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Ciljni raziskovalni program (CRP): 

Razvoj nevladnih organizacij na 

področju zdravja in krepitev 

povezanosti  

 

 

16. marec 2017 – srečanje z nevladnimi 

organizacijami na področju zdravja 

CILJI PROJEKTA (oktober 2015 – oktober 2017): 

 

Cilj 1: Pridobitev razširjenega seznama NVO od AJPESA.  

Cilj 2: Dopolnitev seznama NVO z vrsto ključnih informacij o NVO  

Cilj 3: Identifikacija ovir za delo NVO na področju zdravja.  

Cilj 4: Identifikacija pogojev in priporočil za ustvarjanje podpornega okolja za 

delovanje NVO na področju zdravja.  

Cilj 5: Predlog modela spremljanja in vrednotenja NVO.  

Cilj 6: Podlaga za pripravo strateških usmeritev MZ za sodelovanje z NVO 
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Opravljeno delo do danes: CILJ 1 

Ta cilj je v celoti izpolnjen, je pa vzel bistveno več časa od načrtovanega. 

Nekaj ključnih poudarkov: 

 

 

•Obstoječi šifranti (SKD, šifrant društev) niso zanesljiv vir za analizo NVO s 

področja zdravja; 

 

•standardna klasifikacija dejavnosti (SKD) je prilagojena določeni 

institucionalni ureditvi področja zdravja (šifre s področja zdravja se nanašajo 

na javni sektor); 

 

•Nezmožnost izdelave tipologije NVO s pomočjo spletne ankete zaradi 

premajhne odzivnosti; 

 

•Med vsemi NVO (27.111) je v letu 2014 le 60% uspelo pridobiti javna 

sredstva. 

 

Opravljeno delo do danes: CILJ 2 - anketa 

• Za pridobivanje dodatnih informacij od NVOjev se je zdela spletna anketa 

najprimernejša, saj si na ta način NVO same vzamejo čas za njeno 

izpolnjevanje (takrat, ko jim to najbolj ustreza).  

 

 

• Vsem 2.500 NVOjem iz našega seznama smo poslali anketni vprašalnik 

in pri tem ugotovili, da jih veliko ne obstaja več ali pa nimajo kontaktne 

informacije. NVOje, ki so bili zajeti v cilj 3 in 4 smo poslali vabilo še 

dvakrat, v mesecu januarju 2017 pa smo zamudnike tudi poklicali in jih 

prosili za sodelovanje v anketi. 

 

 

• Število izpolnjenih anketnih vprašalnikov: 288. 
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Anketa: Preliminarni rezultati 

• Glavno področja delovanja NVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

• Drugo: razna področja  preventive, promocije zdravja  in rehabilitacije, ki so bolj specifične oz. ožje 

od naštetih področij (npr. bolezen ščitnice, osteoporozo, različne kronične bolezni, reproduktivno 

zdravje) ali pa širše in obsegajo več naštetih kategorij skupaj (psihosocialno zdravje, zdrav 

življenjski slog, zdravi odnosi, celostno zdravje……) 

 

12 

3 

9 

2 

33 

39 

9 

22 

16 

12 

10 

3 

1 

18 

99 

0 20 40 60 80 100 120

alkohol

tobak

prepovedane droge

druge vrste zasvojenosti

rekreativna telesna dejavnost in šport

duševno zdravje (depresija, anksioznost, motnje hranjenja,…

prehrana, debelost

poškodbe in oviranosti, invalidnosti

srčno-žilne bolezni

diabetes

rak

nalezljive bolezni in cepljenje

ustno zdravje

okolje in zdravje

Drugo, navedite:

Anketa: Preliminarni rezultati 

• 201 predstavnikov NVO je navedlo, da imajo poleg glavnega področja 

delovanja še dodatna področja delovanja, ki so navedena na tej sliki 
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Anketa: Preliminarni rezultati 

• Ciljna populacija, za katero je bila ta dejavnost NVO pretežno 

organizirana 
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Drugo, navedite:

Anketa: Preliminarni rezultati 

• Število zaposlenih v NVO, ki so na anketni vprašalnik odgovorile 
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Primerjava z nevladnim sektorjem v Sloveniji  

(http://www.cnvos.si/article/id/10028/cid/359) 

Primerjava z nevladnim sektorjem v Sloveniji  

(http://www.cnvos.si/article/id/10028/cid/359) 
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Opravljeno delo do danes: CILJ 3 

Cilj 3: Identifikacija ovir za razvoj in delo nevladnih organizacij, ki delujejo na 

področju zdravja 

 

Ker je v večjem delu projekta predvidena kvalitativna metodologija ga je 

nemogoče izvesti na razširjenem seznamu NVO (cca. 2500 NVO), zato smo 

z naročniki projekta (MZ) dorekli, da bomo delo nadaljevali na ožjem 

seznamu NVO – to so tiste, ki so bile v zadnjih 10 letih financirane s strani 

MZ ali ZZZS = to je 270 NVO. 

