
 

 

 

 

 
Profil nevladne organizacije zainteresirane za sodelovanje na področju pametnih 

mest in skupnosti 

 

Podatki o nevladni organizaciji  

ZAVOD ZA MEDGENERACIJKO SODELOVANJE SIMBIOZA GENESIS LJUBLJANA, SOCIALNO PODJETJE 

LETALIŠKA 3, 1000 LJUBLJANA 

 

Facebook / Twitter / drugo družbeno omrežje: https://www.facebook.com/Simbioza.eu 

https://twitter.com/#!/Simbioza_eu 

Kaj ponuja nevladna organizacija  

V Zavodu za medgeneracijsko sodelovanje Simbioza Genesis Ljubljana, socialno podjetje si že vrsto 

let prizadevamo za vključujočo, inkluzivno digitalno družbo, ki v ospredje postavlja socialno kohezijo 

in trajnostni razvoj. Preko načel socialnega podjetništva si prizadevamo za krepitev enake 

dostopnosti vseživljenjskega učenja s poudarkom na učenju digitalnih veščin in kompetenc za vse 

starostne skupine v neformalnem ali pa priložnostnem učnem okolju, za izpopolnjevanje digitalnih 

znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, pri čemer si 

še posebej prizadevamo za izboljšanje kompetenc manj vključenih skupin.  

 

S krepitvijo računalniške in digitalne pismenosti ter pridobivanju znanj za uporabo IKT tehnologije 

dvigujemo raven komunikacijskih spretnosti naših uporabnikov tako v njihovem vsakdanjem 

življenju kot pri delu. Ustvarili smo celovit inovativen način kreiranja in vzpostavljanja drugačnih 

pristopov prenosa digitalnih veščin in kompetenc ter razvili posebno interaktivno metodologijo 

predajanja znanja med mladimi in starejšimi, ki jo vsako leto testiramo po celi Sloveniji z namenom, 

ustvarjanja edinstvene vzajemne priložnosti učenja, ki dopušča razvoj inovativnosti ter stalne 

izboljšave za še učinkovitejša učna okolja, ki so še bolj občutljiva na individualne razlike med našimi 

uporabniki. Izvajamo e-delavnice za zaposlene, ker nam delodajalci zaupajo, da opremimo 

zaposlene z znanji, ki jih potrebujejo za pametno orientacijo v digitalno prihodnost. Starejšim preko 

Simbioza mladih prostovoljcev pomagamo pri (prvem) stiku z računalnikom, pametnim telefonom 

internetom in ostalimi modernimi tehnologijami.  

 

Simbioza je v Sloveniji zagotovo eden od glavnih veznih členov oziroma povezovalec med 

podjetji/industrijo ter drugimi institucijami (zasebnimi/javnimi), ki delujejo na področju 

digitalizacije, tehnološkega napredka in digitalne transformacije ter civilno družbo, saj »prevajamo« 

jezik tehnologije in digitalnih veščin za vsakodnevno uporabo za vse generacije. Smo pomemben 

oblikovalec mnenj na področjih, ki se tičejo tem kot so digitalna pismenost, vseživljenjsko učenje, 

prostovoljstvo, medgeneracijsko sodelovanje in socialna vključenost. Sodelujemo pri pripravah 

https://www.facebook.com/Simbioza.eu
https://twitter.com/#!/Simbioza_eu


različnih vsebinskih in strateških načrtov, dokumentov, smernic in strategij na področju IKT, saj smo 

aktivni v različnih konzorcijih, mrežah iniciativah ipd. Proaktivno sodelujemo tudi pri izgradnji 

stimulativnega okolja za razvoj novih tehnologij, izdelkov in storitev ter tako pomembno 

prispevamo k pospeševanju razvoja področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij digitalni 

transformaciji slovenske družbe. 

 

Simbioza Genesis, socialno podjetje: 
● izvajamo e-izobraževanja in delavnice medgeneracijskega sodelovanja za vse generacije, 
● spodbujamo razvoj inovativnih tehnoloških rešitev in produktov, prilagojenih potrebam in 

tehničnim zmožnostim starejših, ki pripomorejo k njihovi večji socialni vključenosti ter jih aktivno 

vključujemo v načrtovanje in razvoj novih tehnoloških rešitev, 
● izvajamo pilotiranje in preizkušanje rešitev ter omogočamo dostop do različnih ciljnih 

skupin, 
● preko kampanj, dogodkov in delavnic ozaveščamo vse generacije o pomenu pomembnosti 

poznavanja IKT veščin in uporabi tehnoloških rešitev, 
● izvajamo druge proaktivne podporne dejavnosti. 
 

