
Letno srečanje mreže NVO-VID

Društvo Računalniški muzej, Ljubljana, 29. november 2019

»Vloga mreže NVO-VID kot podpornega okolja
za krepitev nevladnih organizacij

na področju digitalizacije«

#pronvovid

Projekt sofinancira Ministrstvo za javno upravo v okviru javnega 
razpisa za sofinanciranje projektov razvoja in profesionalizacije 
NVO in prostovoljstva



Dnevni red letnega srečanja

1) Predstavitev rezultatov projekta profesionalizacije mreže NVO-VID

2) Program mreže NVO-VID za obdobje 2020-2021

3) Odmor: sprehod po prostorih Računalniškega muzeja

4) Identifikacija kandidatov za predstavnika mreže NVO-VID v 
upravnem odboru Slovenske digitalne koalicije

5) Razno



Letno srečanje NVO-VID

1) Rezultati projekta profesionalizacije mreže NVO-VID



Profesionalizacija vsebinske mreže nevladnih organizacij za 
vključujočo informacijsko družbo (PRO-NVO-VID)

Trajanje: 1. oktober 2018 – 31. december 2019

Vrednost: celotna vrednost 76.334,02 EUR, vrednost sofinanciranega 
dela projekta je 60.000,00 EUR.

Partnerji: IPAK (nosilec), INePA in LJUDMILA, pridruženi partnerji Duh 
časa, Simbioza Genesis, Beletrina, Zavod MISSS, Zavod TIP&TAP, 
Savinjsko-Šaleška gospodarska zbornica (SŠGZ).

Zaposleni: mag. Sanja Selimović, vodja projekta in razvoja NVO (IPAK), 
mag. Simon Delakorda, vodja mreženja in zagovorništva (INePA) in 
Žiga Kranjec, uni. dipl. inž. rač. in inf., IKT vodja in razvijalec 
(LJUDMILA)



Kazalniki projekta PRO-NVO-VID



Aktivnosti projekta PRO-NVO-VID



Letno srečanje NVO-VID

2) Program mreže NVO-VID za obdobje 2020-2021



Program mreže 2020-2021

Dva stebra aktivnosti 

1) Profesionalizacija NVO sektorja na področju informacijske družbe

1.1) Financiranje nevladnih organizacij

1.2) Digitalizacija nevladnih organizacij

2) Zagovorništvo na področju informacijske družbe in digitalizacije

2.1) Sodelovanje pri načrtovanju, pripravi in izvajanju politik ter predpisov

2.2) Odzivanje na potrebe v javnem interesu na področju digitalizacije



1. Profesionalizacija NVO sektorja 
na področju informacijske družbe

Aktivnosti 

1.1) Financiranje nevladnih organizacij

- dialog z MJU za pripravo letnega javnega razpisa v skladu z ZNOrg

- podpora NVO pri vzpostavljanju partnerskih projektov za e-rešitve in e-vsebine z drugimi sektorji

- spodbujanje NVO k razvoju javnih storitev na področju informacijske družbe

- promocija prenosa zasebnih sredstev v NVO (donacije 0,5 dohodnine iz statisa v javnem interesu)

1.2) Digitalizacija nevladnih organizacij
- digitalne veščine / kompetence / pismenost za zaposlene, sodelavce in prostovoljce v NVO sektorju;

- dostopna računalniška in programska oprema za nevladne organizacije;

- dostopne e-storitve za projektno delo in poslovanje v NVO

- dostopen internet in mobilna telefonija (paket ugodnosti za NVO)



2. Zagovorništvo na področju 
informacijske družbe in digitalizacije

Aktivnosti 

2.1) Sodelovanje pri pripravi in izvajanju politik ter predpisov

- strategija informacijske družbe, strategija na področju umetne inteligence, strategija povečanja 
uporabe interneta med prebivalstvom)

- programiranje kohezijske politike

- spremljanje politik na ravni EU (skozi članstvo v evropski mreži EDRi)

2.2) Odzivanje na potrebe v javnem interesu na področju digitalizacije
-sodelovanje v upravnem odboru, delovnih skupinah in aktivnostih Slovenske digitalne koalicije;

- vključevanje v aktivnosti tekom predsedovanje Slovenije Svetu EU;

- vključevanje v ekosistem deležnikov za uporabo odprtih podatkov (OPSI);

- naslavljanje čezsektorskih potreb digitalizacije v okviru Konzorcija vsebinski mrež Slovenije;

- proaktivno sodelovanje s pristojnimi ministrstvi za reševanje vprašanj na področju digitalizacije.



Programski cilji

1.1) Financiranje nevladnih organizacij
Cilj 1: povečati št. zaposlenih v NVO sektorju na področju informacijske družbe.

1.2) Digitalizacija nevladnih organizacij
Cilj 2: okrepiti digitalna znanja in spretnosti ter povečati uporabo internetnih 
storitev (tudi e-uprave) med NVO.

2.1) Sodelovanje pri pripravi in izvajanju politik ter predpisov
Cilj 3: okrepljeno sodelovanje in dialog nevladnih organizacij z državo na področju 
informacijske družbe.

2.2) Odzivanje na potrebe v javnem interesu na področju digitalizacije
Cilj 4: aktivna vloga NVO sektorja v digitalni preobrazbi Slovenije. 



ODMOR

15 minut
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4) Identifikacija kandidatov za predstavnika mreže NVO-
VID v upravnem odboru Slovenske digitalne koalicije
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5) Razno



Hvala za udeležbo in sodelovanje!

www.facebook.com/NVO.VID

www.twitter.com/NVO_VID

#pronvovid

#nvovid

#infodružba

#digitalizacija
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