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Stičišče Središče – podpora za društva in zasebne zavode 

 

Regionalno stičišče združuje društva, zasebne zavode in druge 
nevladne organizacije iz različnih vsebinskih področij delovanja.  
Tako smo na ravni Osrednjeslovenske regije tukaj za vas Stičišče 
Središče, ki se nahaja v Ljubljani in ga vodi Zavod Nefiks.  

Vodja Stičišča, Jože Gornik: »To, da imamo sedež v Ljubljani, pa nas 
ne ustavi, da ne bi aktivnosti izvajali tudi v drugih občinah te regije. 
Veseli bomo vaše pobude, izraženega interesa za sodelovanje ali pa 
samo vprašanja, na katerega vam lahko odgovorimo«.  

  

Naša vloga je podpora organizacijam v Osrednjeslovenski regiji, kar pomeni, da: 

Izvajamo informiranje  

• Vsak mesec pošiljamo e-obvestilnik Stičiščnik, ki ponuja aktualne 
informacije glede razvojnih potencialov za društva, zasebne 
zavode in druge nevladne organizacije. 

• Vzpostavili smo mailing listo, ki se ji lahko pridružite vse 
organizacije, ki delujete na območju občine. 

• Pod imenom Stičišče Središče nas najdete na Facebooku in 
Instagramu, vse informacije, vključno s prijavami na mailing liste 
pa na www.sticisce-sredisce.si. 

• Dosegljivi pa smo tudi na elektronski pošti: sticisce@nefiks.si ali na telefonu 040698915. 

Izvajamo izobraževanja 

• Vsak mesec izvedemo vsaj dve izobraževanji s področij, ki so 
aktualna za organizacije sektorja: financiranje, pridobivanje 
prostovoljcev, upravljanje, vodenje, promocija … Če se v vaši 
občini zberejo predstavniki vsaj šestih društev, nas kontaktirajte 
in bomo usposabljanje po dogovoru izvedli na območju vaše 
občine.  

• Za organizacije, ki bi rade razvile dodatne dejavnosti, imamo 
poseben sklop usposabljanj »Organizacije z razvojnim potencialom«.  

Svetujemo in nudimo:  

• osnovno pravno pomoč, 
• osnovno pomoč pri administraciji nevladnih organizacij, 
• projektno svetovanje, 
• pomoč pri registraciji spletne domene in postavitvi spletne strani, 
• pomoč pri pripravi vabil na dogodke, zbiranja prijav in beleženja 

kompetenc udeležencem z e-Nefiksom. 
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Pomagamo vam:  

• Drugim organizacijam predstaviti vašo ponudbo in najti primerno 
storitev ali produkt, ki ga nudijo druge organizacije (npr. prostore, 
ozvočenje idr …) – v nekaterih primerih celo brezplačno. 

• V sklopu NVO prijazno najti primerno storitev ali produkt zase po 
ugodnih cenah ali brezplačno. 

• Postaviti spletno stran ali družbena omrežja – dvema 
organizacijama mesečno brezplačno.  

 

Vabimo vas, da se nam pridružite, saj lahko povezani skupaj ustvarjamo kvalitetno okolje za življenje 
vseh občanov. 


