
  

Predstavitev nevladnih organizacij
na področju digitalizacije

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



VSEBINA

 Nevladne organizacije na področju digitalizacije (1-3)

 Sodelovanje z gospodarstvom in občinami na področju 
digitalizacije (4-6)



1/6 Kaj so nevladne organizacije - NVO?

 NVO: Neznana Vrsta Organizacij?

 Nevladne organizacije so organirani del civilne družbe

 Zakon o nevladnih organizacijah: pravna oseba zasebnega prava, 
ustanovitelji domače ali tuje fizične ali pravne osebe zasebnega 
prava, nepridobitna, neprofitna, neodvisna, ni organizirana kot 
politična stranka, cerkev ali druga verska skupnost, sindikat ali 
zbornica

 Področja javnih politik z močnim nevladnim sektorjem: okolje, 
kultura, sociala itd.



2/6 NVO na področju informacijske družbe

 vloga NVO pri informatizaciji države Slovenije v 90. letih (e-
dostop)

 vidnejše NVO obdobja informatizacije: Ljudmila, Kibla, PiNA, 
Kiberpipa idr.

 Mreža multimedijskih centrov Slovenije 2003

 Mreža NVO za vključujočo informacijsko družbo 2014

 področja: digitalna enakost in dostopnost, digitalna kultura in 
multimedija, upravljanje interneta, IKT rešitve, e-uprava in e-
demokracija.



3/6 Okvir digitalizacije NVO sektorja

Družbeni in tehnološki procesi:

 profesionalizacija in krepitev nevladnega sektorja (vzpostavljanje 
podpornih struktur - mreže NVO)

 uporaba IKT, krepitev e-veščin in spremembe v delovanju NVO 
zaradi digitalizacije

 krepitev zavedanja o NVO kot deležnikih digitalizacije

 kakovostno življenje v digitalni družbi.



4/6 Primerjalne prednosti NVO na področju 
digitalizacije

 netehnološke oz. družbene inovacije in razvoj

 umeščenost v družbeno okolje

 neposreden stik z ljudmi

 praktične izkušnje s terena

 socialne in strokovne kapacitete



5/6 Ravni sodelovanja NVO z gospodarstvom in 
občinami 

 raven uporabnika (prepoznavanje potreb in dostop do ciljnih 
skupin, izobraževanje za uporabo, preverjanje zadovoljstva, 
vzpostavljanje zaupanja, približevanje uporabnikom).

 raven skupnosti (zagovarjanje digitalne preobrazbe, promocija 
inovacij, naslavljanje odločevalcev, pilotiranje in preizkušanje 
pred vstopom na trg – družbena sprejemljivost)

 raven vsebin (vrednotenje vsebin digitalizacije z vidika socialne 
pravičnosti in okoljske prijaznosti, družbeno odgovorno inoviranje 
in razvoj)



6/6 Koristi sodelovanja z nevladnimi organizacijami 

 dostopne, uporabne, učinkovite in prijazne digitalne rešitve;

 zadovoljstvo končnih uporabnikov;

 zaupanje v tehnologije;

 človeške kompetence za digitalno preobrazbo;

 družbena sprejemljivost inovacij;

 trajnost digitalnih produktov / projektov.



Hvala za pozornost!

www.facebook.com/NVO.VID

www.twitter.com/NVO_VID

#nevladneorg

#nvovid

#infodružba

#digitalizacija
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