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2. Merilo: USTREZNOST KONZORCIJA  

Spodobnost  sodelovanja konzorcija s civilno družbo, nevladnimi 
organizacijami

2.3) Vključevanje civilne družbe, nevladnih organizacij, uporabnikov

Projekt predvideva vključevanje civilne družbe, nevladnih organizacij in 
uporabnikov v snovanje in evalvacijo rešitev (6 točk).

Pojasnilo

Spodbujamo vključevanje civilne družbe, nevladnih organizacij in uporabnikov v 
snovanje rešitev, saj lahko pripomorejo k boljšim rešitvam v okviru načrtovanja in 
evalvaciji končnih rešitev. Sodelovanje se dokazuje z dokumentiranimi prispevki.



4. Merilo: DRUŽBENI VPLIV   

4.2) Trajnostna naravnanost skozi steber socialne trajnosti (zelo 
ustrezno 3 točke)

Vpliv projekta na izboljšanje družbenega vidika, npr.:

    • predvideva izboljšanje veščin, 

    • povečanje znanja in izobraženosti ciljnih skupin, 

    • zmanjšuje razlike med različnimi socialnimi skupinami, ki jih projekt naslavlja, 

    • vsebuje storitve za posamezne ciljne skupine, 

    • spodbuja participacijo zaposlenih ali uporabnikov ali skupnosti pri inoviranju, 
soustvarjanju, povečevanju transparentnosti,

 • vzpostavlja možnosti za učinkovitejše sodelovanje med občani.

4.5) Promocija demonstracijskih rešitev (do 5 točk)

Konzorcij ima jasen načrt promocije rešitev: 

    • uporabnikom z namenom čim večje uporabe



KAJ SO NEVLADNE ORGANIZACIJE?  

Zakon o nevladnih organizacijah (2. člen)

1) Nevladna organizacija je organizacija, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

    • je pravna oseba zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji,

    • ustanovile so jo izključno domače ali tuje fizične ali pravne osebe zasebnega 
prava,

    • je nepridobitna,

    • je neprofitna,

    • je neodvisna od drugih subjektov,

 • ni organizirana kot politična stranka, cerkev ali druga verska skupnost, sindikat ali 
zbornica.

Najpogostejše oblike nevladnih organizacij so društva, zasebni zavodi in ustanove.

Nevladni organizaciji se podeli status nevladne organizacije v javnem interesu na 
določenem področju, če njeno delovanje na tem področju presega interese njenih 
ustanoviteljev oziroma njenih članov in če je splošno koristno.

 



Članice nevladne organizacije Status v javnem interesu



PRIMERJALNE PREDNOSTI NEVLADNIH ORGANIZACIJ

    • (ne)tehnološke oz. družbene inovacije in razvoj,

    • umeščenost v družbeno okolje,

    • neposreden stik z ljudmi,

    • praktične izkušnje s terena,

    • socialne in strokovne kapacitete.

 

 



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).

 

 



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.

 

 



PRIMERI VKLJUČEVANJA CIVILNE DRUŽBE IN UPORABNIKOV

http://organicity.eu/experiments/?tags=citizen-engagement



KAKO NAJTI PRAVO NEVLADNO ORGANIZACIJO?

V Sloveniji je registriranih skoraj 28.000 nevladnih organizacij.

Podporna okolja NVO (horizontalna in vsebinske mreže ter regionalna 
stičišča) izvajamo mrežne, partnerske in povezovalne aktivnosti.

Vsebinska mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo 
(NVO-VID): 

    • povezuje nevladne organizacije na področju digitalizacije 
(www.informacijska-druzba.org/);

    • sodeluje z vsebinskimi mrežami NVO na področju okolja, prostora, 
zdravja, sociale, kulture, izobraževanja,... (www.nevladni.info/);

    • ima stike z regionalnimi stičišči nevladnih organizacij 
(https://zanvo.org/).



V primeru povpraševanja po storitvenih, strokovnih, vsebinskih ali 
lokalnih kapacitetah nevladnih organizacij za namen vključevanja v JR 

PMIS, vas prosimo, da nas kontaktirate na

mreza.nvo@informacijska-druzba.org

in

mag. Simon Delakorda, koordinator zagovorništva in mreženja

simon.delakorda@inepa.si
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