 

Konkurenčne prednosti nevladne organizacije  

 

Simbioza se v vseh svojih projektih, aktivnostih in dejavnostih povezuje s številnimi partnerji na 

mednarodni, regionalni in lokalni ravni. Proaktivno delujemo v okviru različnih mrež, strateških 

partnerstev in ostalih priložnostnih/projektnih kot tudi trajnostnih sodelovanjih z nevladnimi kot 

tudi javnimi institucijami, gospodarskimi družbami in drugimi deležniki, ne le na področju IKT pač 

pa tudi na področju prostovoljstva in medgeneracijskega sodelovanja. 

 

TRAJNOSTNI PROJEKTI:  

 

SIMBIOZA SKUPNOST: Simbioza Skupnost je rezultat našega na področju spreminjanja slovenske 

družbe v trajno, vključujočo skupnost, ki se zaveda pomena tako izkušenj starejših kot energije 

mlajših. V Simbioza skupnost vključuje najrazličnejše organizacije in zavode: osnovne in srednje 

šole, vrtce, knjižnice, domove za starejše občane, zdravstvene domove/centre za krepitev zdravja 

in ostale organizacije, ki sodelujejo pri promociji in izvajanju aktivnosti na področju 

medgeneracijskega sodelovanja, prostovoljstva, vseživljenjskega učenja, informacijsko 

komunikacijskih tehnologij, zdravja, telesne aktivnosti itd. 

 

SIMBIOZA BTC CITY LAB – INOVATIVNO SREDIŠČE: vzpostavlja brezplačni stik z modernimi 

tehnologijami za starejše (55+); gre za izvedbo prilagojenih učnih delavnic, ki jih izvajajo Simbioza 

prostovoljci na temo računalniške tehnologije, telefonije, e-storitev, avdio-video tehnologije, 

digitalne fotografije, »smart livinga. 

 

SIMBIOZA DIGITALNA AKADEMIJA: nudi različna usposabljanja na področju informacijsko-

komunikacijskih tehnologij in je namenjena mladim, odraslim in različnim organizacijam 

(podjetjem, javnim organizacijam, nevladnim organizacijam in drugi zainteresirani javnosti). 

 

SIMBIOZA GIBA: medsektorski projekt katerega namen je animacija in spodbujanje aktivnega 

zdravega in kakovostnega načina življenja vseh generacij v vseh življenjskih obdobjih in s tem 

https://simbioza.eu/projekti/simbioza-skupnost
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krepitev zdravja celotnega prebivalstva, ustvarjanje harmonije medgeneracijskega sodelovanja in 

dialoga, prepoznavanje pozitivnega naboja prostovoljnega dela na športno-gibalnem in 

medgeneracijskem področju. 

 

SIMBIOZA DIGITALNE IN SOCIALNE INOVACIJE: Mobilna aplikacija Magda  –Magda je prva mobilna 

aplikacija za starejše, kjer so na enem mestu združene vse pomembne vsebine in informacije za 

starejše. Aplikacija ponuja pomoč pri uporabi novih tehnologij, ki posledično starejšim prinesejo 

neodvisnost, boljšo obveščenost, dostop do različnih vsebin in večjo vključenost v družbo. 

ČvekiFON – je brezplačni klepetalnik, namenjen klepetu starejših s starejšimi , ki smo ga ustvarili z 

namenom dolgotrajnega spletanja socialne mreže, zmanjšanja osamljenosti ter povezovanja med 

starejšimi. 

 

Pomembnejši paneli v Sloveniji: Forum slovenske digitalne koalicije, E-uprava za nevladne 

organizacije - Izkušnja in koristi uporabe e-storitev za nevladne organizacije na portalu eUprave, 

Dvodnevno srečanje s strokovnjaki OECD: http://bit.ly/2vSOPCP, http://bit.ly/2OBNWFq, 

Konferenca Digitalna transformacija – nikoli prestari za nove izzive, Dan vključujoče informacijske 

družbe: Za internet ljudi, 10. konferenca Informatika v javni upravi Slovenija – zelena referenčna 

država v digitalni Evropi, Blejski strateški forum za mlade.  

