PiNA v okviru projektov Social Innovators in Stičišča NVO Istre in Krasa – Iskra objavlja
LETNI RAZPIS
za souporabo SI HUB-a in vključitev v program krepitve nevladnih organizacij Stičišča
NVO Istre in Krasa – Iskra

1. PREDMET RAZPISA
Predmet razpisa je A) souporaba SI HUB-a in B) vključitev v program krepitve nevladnih
organizacij Stičišča NVO Istre in Krasa – Iskra.
A) Souporaba SI HUB-a
SI HUB je organiziran v okviru projekta Social Innovators, ki ga delno finančno podpira Sklad
Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma za zaposlovanje mladih.
Projekt predstavlja inovativen model, ki po eni strani naslavlja izziv visoke stopnje
brezposelnosti med mladimi, obenem pa tudi izziv nizke stopnje zaposlenosti v nevladnem
sektorju. Takšne okoliščine pomenijo ogromno izgubo človeškega potenciala in neizkoriščene
priložnosti za večji prispevek k družbeni spremembi, ne samo v partnerskih državah, temveč
v EU na splošno.
Skupaj desetim (10) mladim in neorganiziranim skupinam mladih bomo omogočili souporabo
SI HUB-a v prostorih PiNE, Gortanov trg 15, 6000 Koper (glej prilogo št. 1: Načrt prostora).
Souporaba SI HUB-a za obdobje enega (1) leta bo zajemala in omogočala:
-

Souporabo prostorov SI HUB-a (sejna soba, sestankovalnica, osrednji prostor);
Uporaba multifunkcijske naprave (tisk, skeniranje in fotokopiranje);
Usposabljanja za mlade in neorganizirane skupine;
Mentorstvo in osebno svetovanje.

Izbrani mladi in neorganizirane skupine bodo prejele 40 SI HUB kuponov, ki jih bodo lahko v
letu 2020 porabile za naslednje aktivnosti:
-

svetovalna ura s sodelavci PiNE (1 ura = 1 kupon);
najem sestankovalnice (1 najem do 3 ure = 1 kupon);
najem sejne sobe (1 najem do 3 ure = 2 kupona);
najem osrednjega prostora (1 najem = 5 kuponov).

B) Vključitev v program krepitve nevladnih organizacij Stičišča NVO Istre in Krasa – Iskra
Aktivnosti Stičišča NVO Istre in Krasa – Iskra sofinancira Ministrstvo za javno upravo iz Sklada
za NVO v okviru Javnega razpisa za podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij 2019 –
2023. Cilji letnega razpisa so krepitev zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih
storitev preko dviga ravni njihovega organizacijskega in strokovnega razvoja ter zagovorniških
kompetenc, krepitve čezsektorskega sodelovanja, povezovanja in vzpostavljanja partnerstev,
z namenom reševanja družbenih izzivov v regiji.
V okviru programa Stičišča Iskra je posebna pozornost namenjena »NVO s potencialom« iz
Obalno-kraške regije, torej tistim identificiranim NVO, ki izražajo interes za zadovoljevanje
neustrezno naslovljenih potreb v lokalni skupnosti, interes za lasten strokovni in organizacijski
razvoj. Nevladni sektor ima namreč potencial za vplivanje na javne politike in izvajanje javnih
storitev oz. prevzemanje javnih služb, zato se bo skupaj z NVO s potencialom strateško

začrtalo razvoj sektorja, jih usposobilo za povečanje stopnje organizacijskega in strokovnega
razvoja in zagovorništvo ter za sektorsko, medsektorsko in mednarodno povezovanje.
Tako bo nosilec razpisa v okviru programa Stičišče Iskra v letu 2020 izvedel osem (8) 3-urnih
usposabljanj za razvijanje organizacijskih in strokovnih potencialov nevladnih organizacij
Obalno-kraške regije (teme bodo določene naknadno, glede na potrebe NVO-jev), ter osem
(8) urno osnovno usposabljanje iz projektne prijave (spoznavanje jezika projektnih prijav,
tvorbo projektne ideje, zastavitev ciljev, aktivnosti, določanje rezultatov, merjenje učinka in
pripravo finančnega načrta).
Desetim (10) nevladnim organizacijam (društvom, zasebnim zavodom in ustanovam) iz
Obalno-kraške regije (Ankaran, Divača, Hrpelje-Kozina, Izola, Komen, Koper, Piran in Sežana)
bomo za obdobje enega (1) leta dodelili status »NVO s potencialom«, ki bo omogočal
koriščenje podpornega programa Stičišča Iskra.
Vključitev v program in pridobitev statusa NVO s potencialom bo zajemala in omogočala:
-

