Posvet
»Status nevladne organizacije v javnem interesu na področju razvoja
informacijske družbe«
Rampa Laboratorij, Ljubljana 17. december 2018

»Izhodišča za kriterije in izkazovanje pomembnejših
dosežkov za pridobitev statusa v javnem interesu«
(mag. Simon Delakorda)

Kaj je status NVO v javnem interesu?


Status označuje nevladno organizacijo, katero delovanje presega zasebne
interese njenih ustanoviteljev ali članov in je splošno koristno.

Koristi statusa:
- uporaba poimenovanja nevladna organizacija v javnem interesu,
- donacije iz 0,5 % dohodnine,
- brezplačna pravna pomoč v sporih v zvezi z opravljanjem dejavnosti v
javnem interesu,
- brezplačna uporabe nepremičnega premoženja v lasti države ali občine,
- oproščenost plačila upravnih taks,
- upravičenost do višje kvote dovoljenih ur občasnega ali začasnega dela
upokojencev,
- prednost pri javnih razpisih iz državnega proračuna
- občasno organiziranje klasičnih iger na srečo zaradi pridobivanja sredstev
za financiranje dejavnosti.




Od 27.000 slovenskih NVO jih ima status v javnem interesu 22 %.

Pravilnik za pridobitev statusa v javnem interesu





Ministri, pristojni za področja, na katerih NVO delujejo, podrobneje določijo
kriterije za pridobitev statusa (Zakon o nevladnih organizacijah).
Pogoji za pridobitev statusa v javnem interesu se razlikujejo glede na
statusno obliko nevladne organizacije in področje delovanja.

Časovnica za status na področju informacijske družbe:
- dopolnitev osnutka ZNOrg (januar 2016),
- sprejetje ZNOrg (april 2018),
- vsebinska izhodišča mreže NVO-VID (november 2018)
- posvet o javnem interesu (december 2018),
- javna razprava o predlogu pravilnika (v začetku 2019),
- sprejetje pravila o statusu v javnem interesu (april 2019).


Kriteriji za pridobitev statusa v javnem interesu


Nevladna organizacija deluje na področjih, ki so opredeljena v strateških
dokumentih RS s področja razvoja informacijske družbe in digitalizacije:

- digitalna enakost in dostopnost
- digitalna kultura in multimedija
- upravljanje interneta
- prosto dostopne IKT rešitve
- trajnostno ravnanje z računalniško in mobilno IKT opremo
- elektronsko upravljanje
- e-demokracija
- umetna inteligenca in robotika
- strokovni razvoj področja in strokovni aplikaciji znotraj drugih strok ter
življenjskih področij.


Nevladna organizacija s svojim delovanjem spodbuja razvoj trajnostne
informacijske družbe in vključujoče digitalizacije ter prispeva k izboljšanju
splošne kakovosti življenja prebivalstva v povezavi z uporabo informacijskokomunikacijskih tehnologij in interneta.

Pomembnejši dosežki in njihovo izkazovanje


















organizacija dogodkov,
izvajanje javnih pooblastil,
ozaveščevanje in promocija informacijske družbe,
podpora ranljivim skupinam,
raziskave in nove vsebine,
izvajanje projektov,
razvoj prosto dostopnih e-rešitev,
dialog in sodelovanje med različnimi deležniki,
sodelovanje pri strategijah, zakonodaji, ukrepih,
vključevanje politike informacijske družbe v ostale sektorje,
krepitev kapacitet civilne družbe,
izdajanje strokovne literature, periodike, zbornikov,
razširjanje vedenja o področju informacijske družbe,
priznanja ali nagrade,
sodelovanje v strokovnih ali nevladnih mrežah,
izvajanje aktivnosti recikliranja, obnavljanja ali ponovne uporabe IKT,
izvajajanje programov prostovoljstva.

ODPRTA VPRAŠANJA

