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V oktobru 2021 smo zaključili z izvajanjem prvega obdobja Projekta Regionalno stičišče NVO Planota in v novembru
2021 začeli z izvajanjem drugega obdobja, ki se bo zaključilo konec septembra 2023. 

 



Krepili smo
NVO s

potencialom

V akciji postani "NVO s potencialom" je sodelovalo 10 aktivnih nevladnih organizacij, ki delujejo na območju
upravnih enot Nova Gorica, Ajdovščina, Tolmin in Idrija 

Skupaj smo opravili preko 250 ur mentorstva.  
NVO-jem smo pomagali na področju:

- povečevanja vidnosti: pomagali smo jim pri pisanju dobrih zgodb, pri pripravi kratkih videov o delu z uporabniki in
storitvah NVO ter pri pripravi spletnih strani. 
- na področju računovodstva in financ, 
- pravnih nasvetov, 
- pripravi in vodenju projektov na področju zagovorništva. 

#NVOspotencialom



Ob obisku ministra za javno upravo g. Koritnika so
predstavniki Društva Eko Anhovo in dolina Soče
(ki so bili med prisotnimi na sestanku s predstavniki
ministrstva) opozorili na problem poskusov izločanja
NVO s področja varstva okolja kot stranskih
udeležencev v postopkih izdaje okoljevarstvenih
dovoljenj. 

S posredovanjem ministra Koritnika je bil sklican
sestanek na ministrstvu za okolje in prostor, kjer so
sodelovali tudi predstavniki Društva Eko Anhovo in
dolina Soče; uspeli so se dogovoriti za umik
predloga za izločitev NVO kot stranskih
udeležencev.  

V celotnem procesu smo opravili nalogo
mediatorja.

Zagovarjali
smo...

S skupno akcijo z nekaterimi člani Sveta
NVO smo pričeli s prenovo razpisov za
NVO v Občini Tolmin. Uspeli smo s
predlogom za direktno financiranje
Društva MINK (kot NVO, ki deluje v
javnem interesu na področju kulture) iz
občinskega proračuna na podlagi
pogodbe. 

Skupaj z NVO, ki delujejo na področju
kulture, smo uspeli s predlogom za
umestitev člana civilne družbe v Svet
Zavoda GO2025! EPK ter v strokovni
Strokovni svet Zavoda. 



Tudi v letu 2021 smo nadaljevali
intenzivno sodelovanje s številnimi
organizacijami iz drugih sektorjev
(občine, javni zavodi…). Rezultat
povezovanja so izvedene številne
skupne akcije za reševanje lokalnih
potreb in nove trajnostne storitve za
naslavljanje lokalnih potreb. Srečali
smo se z GZS OZ za Severno
Primorsko, Območno obrtno zbornico
Ajdovščina, z Območno obrtno
zbornico Nova Gorica. Obisk razvojne
agencije PRC iz Tolmina. 

Čezsektorsko
povezovanje

in sodelovanje 

Nadaljevali smo tudi z
razvojem in širjenjem regijske
prostovoljske mreže na
področju družabništva in
učne pomoči. Sklenili smo 
 medsebojno pogodbo o
zagotavljanju skupne
prostovoljske pomoči, kateri se
je pridružilo 16 organizacij. 

Tudi v letu 2021 smo
pomagali pri delu skupne
informacijske pisarne na
področju sociale in
zdravstva. Sodelovali
smo tudi pri pripravi
projektov za dodatno
financiranje delovanja
Skupne informacijske
pisarne na področju
sociale in zdravstva.



Čezsektorsko
povezovanje

in sodelovanje 

Nadaljevali smo z razvojem mednarodnega
partnerstva, katerega namen je priprava novih
programov in metod dela pri zaposlovanju prikrajšanih
skupin in pripravili projekt za razpis programa
Erasmus+.

Tudi v letu 2021 smo se priključili vseslovenski akciji Dan za spremembe.
Akcija ozaveščanja »Preprečimo osamljenost – Ustvarjajmo skupaj« je
temeljila na video razstavi in video delavnicah, s katerimi smo želeli kljub
»korona oviram« stopiti v stik s prebivalci ter zmanjšati občutke osamljenosti
in krepiti povezanost med posamezniki v naši skupnosti.

*https://www.youtube.com/watch?v=NDG03ThLcWg



Akcija NVO gre v šolo

Izdelali smo »Katalog NVO gre v
šolo«, V njem NVO ponujajo svoje
storitve in možnost vključevanja
programov NVO v šolski učni
program in "Poučni video o NVO in
prostovoljstvu na Goriškem",  ki
ga imajo osnovne šole na voljo za
uporabo. 