 

Te smo povabili na okroglo mizo dne 5. aprila 2016.  

 

  

 

Opravljeno delo do danes: CILJ 3 

Cilj 3: Identifikacija ovir za razvoj in delo nevladnih organizacij, ki delujejo na 

področju zdravja 

 

Na okrogli mizi smo v delu v skupinah naslovili naslednja vprašanja: 

(1)V petih stavkih utemeljite pomen delovanja NVO na področju zdravja in katera 

so ključna področja njihovega delovanja po vašem mnenju.  

(2)Naštejte 5 različnih ovir za hitrejši razvoj NVO na področju zdravja v Sloveniji  

in predloge za rešitev.  

(3)Naštejte 5  kriterijev za kvalitetno in učinkovito delo NVO.  

(4)Naštejte 3 predloge za izboljšanje sodelovanja NVO v Sloveniji: med samimi 

NVO / med NVO in vladnim  sektorjem / med NVO in uporabniki.  

 

Kratko poročilo o izvedeni  

delavnici se nahaja na:  

http://www.nijz.si/sl/srecanje-z-nevladnimi-organizacijami-na-podrocju-zdravja 
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Fokusne skupine 
Cilj 4: Identifikacija pogojev in priporočil za ustvarjanje podpornega okolja za 

delovanje nevladnih organizacij 

 

V letu 2016 smo izhajajoč iz spoznanj okrogle mize in delavnice z NVOji izdelali 

usmeritvena vprašanja za fokusne skupine in  jih izvedli: 

•v Ljubljana (31.5. in 1.6.2016); 

•v Mariboru (14.6.2016); 

•v Kopru (7.6.2016)  

•v Celju (9.6.2016).  

 

Ključne ugotovitve glede ovir in rešitev za hitrejši razvoj NVO na področju 

zdravja: 

•Med NVO na področju zdravja prevladuje splošno nezadovoljstvo zaradi 

mačehovskega odnosa države do zelo obsežnega nevladnega sektorja 

 

•Neustrezen odnos države do nevladnega sektorja se naj bi, v prvi vrsti, 

presegel z javnim priznanjem družbenega statusa oziroma položaja NVOZ: 

– V NVO je ogromno energije, volje, ki je država ne izkoristi 

– Država nima strategije kaj z nevladnim sektorjem početi  

  

 

Fokusne skupine 
Cilj 4: Identifikacija pogojev in priporočil za ustvarjanje podpornega okolja za 

delovanje nevladnih organizacij 

 

Ključne ugotovitve glede ovir in rešitev za hitrejši razvoj NVO na področju 

zdravja: 

•V kontekstu mačehovskega odnosa države do NVOZ je bilo najpogosteje 

izpostavljeno tudi nezadovoljstvo glede neurejenega načina financiranja NVOZ, 

ki ne omogoča stabilnega delovanja, profesionalizma in razvoja NVO.  

 

•Prostovoljstvo kot reševanje kadrovskega primanjkljaja NVO vodi v izkoriščanje 

prostovoljstva. Nujno je evidentiranje opravljenih prostovoljnih ur po dosledno 

začrtanih kriterijih. 

 

•Potreben so spremembe Zakona o humanitarnih organizacijah in Zakona o 

društvih! Prepoznana neustreznost zakonskih določil otežuje delovanje na 

področju: (1) izplačevanja avtorskih honorarjev prostovoljcem; (2) nakupu (učnih) 

pripomočkov za otroke s posebnimi potrebami; (3) omejenega obdobja 

zaposlovanja preko javnih del; (4) normativov glede strokovne pomoči 

posameznikom s posebnimi potrebami; (5) konkuriranja na razpisih projektov ipd.  
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Fokusne skupine 
Cilj 4: Identifikacija pogojev in priporočil za ustvarjanje podpornega okolja za 

delovanje nevladnih organizacij 

 

Ključne ugotovitve glede ovir in rešitev za hitrejši razvoj NVO na področju 

zdravja: 

•Trenuten način pridobivanja finančnih sredstev s strani NVOZ je kot »lov za 

denarjem, lov za projekti/…/namesto, da bi se ukvarjali/…/s tistimi stvarmi za katere 

smo šolani in zainteresirani«. Na področju financiranja nevladnega sektorja je 

»anarhija“ 

•Nezadovoljstvo predstavnikov NVOZ izhaja tudi iz (ne)možnosti pridobivanja 

finančnih virov s strani FIHO, kjer so »že identificirani zlati in srebrni abonenti.“  

•Po mnenju intervjuvancev bi moral za slabo odzivnost in sodelovanje vladnega 

sektorja in FIHO z NVO osebe odgovarjati ! 

