane (tu-
ristična tura, botrstvo živali, 
učne ure pedokinetike na da-
ljavo) 

 

                     
 

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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Načrt dela in usmeritve za leti 2021 in 2022 
 

V skladu s poslanstvom, novimi možnostmi in novimi okoliščinami (epidemija) bomo izvajali 

in ustrezno nadgrajevali obstoječe programe, pri čemer bomo sledili lokalnim, nacionalnim in 

evropskim smernicam ter strateškim dokumentom na posameznih vsebinskih področjih. 

Na področju socialnega varstva bomo nadgrajevali obstoječe socialnovarstvene programe 

in projekt MARELA – Večgeneracijski center Dolenjske in Bele krajine (izvajamo ga v part-

nerstvu s Slovensko filantropijo in CIK Trebnje), ki najbolj ranljivim skupinam v lokalni skup-

nosti omogočajo participacijo, socialno vključenost, sproščanje inovativnega potenciala, 

medgeneracijsko povezovanje ter preprečevanja zdrsa v revščino in socialno izključenost. 

Nadgrajevali jih bomo predvsem v smeri novih vsebin in metod dela, kot so kulturno umetni-

ške vsebine ter vsebine za krepitev in varovanje zdravja, s čimer bomo prispevati tudi k 

zmanjševanju neenakosti v zdravju ter doseganju višje ravni kakovosti življenja predvsem 

pripadnikov romske skupnosti in migrantov. 

Aktivnosti za opolnomočenje, krepitev vloge in položaja najbolj ranljivih skupin v lokali skup-

nosti, bomo povezovali z ozaveščanjem javnosti. Gre namreč za dva komplementarna 

pristopa, ki udejanjata idejo, da družbena integracija deluje kot dvosmerni proces skupnega 

učenja in prilagajanja med migranti in Romi ter splošno javnostjo (»učeča se kultura«). Zato 

bomo redno pripravljali izobraževalne dogodke (usposabljanja, delavnice, okrogle mize) in 

kulturne dogodke (medkulturni večeri, festival Teden kultur, Youtube kanal Vamo tamo …), 

saj menimo, da je ohranjanje kulturne in jezikovne pestrosti ter promocija le-te eden izmed 

pogojev za izgradnjo sožitja in miru. 

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. 

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, predvidevamo nove zaposlitve na področju 

mladinskega dela in izobraževanja. Dolgotrajno brezposelnim mladim bomo omogočili pred-

nost pri potencialnem zaposlovanju prek javnih delih. Svoje kompetence bodo lahko razvijali 

tudi v okviru prostovoljnega dela ter na številnih dogodkih, seminarjih in izobraževanjih, kjer 
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sodelujemo kot partnerji ali jih organiziramo. Strokovno bomo usposobili vsaj 15 mladinskih 

delavcev in delavk na leto. Spodbujali jih bomo pri pridobivanju nacionalne poklicne kvalifi-

kacije mladinska delavka/mladinski delavec, in sicer vsaj po 1 na leto. Aktivno državljanstvo, 

participacijo, medkulturni dialog in krepitev različnih kompetenc (med njimi tudi socialno 

podjetništvo) 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 

ESE. Posebno pozornost bomo namenili najbolj ranljivim skupinam med mladimi: Romom, 

priseljencem in LGBT osebam. 

Z Mestno občino Novo mesto bomo nadaljevali strateško partnerstvo, v okviru katerega raz-

vijamo načine za izboljšanje pogojev za razvoj mladinskega dela. Še naprej bomo sodelovali 

tudi v županovem Projektnem svetu za mladino, ki analizira izvajanje strategije za mlade in 

pripravlja novo (prejšnja je potekla v 2020). 

Ob podpori mladinskih delavcev bomo nadaljevali z rednim programom in razvojem kako-

vostnega mladinskega dela v mladinskem centru s ciljem spodbujanja participacije mladih, 

pridobivanja kompetenc za aktivno participacijo v družbi ter njihov osebni in socialni razvoj 

ter razvoj skupnosti. Osebnostni razvoj bomo mladim ves čas nudili tudi skozi možnost us-

posabljanj za prostovoljno delo. 

