
 
 

"Dogodek finančno podpira Evropska unija. Njegova vsebina je v domeni organizatorjev in v 
nobenem primeru ne odraža mnenja Evropske unije.”  

 

 

Podprimo se! 

Nacionalno srečanje nevladnih organizacij 

 

  

Vabimo vas, da se nam pridružite na nacionalnem 

srečanju nevladnih organizacij, ki bo potekalo 

10. oktobra 2018 v Poligonu,  na 

Tobačni 5 v Ljubljani* 
 

 

 

Ste kdaj potrebovali podporo širokega kroga ljudi? Vam včasih manjka podpora ostalih nevladnikov? 

Morda samo nekdo, ki ti da občutek, da v akciji nisi sam? Ker želimo odpreti prostor za razpravo o 

tem, kako graditi solidarnost med nevladnimi organizacijami in tudi širše, vas vabimo, da se nam 

pridružite na letnem dogodku konzorcija vsebinskih mrež, na katerem želimo skozi domače in tuje 

primere iz prakse predstaviti pomen in vlogo medsektorske solidarnosti, nato pa v delavniškem delu 

skupaj zasnovati konkretne mehanizme za gradnjo solidarnosti.  

  

Zakaj gradimo solidarnost? Ker je to eden ključnih mehanizmov za izboljšanje položaja in 

učinkovitosti delovanja nevladnih organizacij. In ker si želimo  v Sloveniji močne, solidarne in 

povezane nevladne organizacije.  

 

Dogodek je namenjen nevladnim organizacijam in predstavnikom ministrstev (osebe, zadolžene za 

NVO). 

 

Na dogodek se je potrebno prijaviti preko spletne prijavnice. 

 

 

Več informacij: 

Polona Valič, Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj 

E: polona@planbzaslovenijo.si 

http://www.planbzaslovenijo.si/, http://www.nevladni.info/  

 

Barbara Kvac, Focus, društvo za sonaraven razvoj 

E: barbara@focus.si 

http://focus.si/ 

 

 

 

*Poligon, kreativni center se nahaja na Tobačni 5 - zemljevid lokacije. Najbližja postaja BicikeLj: Številka 13, Trg 

MDB 9. Najbližje avtobusno postajališče: Tobačna (avtobusa št. 1 in 6)  

https://goo.gl/forms/9FccMtvPmmldO6CE2
mailto:polona@planbzaslovenijo.si
http://www.planbzaslovenijo.si/
http://www.nevladni.info/
mailto:barbara@focus.si
http://focus.si/
https://www.google.si/maps/place/Poligon+kreativni+center+%2F+creative+centre,+1.+nadstropje,+Toba%C4%8Dna+ulica+5,+1000+Ljubljana/@46.048803,14.4912178,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47652d5db056ff59:0xe55cfd35b814fa1c!8m2!3d46.0487747!4d14.493406


 
 

"Dogodek finančno podpira Evropska unija. Njegova vsebina je v domeni organizatorjev in v 
nobenem primeru ne odraža mnenja Evropske unije.”  

 

 

 

Program dogodka 
 

8.30 – 9.00 Prihod udeležencev in jutranja kava/čaj 

9.00 – 11.00 Polona Valič (Umanotera, mreža Plan B za Slovenijo, Konzorcij vsebinskih 

mrež Slovenije): Uvodni nagovor 

 

Plenarni del srečanja: 

 Tina Divjak (CNVOS): Kaj je to solidarnost v sektorju in kako nam lahko 

pomaga 

 Giada Negri (Civic Space Watch): Evropski primeri odzivov NVO na pritisk s 

strani oblasti – načini in uspeh različnih odzivov  

 Shenna Sanchez (Friends of the Earth Europe): Primer globalne 

solidarnosti med NVO  

 Katarina Bervar Sternad (Pravno-informacijski center nevladnih 

organizacij – PIC): Primeri pritiska na NVO v Sloveniji 

 

15 minutni odmor za okrepčitev in kramljanje 

11.15 – 14.00 

Delavniški del srečanja (delavniški del srečanja je namenjen izključno 

predstavnikom nevladnih organizacij): 

 Identifikacija potreb ter elementov pri hitrem in učinkovitem odzivu na 

pritiske na nevladni sektor 

 Snovanje protokola/mehanizma za učinkovit odziv 

 

Kramljanje ob kosilu in zaključek srečanja 

 

Z nami bo moderator Jaka Kovač. 

 

 

 