•pomanjkljive finančne spodbude s strani lokalnih/občinskih oblasti 

•Izenačiti bi bilo potrebno status humanitarnih organizacij in zavodov ter društev pri 

kandidiranju na razpise za pridobivanje finančnih sredstev ! (nekateri razpisi so 

omejeni na zavode itd.) 

•Spodbujanje donatorstva z davčnimi olajšavami 

•Upoštevanje evropskih določil glede višine financiranja NVO – država mora 

humanitarnim org. ali NVO v javnem interesu zagotoviti permanento financiranje 

 

Fokusne skupine 
Cilj 4: Identifikacija pogojev in priporočil za ustvarjanje podpornega okolja za delovanje 

nevladnih organizacij 

 

Ključne ugotovitve glede ovir in rešitev za hitrejši razvoj NVO na področju zdravja: 

•Najpogostejši način pridobivanja finančnih virov so prijave na mednarodne/evropske 

in/ali nacionalne ter lokalne projektne razpise. Problemi v zvezi s tem: 

– Anarhija 

– Nestanovitnost 

– To in takšen način financiranja je ključni zaviralni dejavnik razvoja NVO 
• »definitivno so razpisi vedno bolj zahtevni. Da ne govorim potem z izpolnjevanjem teh poročil in 

ker tam pa dlako v jajcih skoz iščejo, samo, da imajo razlog, da ne plačajo. Zmeraj nekaj najdejo, 

da lahko odložijo plačilo. Vsaj takšne so naše izkušnje.« 

• »kar se tiče samih prijav, kot poročanja pri razpisih. Se mi zdi, da bi bilo treba tudi med ministrstvi 

zadeve uskladiti, predvsem poenostaviti postopke. Predvsem je trapasto, da vedno znova moraš 

vsak razpis, vedno ene in iste podatke dajat. Ene in ista dokazila. Lahko bi uvedli en centralni 

register/…/« 

• »smo se kar redno prijavljali na razpise Ministrstva za zdravje. Tudi nekaj sredstev smo dobili, 

samo potem smo videli, da je teh sredstev bistveno manj, kot imamo mi dela s tem.  

• »te razpisi opažamo, da so nam živ stres. Zakaj?/…/noben ne financira plače, vsi so vezani na 

neke stroške, ki niso vezani na kader/…/nimam administratorja. Računovodkinja nobena noče 

delati gratis/…/tudi v razpisih tega podpornega kadra ni/…/   

• »Slovenski razpisi so postali zelo problematični. Desetkrat težji kot evropski, za desetkrat manj 

denarja/…/mi že sami razmišljamo ali se nam to splača ali ne«.  
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Fokusne skupine 

Cilj 4: Identifikacija pogojev in priporočil za ustvarjanje podpornega okolja za 

delovanje nevladnih organizacij 

 

Ključne ugotovitve glede ovir in rešitev za hitrejši razvoj NVO na 

področju zdravja: 

 

NVO bi v primeru finančne stabilnosti investirale v 

1.Razvoj - gre za željo po razvijanju novih/inovativnih idej in širitvi ali 

nadgradnji obstoječih programov (večji obseg (preventivnih) aktivnosti in s 

tem tudi boljšo kakovost življenja uporabnikov.  

2.Dodatno zaposlovanje (strokovnega) kadra (tudi nakup literature in 

omogočanje izobraževanja prostovoljcem/strokovnjakom, ki delujejo v NVOZ) 

3.Materialne pogoje (NVOZ bi si kupile lastne prostore in/ali investirali v 

informacijsko tehnologijo), tako da bi jim investicija omogočala kontinuirano 

delovanje v prihodnosti.  

 

Fokusne skupine 
Cilj 4: Identifikacija pogojev in priporočil za ustvarjanje podpornega okolja za delovanje 

nevladnih organizacij 

 

Ključne ugotovitve glede sodelovanja med NVO, vladnim sektorjem in uporabniki: 

 

•Med vladnim in nevladnim sektorjem sodelovanja primanjkuje, kar se kaže kot: 

– Javno nepriznavanje vloge nevladnega sektorja (neprisotnost NVO pri oblikovanju 

nacionalnih razvojno-strateških dokumentov) 

– Podvajanje programov različnih NVO 

– nepripravljenost vključevanja NVOZ v zveze 

– podporne aktivnosti za boljše delovanje NVOZ dokaj centralizirane; 

– „vrtičkarstva ideologija“ – še posebej NVOZ s starejšo vodstveno strukturo so 

samozadostne, čutijo konkurenčnost in faušijo, se ne združujejo in ne sodelujejo. 

Tudi ruralna okolja so bolj zaprta 

 

•Trenutno sodelovanje med samimi NVOZ bi lahko označili kot stihijsko oziroma 

nesistematično. 

