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KONZORCIJSKI PARTNERJI „DIGITAL NGO“: 

- ZAVOD MLADINSKA MREŽA MAMA (PRIJAVITELJ)

- IPM AKADEMIJA

- SLOVENSKA ZVEZA ZA JAVNO ZDRAVJE, OKOLJE IN TOBAČNO KONTROLO

 

Javni razpis za digitalno preobrazbo nevladnih in prostovoljskih organizacij ter 
povečanje vključenosti njihovih uporabnikov v informacijsko družbo 2021–2023



OPIS 
✔   NVO s svojim delom dosegajo velike učinke na družbo.
✔   Težave:                                                                                                                         
    - večina organizacij nima primernih orodij in kompetenc za beleženje 
učinkov svojih aktivnosti in projektov,                                                                       
   - primerna predstavitev konkretiziranih in argumentiranih učinkov dela 
ključnim deležnikom in javnosti.
✔   S projektom bomo NVO in njihovim uporabnikom ponudili orodje za 
beleženje njihovega dela. 
✔  Rezultati:                                                                                                                      
   - okrepljena moč učinkov NVO,                                                                               
   - okrepljeno zavedanje o pomenu NVO,                                                                
   - okrepljen položaj NVO in dostop do financiranja. 
✔  Ustanovitev interdisciplinarne skupine s predstavniki različnih nacionalnih 
in lokalnih organizacij in institucij.

     



AKTIVNOSTI
✔Nadgradnja in razširitev digitalne platforme (orodja) za beleženje in 
spremljanje aktivnosti NVO. 

✔Nadgradnja in razširitev mobilne aplikacije. 

✔Razvoj in vzpostavitev evalvacijskih vprašalnikov ter spremljanje in 
obdelava podatkov  za beleženje učinkov mladinskega dela in dela NVO 
organizacij, posledično krepitev kompetenc NVO.

✔Promocija in diseminacija uporabe razvitih aplikacij in pomena 
informacijske družbe.

✔Usposabljanja za uporabnike za uporabo digitalnih orodij (platforma in 
mobilna aplikacija) za beleženje učinkov NVO dela in digitalizacija 
organizacij. 

✔Usposabljanja o informacijski družbi za razvoj in krepitev digitalnih 
kompetenc za digitalizacijo organizacij. 

✔Digital NGO – letna nacionalna  digitalna konferenca.



Zakaj in kako projekt DIGITAL NGO? 
● konzorcij izhaja iz pomena spremljanja dela nevladnih organizacij - 

zakaj delamo in za koga?

● izhajamo iz uporabniške izkušnje in potreb NVO sektorja po 
predstaviti našega dela in učinkov 

● dvig kakovosti dela nevladnih organizacij

● trenutna uporabniška izkušnja je orodje Logbook - spletna platforma 
za beleženje in spremljanje učinkov mladinskega dela in dela mladih 
v lokalni skupnosti - v mladinskih centrih 



Namen projekta Digital NGO
● gradnja skupnosti nevladnih organizacij
● celostno zbiranje, obdelava in posredovanje informacij do 

ključnih ciljnih javnosti in odločevalcev
● POMEMBNO - združevanje in mreženje NVO sektorja na 

skupni platformi
◦ omogoča usposabljanja za krepitev kompetenc zaposlenih 

uporabnikov in članov NVO 
◦ omogoča skupen nastop v javnosti

● vključitev deležnikov in strokovnjakov, ki bodo sektorju v 
pomoč pri izpostavitvi veljave dela NVO

● DIGITAL NVO bo dosegel več kot le zbiranje in beleženje 
podatkov o sektorju, zgradili bomo skupnost NVO sektorja, ki 
bo sektor krepila in omogočila ustvarjanje skupnih zgodb
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