Objavljeni strokovni članki : 

Nevladne organizacije in neformalno izobraževanje za informacijsko družbo, kjer uvodoma 

izpostavljamo problematiko obstoječega izobraževanja in neizkoriščen potencial neformalnega 

izobraževanja. Predstavljene so koristi in dobre prakse nevladnih organizacij v sklepnem delu pa so 

oblikovani predlogi za sistemsko ureditev neformalnega izobraževanja in krepitev medsektorskega 

sodelovanja. 

Aktualna članstva nevladni sektor: Slovenska mreža prostovoljskih organizacij, Mreža za 

vključujočo informacijsko družbo, Nacionalna mreža ustvarjalnih laboratorijev FabLab, Digitalna 

koalicija Slovenije Digitalna si, Združenje za socialno ekonomijo Slovenije,  

Ostala članstva: Ameriška gospodarska zbornica Slovenije.  

AKTUALNA MEDNARODNA SODELOVANJA: 

 

ICT 4 Elderly ter Enterpreneurship for Women in Digital World. Na obeh projektih je naša glavna 

zadolžitev razvoj digitalnega kurikuluma, ALL - project TURNTABLE: Platform Supporting Vitality and 

Abilities of Elderly, kjer sodelujemo pri razvoju IKT platforme za bolj zdravo in aktivno staranje. Kot 

nacionalni partner izvajamo vseevropsko kampanjo Teden digitalnih veščin . ki spodbuja medijsko 

pismenost, varnost in zaupanje v tehnologijo ter večjo zaposljivost.  

 

Pomembnejši paneli v tujini: All Digital Summit, Bolonja, Italija, Open Social Lab 2019, Novi Sad, 

Srbija, Interreg konferenca, AlpSib Forum 2018, Torino, Italija, OECD Policy Forum and Ministerial 

Meeting on Social Policy - Social Policy for Shared Prosperity – Embracing the Future 2018, 

Montreal, Kanada. 

 
Mednarodna članstva: All Digital pan-European Association for Enhancing Digital Skills in Europe,  

Interregeurope.  
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SIMBIOZA V MEDIJIH: Forbes Magazine, RTV SLO, POP TV, STA, Delo, Dnevnik ter številni drugi 

regionalni in lokalni mediji. 

Ključne tri reference (opis v enem stavku in spletna povezava na referenco - projekt, dejavnost, 

dogodek, nagrado, izdelek, rezultat...) 

- Nagrada državljan Evrope , ki jo je podeljuje Evropski parlament za izjemne dosežke.  

- Študija “Razvoj programa Digitalna pismenost za odrasle” Andragoškega centra Slovenije 

Simbiozo uvršča med 8 večjih izvajalcev digitalnega opismenjevanja v Sloveniji in naše delovanje 

med drugim opiše kot »Program je zanimiv tudi s stališča, ker spodbuja mlade z računalniškimi in 

digitalnimi spretnosti k predajanju teh znanj, spretnosti in veščin, kar pa hkrati pomeni zanje tudi 

ohranjanje in urjenje njihovih računalniških in digitalnih spretnosti«. 

- V letu 2019 smo bili vpisani v Katalog strokovnjakov za digitalno transformacijo in Katalog 

usposabljanj, ki obravnavajo ključne teme, na poti digitalne transformacije (Digitalno inovacijsko 

stičišče Slovenije). 

 

Kako bo sodelovanje z nevladno organizacijo koristno za podjetje oz. opis konkretne ponudbe 

za sodelovanje (v treh stavkih / alinejah) 

● strokovno znanje in visoko profesionalno usposobljenost na področju IKT veščin in 

mehkih socialnih veščin pri delu s vsemi generacijami, 
● bogate izkušnje na področju socialne in humanitarne dejavnosti, zdravja, 

medgeneracijskega sodelovanja, prostovoljstva in vseživljenjskega učenja, 
● dolgoletna praksa spodbujanja in razvijanja kompetence podjetnosti, ki rezultira v različnih 

in številnih trajnostnih partnerstvih tako na lokalni, nacionalni kot tudi na mednarodni ravni 

(nevladne organizacije, javna uprava, izobraževalne institucije, gospodarstvo ipd.). 
 

Kontaktna oseba za sodelovanje Katja Pleško 

Direktorica Simbioza Genesis, socialno podjetje 

katja.plesko@simbioza.eu 

040 803 365 
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