
PREDSTAVITEV 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

Osnovni namen projekta:
Osnovni namen projekta je reševati problem šibke profesionalizacije in nizke stopnje razvitosti 
nevladnih organizacij na področju informacijske družbe in digitalizacije v Sloveniji, ki se kaže v 
premajhnih kapacitetah NVO delujočih na področju informacijske družbe, pomanjkanju storitev za 
naslavljanje potreb NVO na področju digitalizacije in šibki vključenosti NVO s področja 
informacijske družbe v zunanje okolje. Projekt v povezavi z osnovnim problemom naslavlja potrebo
po trajnosti in krepitvi vsebinske mreže nevladnih organizacij na področju informacijske družbe 
(Mreža NVO-VID).  

Glavne projektne aktivnosti:
Aktivnosti za razvoj in profesionalizacijo nevladnih organizacij, aktivnosti za razvoj storitev za 
naslavljanje potreb NVO in aktivnosti za krepitev družbenega učinka NVO.

Zastavljeni kazalniki:
1. Povezane NVO na področju informacijske družbe in digitalizacije, 2. Status NVO v javnem 
interesu na področju razvoja informacijske družbe, 3. Spletni portal vsebinske mreže NVO-VID s 
povezanimi aplikacijami in e-storitvami za podporo delovanju in razvoju NVO, 4. Krepitev 
profesionalizacije NVO in 5. Trajnost zaposlitev v vsebinski mreži NVO-VID.
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Organizacijska struktura projektnega partnerstva skupaj s pridruženimi partnerji:
Projektno partnerstvo sestavljajo prijavitelj IPAK inštitut za simbolno analizo in razvoj informacijskih
tehnologij (IPAK inštitut) ter projektna partnerja Zavod Inštitut za elektronsko participacijo (Zavod 
INePA) in Društvo LJUDMILA, laboratorij za znanost in umetnost. Pridruženi partnerji na projektu so
Društvo za trajnostni razvoj Duh časa, Zavod za medgeneracijsko sodelovanje Simbioza Genesis, 
so.p., Beletrina, zavod za založniško dejavnost, Zavod MISSS - Mladinsko informativno svetovalno 
središče Slovenije,  Zavod TIP&TAP storitve, razvoj in izobraževanje so.p. in Savinjsko-Šaleška 
gospodarska zbornica.

Opis in trajnost subvencioniranih delovnih mest:
Delovno mesto 1 (Vodja projekta in razvoja NVO): izobraževanja za krepitev profesionalizacije in 
inovativnosti NVO, lokalizacija e-storitve za učinkovito delovanje NVOjev, mreženje NVOjev na 
področju informacijske družbe v Savinjsko-Šaleški regiji, vzpostavitev digitalne koalicije v regiji, 
organizacija NVO dneva vključujoče informacijske družbe v Velenju, vsebinsko upravljanje 
spletnega mesta in informacijskih storitev mreže NVO-VID.

Delovno mesto 2 (Vodja mreženja in zagovorništva): zagovorniške in vsebinske aktivnosti mreže 
NVO-VID, mreženje NVOjev in njihovih strokovnjakov na vsebinskem področju na nacionalni ravni, 
vključevanje v delovanje Slovenske digitalne koalicije, izvajanje izobraževanj za krepitev kapacitet 
NVO, sodelovanje v Konzorciju vsebinskih mrež NVO, sodelovanje z regionalnimi stičišči NVO, 
vzpostavljanje partnerstev NVO z drugimi sektorji digitalizacije in vključevanje mreže NVO-VID v 
evropske in globalne povezave.

Delovno mesto 3 (IKT vodja in razvijalec): vzpostavitev spletnega portala mreže NVO-VID, 
promocija in izobraževanje o prostih programskih rešitvah za NVO, svetovanje NVOjem pri uvajanju
prostih programskih rešitev v IT in spletno infrastrukturo, podpora NVOjem pri razvoja lastne IT 
infrastrukture in vključevanju v storitve in deljeno infrastrukturo javnega zavoda ARNES, 
predstavljanje dobre prakse in nadaljnji razvoj portalov Kulturnik in Culture.si kot javnih storitev 
NVO, spodbujanje interoperabilnosti med spletnimi rešitvami v uporabi NVO, vzpostavitev spletne 
družbene platforme za objavo in promocijo  dogodkov NVO in izvajanje zagovorniški aktivnosti 
mreže NVO-VID na področju tehničnih vprašanj.

V delovni načrt projekta je vključena aktivnost priprave akcijskega načrta za zagotovitev nadaljnjih 
sredstev za delovna mesta v okviru vsebinske mreže NVO-VID za obdobje po letu 2020 na podlagi 
nedavno sprejetega Zakona o nevladnih organizacijah. Zakon določa, da ministrstva na področjih, 
za katera so pristojna, preko javnih razpisov financirajo projekte in programe vsebinskih mrež kot 
subjektov podpornega okolja, namenjenih spodbujanju razvoja nevladnih organizacij.
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