individualni načrt razvoja;
usposabljanja s področja organizacijskega in strateškega razvoja;
osnovno in nadaljevalno usposabljanje iz projektne prijave;
usposabljanja za krepitev komunikacijskih veščin za NVO;
individualna mentorstva;
koriščenje fonda za strokovno rast;
souporabo prostorov SI HUB-a (sejna soba, sestankovalnica, osrednji prostor,
multifunkcijska naprava idr.).

Izbrane NVO s potencialom bodo prejele 60 SI HUB kuponov in možnost porabe fonda za
strokovno rast v višini 500,00 EUR. SI HUB kupone bodo lahko porabile za naslednje
aktivnosti:
-

mentorska ura s sodelavci PiNE (1 ura = 1 kupon), s tem, da morajo organizacije za
mentorstvo porabiti vsaj 24 SI HUB kuponov;
najem sestankovalnice (1 najem do 3 ure =1 kupon);
najem sejne sobe (1 najem do 3 ure = 2 kupona);
najem osrednjega prostora (1 najem = 5 kuponov).

Vsebina programa usposabljanja in mentorstvo bosta individualno prilagojena potrebam
posamezne organizacije glede na njeno trenutno organizacijsko in strokovno usposobljenost,
njene storitve in produkte ter glede na tiste storitve in produkte, ki jih v skladu s potrebami
okolja želi razvijati.

2. POGOJI PRIJAVE
A) Souporaba SI HUB-a
Na razpis se lahko prijavijo mladi, stari med 18 in 29 let, in neorganizirane skupine mladih, ki
izkazujejo interes po razvoju svojega potenciala, idej in družbenih inovacij.
B) Vključitev v program krepitve nevladnih organizacij Stičišča NVO Istre in Krasa – Iskra
Razpis je namenjen vsem NVO, tj. društvom, zasebnim zavodom, ustanovam, ki so
registrirane v eni od občin Obalno-kraške regije ali so v fazi ustanavljanja in kot neformalna
skupina ali civilna iniciativa delujejo na območju Obalno-kraške regije.

Status »NVO s potencialom« lahko pridobijo vse nevladne organizacije iz regije, ki ustrezajo
merilom in delujejo v interesu širše skupnosti.

3. POGOJI SOUPORABE SI HUB-A IN VKLJUČITVE V PROGRAM STIČIŠČA NVO
ISTRE IN KRASA – ISKRA
A) Souporaba SI HUB-a
Mladi in neorganizirane skupine mladih bodo ob souporabi SI HUB-a prejele 40 SI HUB
kuponov za storitve znotraj SI HUB-a (glej 1. točko tega razpisa).
Mladi in neorganizirane skupine mladih bodo morale za koriščenje storitev SI HUB-a v zameno
nosilcu nuditi svoje storitve v protivrednosti 40 kuponov, na naslednje načine:
-

organizacija odprtih brezplačnih javnih dogodkov (delavnice, predstavitve, posvete
ipd.) v prostoru SI HUB, pri čemer znaša vrednost enega (1) dogodka pet (5) kuponov;
svetovalne ure za nosilca, pri čemer ena (1) svetovalna ura znaša en (1) kupon;
storitve iz svoje dejavnosti za nosilca, pri čemer ena (1) koriščena storitev znaša deset
(10) kuponov.

B) Vključitev v program krepitve nevladnih organizacij Stičišča NVO Istre in Krasa – Iskra
Nevladne organizacije po prejemu statusa »NVO s potencialom« bodo morale za njegovo
ohranitev in koriščenje podpornih storitev Stičišča Iskra izpolnjevati naslednje pogoje:
-

udeležba na vsaj 50 % usposabljanjih, ki jih organizira Stičišče Iskra letno;
sodelovanje na vsaj treh (3) aktivnostih Stičišča Iskra letno (srečanja, posveti, delovne
skupine, javni dogodki);
organizacija vsaj enega (1) brezplačnega javnega dogodka v SI HUB-u letno;
koriščenje vsaj 24 kuponov za mentorske ure;
koriščenje vsaj 50 % fonda za strokovno rast.

