
Letno srečanje mreže NVO-VID
Video konferenca, 21. december 2021

»Mreža NVO-VID v turbuletnem letu digitalne 
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#nvovid



Rezultati mreže NVO-VID v letu 2021



Rezultati dela mreže NVO-VID v letu 2021

Na letnem srečanju 29. novembra 2019 sprejet delovni program mreže 
NVO-VID 2020-2021

Dostopen na https://www.informacijska-druzba.org/wp-content/uploads/2020/01/Program-mreza-NVO-
VID-2020-2021.pdf



Rezultati mreže NVO-VID v letu 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



Organizacija mreže NVO-VID

➢ vzpostavljene 3 delovne skupine in 2 koordinaciji NVO

➢ 2 novi članici mreže (skupaj 33)

➢ redno posodobljena spletna stran mreže 

➢ aktiven FB in Twitter profil

➢ spletni oblak NVO (Nextcloud)

➢ aktiven dopisni seznam mreže

➢ logotip NVO-VID v angleščini

➢ povezovanje članic mreže pri prijavah na javne razpise



Članice mreže Status NVO v javnem interesu na 
področju razvoja informacijske družbe



Prisotnost na svetovnem spletu



Zagovorništvo

➢ predlog za DURS glede objavljanja podatkov iz naslova dohodnine za NVO  

➢ pripombe na Akcijski načrt za digitalno izobraževanje

➢ vključitev projektov NVO v Nacionalni program za AI

➢ pripombe na Uredbo o upravljanju podatkov - podatkovni altruizem

➢ zagovorništvo za področje digitalne vključenosti v Strategiji digitalna Slovenija 2030

➢ sodelovanje v medresorski delovni skupini za pripravo Strategije digitalnih javnih 
storitev

➢ priprava predlogov v okviru programiranja Evropske kohezijske politike

➢ dialog z Direktoratom za informacijsko družbo na MJU na pobudo mreže

➢ predlogi ukrepov za Strateški svet za digitalizacijo

➢ udeležba na posvetu s SVRK glede programiranja Evropske kohezijske politike

➢ 3 sporočila za javnost na temo digitalne preobrazbe Slovenije



Medsektorsko sodelovanje

➢ Strateška skupina za digitalne kompetence in izobraževanje pri SDK

➢ Strateška skupina za družbene vidike digitalizacije pri SDK

➢ Strateška skupina za pripravo strategije digitalnih javnih storitev na MJU

➢ udeležba na posvetih SAZU

➢ udeležba na forumu SDK

➢ vključevanje NVO v konzorcije za razpis pametna mesta in skupnosti



Digitalna vključenost in kohezija

➢ priprava pregleda dobrih praks NVO na področju e-vključenosti

➢ izvedba letnega dogodka kolokvij NVO »Zaupanje v digitalizacijo«, 17. 
maj 2021

➢ 10 zahtev za humano in družbeno sprejemljivo digitalno preobrazbo!



Digitalizacija NVO sektorja

➢ soorganizacija delavnice »Digitalizacija nevladnega sektorja«, 26. marec 
2021

➢ zagovorništvo za pripravo JR za digitalno preobrazbo nevladnih in 
prostovoljskih organizacij ter povečanje vključenosti njihovih 
uporabnikov v informacijsko družbo 2021–2023 (financiranih 47 
projektov nevladnih organizacij v višini 4,5 milijona evrov) 

➢ projekt »Prosto programje za digitalno vključenost nevladnih organizacij 
in uporabnikov«

➢ izvedba izobraževanja za digitalno preobrazbo NVO v sodelovanju z 
regionalnim stičiščem ISKRA



Predsedovanje Svetu EU

➢ sodelovanje v Konvenciji civilne družbe o prihodnosti Evrope (tematski 
sklop digitalna preobrazba EU)

➢ soorganizacija mednarodne dogodka »Prihodnost digitalne preobrazbe 
v Evropi«, 6. oktober 2021

➢ videoprispevkI za konferenco na visokem nivoju s področja AI

➢ sodelovanje pri izvedbi konference "Human-Centric Digital 
Transformation of the Public Sector" v okviru predsedovanja Slovenije 
Svetu EU, 10. december 2021.



ODMOR

10 minut



Opredelitev prioritet, ciljev in aktivnosti 
NVO-VID za leto 2022



1) Digitalna vključenost prebivalstva in digitalizacija NVO sektorja

- izvedba projekta "Prosto programje za digitalno vključenost nevladnih 
organizacij in uporabnikov";

- vključevanje NVO v izvedbo ukrepa digitalni bon.

2) Profesionalizacija NVO sektorja na področju informacijske družbe

- vzpostavitev Digitalnega središča NVO (dostopna programska in 
računalniška oprema, digitalne kompetence, razvoj digitalnih rešitev).



3) Zagovorništvo pri načrtovanju, pripravi in izvajanju politik ter 
predpisov

- javni razpis za NVO na področju informacijske družbe v skladu z 23. 
členom ZNOrg;

- koordinacija strateške skupine za družbene vidike digitalizacije pri 
Slovenski digitalni koaliciji;

- aktivnosti delovnih skupin mreže (Prosto programje in storitve, Zdravje na 
daljavo, Izobraževanje v digitalni družbi, Umetna inteligenca, Politike in 
strategije digitalne preobrazbe);

- dialog s pristojnimi ministrstvi.

4) Informiranje in ozaveščanje

- letni dogodek mreže Dan vključujoče informacijske družbe;

- spletna stran ter FB in Twitter profila mreže.

5) Mreženje
- vključevanje novih članic NVO
- sodelovanje z EU mrežami



5) Mreženje

- vključevanje novih članic NVO

- sodelovanje z EU mrežami



Razno



Hvala za udeležbo in sodelovanje!

www.facebook.com/NVO.VID

www.twitter.com/NVO_VID

#nvovid

#infodružba

#digitalizacija
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