
AKTIVNOSTI PROJEKTA

NASLOV PROJEKTA »Profesionalizacija Vsebinske mreže nevladnih organizacij 
za vključujočo informacijsko družbo«

KRATEK NASLOV PROJEKTA PRO-NVO-VID

NAZIV PRIJAVITELJA IPAK Inštitut za simbolno analizo in razvoj informacijskih 
tehnologij (IPAK Inštitut)

NAZIV PROJEKTNEGA PARTNERJA 1 Zavod Inštitut za elektronsko participacijo (Zavod INePA)

NAZIV PROJEKTNEGA PARTNERJA 2 Društvo LJUDMILA, laboratorij za znanost in umetnost

OBDOBJE PROJEKTA 1. oktober 2018 – 31. december 2019

CELOTNA VREDNOST PROJEKTA (v 
EUR)

76.334,02 EUR

SKUPNA VREDNOST 
SOFINANCIRANEGA DELA PROJEKTA 
(v EUR)

60.000,00 EUR

SPLETNA STRAN PROJEKTA https://www.informacijska-druzba.org

AKTIVNOSTI OZ. STORITVE PROJEKTA 

Osnovno aktivnost projekta predstavlja profesionalizacija in nadaljnji razvoj Vsebinske mreže 
nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (NVO-VID) kot podpornega okolja, ki na
nacionalni ravni združuje nevladne organizacije z vsebinsko istega področja. Krepitev dejavnosti 
vsebinske mreže NVO-VID kot podpornega okolja in posledično nevladnih organizacij na področju 
informacijske družbe in digitalizacije, bo potekala v naslednjih v treh sklopih aktivnosti: 

A1) Aktivnosti za razvoj in profesionalizacijo NVO

- trajnostna krepitev vsebinskega mreženja NVO področju informacijske družbe in digitalizacije;

- sprejem in izvajanje pravilnika za pridobitev statusa NVO v javnem interesu na področju razvoja 
informacijske družbe na podlagi Zakona o nevladnih organizacijah;

- izvajanje zagovorništva vsebinske mreže NVO-VID za krepitev položaja NVO na vsebinskem 
področju;
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- izobraževanja za profesionalizacijo NVO;

- izobraževanja za NVO o uporabi e-javnih storitev;

- izvedba delavnice za NVO prijavitelje javnega razpisa na področju informacijske družbe in 
digitalizacije;

- kadrovska krepitev in profesionalizacija Društva Ljudmila;

- zagotavljanje trajnosti delovnih mest v IPAK inštitut, Zavodu INePA in Društvu Ljudmila;

- sodelovanje vsebinske mreže NVO-VID v Konzorciju vsebinskih mrež NVO Slovenije.

A2) Aktivnosti za razvoj storitev za naslavljanje potreb NVO 

- vzpostavitev interaktivnega spletnega mesta vsebinske mreže NVO-VID;

- razvoj / lokalizacija e-storitev v podporo delovanju NVO;

- spodbujanje razvoja javnih storitev na področju digitalizacije v NVO;

- izobraževanje za NVO o vzpostavljanju inovativnih rešitev / storitev;

- povečevanje interoperabilnosti med spletnimi rešitvami NVO;

- razvoj lastne IT infrastrukture NVO in vključevanje NVO v deljeno infrastrukturo javnega zavoda 
ARNES;

- spodbujanje uporabe prostih programskih rešitev v sklopu lastne IT in spletne infrastrukture NVO;

- informiranje o dostopni računalniški opremi za NVO;

- izvajanje informacijskih storitev vsebinske mreže NVO-VID.
 

A3) Aktivnosti za krepitev družbenega učinka NVO 

- mreženje strokovnjakov NVO na področju informacijske družbe in digitalizacije;

- vzpostavljanje partnerstev NVO z deležniki drugih sektorjev na področju digitalnega 
preoblikovanja Slovenije;

- sodelovanje z regionalnimi stičišči NVO na področju digitalizacije;

- vzpostavitev federirane spletne družbene platforme za objavo in promocijo najav dogodkov NVO;
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- promocija NVO in njihovih projektov na področji vključujoče informacijske družbe

- vključevanje vsebinske mreže NVO-VID v evropske in globalne tokove

- vzpostavitev regionalne digitalne koalicije v Savinjsko-Šaleški regiji

- izobraževanje srednješolcev o NVO sektorju kot priložnosti za zaposlitev

- izjave za javnost vsebinske mreže NVO-VID v povezavi s pomembnimi javnimi vprašanji na 
področju digitalizacije

- organizacija 5. NVO dneva vključujoče informacijske družbe 

Teritorialni okvir projekta

Opisani problemi in potrebe ter aktivnosti za njihovo naslavljanje se v večini nanašajo na 
nacionalno raven delovanja. Določen del aktivnosti projekta bo potekal tudi na regionalni in lokalni 
ravni (Savinjska regija). Projekt bo v manjši meri vpet tudi v evropske in globalne tokove. K lokalni 
in regionalni prisotnosti projekta bodo prispevale sodelujoče organizacije v vsebinski mreži NVO-
VID v Gorenjski, Podravski in Obalno-kraški regiji.
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