•Določeni objektivni problemi glede združevanja oz. sodelovanja: število članov NVOZ, 

stopnja avtonomije posamezne NVOZ, delitev nalog in finančnih virov, delitev 

(administrativnih) stroškov, določitev sedeža NVOZ ipd.  

•Nekateri mednarodni projekti so prinesli pozitivne izkušnje sodelovanja med NVO 
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Fokusne skupine 
Cilj 4: Identifikacija pogojev in priporočil za ustvarjanje podpornega okolja za 

delovanje nevladnih organizacij 

 

Ključne ugotovitve glede sodelovanja med NVO, vladnim sektorjem in 

uporabniki: 

 

•Uspešnost sodelovanja z vladnim in/ali gospodarskim sektorjem je, po oceni 

predstavnikov NVOZ: 

–  pogojeno tudi s poznanstvi »pravih ljudi na pravem mestu« ali  

– z oblikovanjem dobrih zgodb, za katere pa potrebujejo NVOZ čas in kadrovske 

ter finančne resurse.  

 

•Med predstavniki NVOZ obstajajo različne izkušnje glede sodelovanja z 

nacionalnimi institucijami. ….od ažurnosti in pripravljenosti pomagati do 

(pre)hitrega menjavanja nacionalnih odločevalcev in pomanjkanja kontinuitete v 

delovanju nacionalnih akterjev  

 

•Sodelovanje z gospodarstvom je ocenjeno kot (bolj) pozitivno, problem pa je 

variiranje donacij oz. sponzorskih sredstev in podjetja, ki se lažno prikazujejo kot 

družbeno odgovorna 

Fokusne skupine 
Cilj 4: Identifikacija pogojev in priporočil za ustvarjanje podpornega okolja za 

delovanje nevladnih organizacij 

 

Ključne ugotovitve glede sodelovanja med NVO, vladnim sektorjem in 

uporabniki: 

 

•Po mnenju predstavnikov NVOZ naj bi država omogočala ali spodbujala različna 

sodelovanja z organizacijo različnih (družbenih) dogodkov za NVOZ kot tudi z 

zagotavljanjem stabilnega načina financiranja. Pridobivanje (nacionalnih) finančnih 

virov pa naj bi bilo pogojeno s stopnjo sodelovanja NVOZ z akterji v neposredni 

okolici.  

 

•Omogočanje/spodbujanje sodelovanja z izgraditvijo podpornega okolja: 

definirati/določiti regijskega ali nacionalnega akterja za pomoč NVOZ pri pripravi 

razpisne projektne dokumentacije kot tudi pri strokovno upravljanju administrativnih 

zahtev projekta. Ta akter ki bi med NVOZ in nacionalnimi/regijskimi institucijami 

koordiniral »izmenjavo znanj«. Do vloge in delovanja CNVOS so kritični 

 

•Potrebna tudi jasna strategija razvoja oziroma jasna usmeritev nadaljnjega razvoja 

NVOZ.  
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Fokusne skupine 

Cilj 4: Identifikacija pogojev in priporočil za ustvarjanje podpornega okolja za 

delovanje nevladnih organizacij 

 

Ključne ugotovitve glede modela evalvacije in zagotavljanja kakovosti 

delovanja NVOZ: 

 

•Model evalvacije nujen pogoj za uspešno delovanje nevladnih organizacij.  

 

•večina sodelujočih v fokusnih skupinah izraža dvom in pomisleke glede 

oblikovanja učinkovitega modela evalvacije, saj med NVOZ obstajajo signifikantne 

razlike (»čar nevladnih organizacij ravno ta, da ni področja, ki ga ne bi pokrivale«) 

- iskanje skupnih evalvacijskih uravnilovk/kriterijev bo težavno.  

 

•V model evalvacije mora biti vključena ideja transparentnosti – do sedaj izdelana 

evalvacijska poročila (mednarodni projekti) niso javno dostopni. 

Fokusne skupine 

Cilj 4: Identifikacija pogojev in priporočil za ustvarjanje podpornega okolja za 

delovanje nevladnih organizacij 

 

Ključne ugotovitve glede modela evalvacije in zagotavljanja kakovosti 

delovanja NVOZ: 

 

•Kritika dosedanjih zunanjih evalvacij: 

1. prevladovanje kvantitativne metodologije 

2. Neustreznost anketnih vprašalnikov 

3. Intenzivnost izvajanja (primerno je 1*letno) 

4. Nepoznavanje delovanja NVOZ s strani ocenjevalca 

 

•Nujnost jasno definiranih evalvacijskih kriterijev 

 

•Redne evalvacija: v kolikor bi bile NVOZ pozitivno evalvirane bi lahko dobile 

(npr. petletno) koncesijo za izvajaje programa 
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Hvala za pozornost! 