Na področju podpore nevladnemu sektorju bomo nadaljevali z izvajanjem rednih nalog 

stičišča nevladnih organizacij v regiji JV Slovenija, kot jih opredeljuje Zakon o nevladnih 

organizacijah. V letu 2021 bomo organizacijsko, strokovno in zagovorniško (o)krepili dve 

novi NVO in  v sodelovanju z ostalimi NVO nadaljevali začeto delo na zagovorniškem po-

dročju (izboljševanje finančnih pogojev za delovanje NVO, umeščanje vsebin v regionalni 

razvojni načrt, spodbujanje uvedbe slušnih zank v javne prostore in subvencioniranje sterili-

zacij/kastracij mačk na Dolenjskem). Pri zagovorništvu bomo posebno pozornost namenjali 

posledicam epidemije, ki jih v veliki meri rešujejo prav nevladne organizacije, za kar potrebu-

jejo ustrezne pogoje in podporo lokalnih skupnosti. Nadaljevali bomo z zagotavljanjem pod-

pore obstoječim večsektorskim partnerstvom, ki rešujejo izzive na področjih urejanja prosto-

ra, vidnosti žensk v javnem prostoru in aktivnega državljanstva mladih, ter spodbujali vzpo-

stavitev novih partnerstev na področjih spodbujanja krožnega gospodarstva, medgeneracij-

skega sodelovanja, ponudbe za starejše in turistične ponudbe. Načrtujemo tudi izdajo e-

kataloga storitev NVO za šole in razpis za najboljše nevladniške zamisli na temo dolgožive 

družbe. 

V letu 2022 bomo na podlagi nove analize potreb v lokalnih skupnostih izbranih občin (pred-

vsem na območjih upravnih enot Trebnje in Ribnica) definirali izzive, ki jih lahko pomagajo 

reševati NVO, in vzpostavili nova partnerstva, ki bodo izzive reševala. Poseben poudarek 

bomo namenili novim rešitvam, ki predvidevajo aktivno sodelovanje občank in občanov 
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(spodbujanje prostovoljstva, participativni proračuni ipd.). Na področju krepitve NVO bo po-

seben poudarek namenjen transparentnosti delovanja, komuniciranja dosežkov in uvajanja 

novih storitev, prilagojenih razmeram epidemije. V oblikovanje lokalnih politik se bomo inten-

zivno vključili z izvedbo vseslovenske akcije Šola za župane pred lokalnimi volitvami. Boljše 

pogoje za delovanje NVO si bomo prizadevali doseči z nadaljevanjem promocije smernic za 

kakovostno pripravo javnih razpisov v manjših občinah, s promocijo partnerskih prijav na 

razpise in z 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 držav, s katerimi sodelujemo, ter za realizacijo skupnih idej, ki 

stremijo k izboljševanju kakovosti življenja na vseh področjih, črpali sredstva iz evropskih 

razpisov. 
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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 ter sponzorstva. 

4 
V letu 2020 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 

večino sredstev za osnovna sredstva pridobila iz naslova javno namenskih sredstev. Zato 

olajšav za opremo ne uveljavlja. 

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. Društvo ima v letu veliko prejetih predplačil, v zvezi s katerimi bodo prihodki nastali v 

letu 2020. Društvo je prihodke pridobljene iz naslova mednarodnih projektov razmejilo, zara-

Pripravil 

Finskatt d.o.o.
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di prenosa aktivnosti projektov naslednje leto, delno tudi kot posledica epidemije Covid-

2019. 

7 
Društvo je imelo v obračunskem obdobju povprečno 21,42 zaposlenih. Društvo ima pred-

vsem projektne zaposlitve. Podporno zaposlitev predstavljajo tudi zaposlitve preko sistema 

javnih del. 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. Razmejitve, ki so oblikovane predstavljajo predvsem razmejitve prihodkov 

mednarodnih projektov. 

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 

www.nevladnik.info 

www.facebook.com/DRPDNM 

 


