Sporočilo za medije
USPEŠEN 3. FORUM NEVLADNIH ORGANIZACIJ V OBČINI HOČE-SLIVNICA
Občina Hoče-Slivnica je v sodelovanju z Regionalnim stičiščem Podravja, organizirala že 3. FORUM
NEVLADNIH ORGANIZACIJ, katerega glavni namen je povezovanje, skupno sodelovanje in krepitev
nevladnih organizacij v Občini Hoče-Slivnica. Foruma se je udeležilo 37 različnih društev, organizacij
in klubov iz občine.
Občina Hoče-Slivnica ima registriranih preko 60 različnih nevladnih organizacij. Organizacije delujejo
na področjih športa, kulture, izobraževanja in ostalih interesnih dejavnostih.
Namen foruma nevladnih organizacije je namen je povezovanje, skupno sodelovanje in krepitev
nevladnih organizacij v Občini Hoče-Slivnica. Občina se zaveda, da je povezovanje ključ do uspeha, saj
tako lahko organizacije izmenjujejo izkušnje, dogodke, pripravljajo skupne projekte in sodelujejo tudi
pri prijavah na nacionalne in Evropske razpise. Forum nevladnih organizacij je prostor, kjer se bodo
tudi v prihodnje organizacije povezovale, mrežile, krepile in ustvarjale skupne priložnosti. Delovanje
in sodelovanje bo z informacijami s področja razpisov podprlo Regijsko središče Podravja, ki deluje
pod okriljem Zavoda PiP ter Mariborska regionalna agencija.
Na tretjem Forumu so se udeleženci seznanili z novimi pogodbami za upravljanje z občinskimi prostori
in z novimi razpisi za sofinanciranje društev v letu 2017. Vsi prisotni so aktivno pristopili k Letni
organizaciji dogodkov (priprava seznama prireditev na letni ravni), kar bo omogočalo, da bodo lahko
občanke in občani boljše seznanjeni, dogodki se ne bodo prekrivali in organizacije si bodo lahko med
seboj pomagale. Udeležencem je bilo predstavljeno, kako lahko na spletni strani občine sami vnašajo
dogodke in prireditvi, kar jim bo omogočalo dodatno promocijo svojih aktivnosti.
Tretji Forum nevladnih organizacij se je zaključil z mreženjem vseh udeležencev in iskreno željo po
skupnem delovanje.
»Uspešno povezujemo društva, klube in ostale organizacije, ki požrtvovalno delajo v naši Občini.
Sodelovanje nam bo omogočilo, da bomo lahko pripravili več projektov. Razpisno sofinanciranje nam
bo omogočilo, da bomo lahko še uspešneje razvijali našo Občino na vseh področjih«, je povedal Marko
Soršak, župan Občine Hoče - Slivnica.
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