*https://bitplanota.si/images/dokumenti/katalog_NVO_gr
e_v_olo_2021-22.pdf 
*https://www.youtube.com/watch?v=wlqDtcCmbAQ

Razvoj
novih

storitev

Krožna ustvarjalnica

Preko mentorstva in organiziranih
delavnic smo zavodu LEpi CAjti
pomagali na poti do prvih izdelkov
Krožne ustvarjalnice – pripomočkov za
hišne ljubljenčke. Na delavnicah so
prostovoljci zavoda Lepi Cajti vodili
uporabnike društva ŠENT skozi proces
ponovne uporabe odrabljenega blaga in
tekstilije za pripomočke domačih
ljubljenčkov. Svetovali smo jim tudi
glede nadaljnjega sodelovanja pri storitvi
Krožna ustvarjalnica in lansiranja
izdelkov na trg.

Zelena socialna aktivacija

Z mentorstvom smo Zavodu Gost
pomagali pri nadgradnji storitve
»Zelena socialna aktivacija«, in sicer
pri vzpostavitvi sodelovanja z IP
Posočja d.o.o, pri pripravi
dokumentacije za izvajanje storitev
usposabljanja invalidnih oseb na
konkretnem delovnem mestu
(zaposlitvena rehabilitacija), pri urejanju
razmerij z napotenimi osebami ter
svetovali mentorju glede pravic
napotenih oseb do denarnih prejemkov
in način uveljavljanja.

Praksa študentov v NVO

Z Univerzo »NOVA« (Evropska
pravna fakulteta) smo sklenili
dogovor o sodelovanju pri izvajanju
strokovnih študijskih praks
študentov v nevladnem sektorju.
Konec leta 2021 smo pričeli s
kampanjo Pridobivanje delovnih
izkušenj študentov v NVO, s katero
želimo spodbuditi NVO, da
omogočijo študentom delovne
izkušnje tudi na druge načine
(seminarske, diplomske, magistrske
naloge, prostovoljstvo).

Tim-bilding program

V letu 2021 smo razvili 2 nova tim-
bilding programa kot novi tržni
storitvi za Ustanovo Fundacijo BiT
Planot so.p. Enega od programov
smo poskusno izvedli, da bi dobili
povratne informacije od
udeležencev in pripravili evalvacijo
izvedbe s predlogi za izboljšanje
programov. 
Poleg programov smo pripravili
tudi nabor potencialnih
udeležencev (predvsem podjetij) in
animacijska vabila. 



2. Nove
aktivnosti

COM-IN
Erasmus+

PRO-NET



COM-IN
Erasmus+

Tudi v letu 2021 smo pripravljali projekte na različne razpise. 
 

Veseli nas, da smo z dvema medsektorskima projektoma uspeli s prijavo
na dva različna razpisa.

Na razpisu Erasmus+ smo uspeli z mednarodnim
projektom, katerega namen je priprava novih
programov in metod dela pri zaposlovanju prikrajšanih
skupin. V projektu sodeluje skupno 8 partnerjev iz 3
držav.
Programi usposabljanja za svetovalce za izvajanje
skupnostne integracije težje zaposljivih oseb (COM-IN)

PRO-NET

Na razpisu Ministrstva za javno upravo pa smo
uspeli s prijavo projekta, katerega namen je razvoj
medregijske prostovoljske mreže. V projektu
sodeluje skupno 9 partnerjev iz treh slovenskih regij. 

MEDREGIJSKA PROSTOVOLJSKA MREŽA (PRO-NET)



3. Pridobitna
dejavnost

Nadaljevali smo z
urejanjem in

prenavljanjem petih (5)
spletnih strani nevladnih

organizacij, katerim
storitev tudi v letu 2021

zaračunavamo. 

 Opravljali smo tudi
storitev na področju

računovodstva za NVO
in socialna podjetja. 

 
*Poleg rednih storitev smo v tem obdobju

nudili še: pomoč pri pripravi finančnih poročil
za financerje, sodelovanje pri reviziji, pripravi
finančnega načrta za razpis občine, oddaja

obrazca za povračilo stroška regresa,
obračun DDV.

 Novost v letu 2021 je
priprava dveh novih tim-

bilding programov, katere
bomo začeli izvajati in tržiti v

letu 2022, seveda v
odvisnosti od ukrepov, ki

bodo povezani z
omejevanjem epidemije

COVID-19. 
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