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Pobuda za srečanje
Spoštovana gospa Majcen,
Pišemo vam s pobudo za srečanje na najvišji ravni glede financiranja okoljskih nevladnih organizacij. Gre
za trenutno enega najbolj perečih področij - priča smo kadrovski podhranjenosti, odtekanju znanja in
nezmožnosti zagotavljanja kontinuitete vsebinskega dela. Nezavidljiv materialni položaj ogroža obstoj in
razvoj nevladnih organizacij.
Med vsemi NVO v Sloveniji imajo okoljske najbolj neugodno finančno sliko državnega proračunskega
sofinanciranja. Po podatkih Analize vpetosti nevladnega sektorja v mrežo izvajalcev javnih storitev –
pregled financiranja NVO s strani ministrstev in mestnih občin v 2009, ki jo je opravil CNVOS, okoljske
nevladne organizacije dobijo le 0,2 odstotka vseh sredstev, namenjenih NVO. Raziskava, ki jo je v okviru
magistrskega dela Financiranje okoljskih neprofitnih organizacij v Sloveniji opravila Mirjam Papler, je
pokazala tudi slabo stanje na področju zaposlenosti. Kar 54 odstotkov NVO namreč nima nobene osebe,
ki bi bila zaposlena za polni delovni čas, 29 % NVO pa ima do 3 zaposlene. Stanje je danes še precej
slabše kot leta 2010.
Na povezavi vam pošiljamo dokument Financiranje okoljskih nevladnih organizacij, ki smo ga pripravili v
Planu B za Slovenijo – mreži nevladnih organizacij za trajnostni razvoj, ki združuje 30 nevladnih
organizacij s področja varovanja okolja in trajnostnega razvoja. V dokumentu je opisano stanje na
področju financiranja in predlogi za sistemske rešitve. Dejstvo je, da je sredstev na MOP, namenjenih za
nevladne organizacije, zelo malo, pa še ta kdaj ostajajo neporabljena.
Stanje je res pereče, zato prosimo za čimprejšnje srečanje na najvišji ravni, kjer bi naslovili temo
financiranja okoljskih nevladnih organizacij in predlogov za sistemsko rešitev.
V pričakovanju odgovora Vas prijazno pozdravljam,
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