Kandidati bodo storitve v okviru sklopa A in B lahko koristili eno (1) leto oz. od izbora, pa do
konca koledarskega leta 2020. Po preteku obdobja se bodo kandidati morali prijaviti na nov
letni razpisa.
Vsi izbrani kandidati, tako sklopa A, kot sklopa B, bodo z nosilcem SI HUB-a in Stičiščem NVO
Istre in Krasa – Iskra podpisali dogovor o sodelovanju.
Nosilec razpisa si pridržuje pravico do predčasne prekinitve dogovora o sodelovanju, v
primeru, da bodo izbrani kandidati dlje časa (več kot 4 mesece) neaktivni, tj. neuporaba SI
HUB-a oz. ne nudenje storitev SI HUB-u. Enako velja za primere, če bodo aktivnosti izbranih
kandidatov v SI HUB-u v neskladju s poslanstvom SI HUB-a oz. nosilca razpisa.

4. MERILA ZA SPREJEM V SI HUB IN PROGRAM STIČIŠČA
Merila, preko katerih bo komisija ocenjevala prispele prijave niso razvrščena po relevantnosti
in pomembnosti, vrstni red je naključen. Merila niso izključujoča.
A) Souporaba SI HUB-a

Merila za souporabo SI HUB-a:
(1)
(2)
(3)
(4)

Motivacija in interes po razvoju svojih potencialov in razvoju družbenih inovacij;
Vizija razvoja v obdobju vključitve v program SI HUB;
Načrti za obdobje souporabe SI HUB-a;
Predlagano sodelovanje in storitve, ki jih bodo kandidati nudili nosilcu SI HUB-a.

B) Vključitev v program krepitve nevladnih organizacij Stičišča NVO Istre in Krasa – Iskra
Merila za pridobitev statusa »NVO s potencialom« in s tem koriščenja programa Stičišča Iskra:
NVO izraža interes za zadovoljevanje identificiranih potreb v lokalni skupnosti;
NVO prispeva k reševanju nenaslovljenih potreb okolja;
NVO izraža interes za lasten strokovni in organizacijski razvoj,
NVO izraža interes in ima potencial za razvijanje manjkajočih storitev v lokalnem
okolju;
(5) NVO ima jasne cilje za obdobje koriščenja podpore Stičišča Iskra;
(6) NVO ima jasno vizijo razvoja in poslanstvo;
(7) NVO izraža interes po sektorskem in čezsektorskem ter mednarodnem povezovanju;
(8) Reference NVO (aktivnosti in projekti ter dosedanji prispevek k reševanju
nenaslovljenih oz. neustrezno naslovljenih potreb v lokalnem okolju);
(9) Pripravljenost za sodelovanje s Stičiščem Iskra;
(10) Človeški viri (št. in profil zaposlenih, prostovoljcev idr.);
(11) NVO vključuje uporabnice/-ke v svoje delo in strateško načrtovanje.
(1)
(2)
(3)
(4)

Komisija za izbor bo pri izboru, poleg navedenih meril, upoštevala geografsko razpršenost in
vsebinsko raznolikost prijavljenih NVO.

5. NAČIN IN ROK PRIJAVE
Kandidati se prijavijo na način, da izpolnijo spletno prijavnico. Kandidati za souporabo SI HUBa izpolnijo Prijavnico A (klik), kandidati za vključitev v program Stičišča Iskra pa Prijavnico B
(klik).
Rok za oddajo spletne prijave je do vključno 24. decembra 2019. Kandidati se lahko prijavijo
izključno elektronsko. Prijave oddane po roku ne bodo obravnavane.

6. POSTOPEK IZBORA
Petčlanska komisija bo do 10. januarja 2020 na podlagi meril izbrala deset (10) mladih ali
neorganiziranih skupin mladih (sklop A) in deset (10) NVO s potencialom (sklop B). Kandidate
bomo o izboru obvestili po e-pošti in se z izbranimi kandidati dogovorili za termin za prvi
sestanek, ki bo namenjen pripravi individualnega načrta in podpisu dogovora o sodelovanju.
Za dodatne informacije o sklopu A nam lahko pišete na info@pina.si, o sklopu B pa na
info@sticisce-iskra.si oz. pokličete med 10. in 14. uro na (05) 63 00 320. Na pisna vprašanja
vam bomo odgovorili v roku 24 ur.
Priloga št. 1: NAČRT PROSTORA

