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DIGITALIZACIJA NVO SEKTORJA

1) Digitalne tehnologije
Dostop, nakup, razvoj informacijsko-komunikacijskih tehnologij, internet, 
računalniška in programska oprema, spletne storitve, aplikacije, orodja, 
infrastruktura, omrežja.

2) Digitalne kompetence
Uporaba in razumevanje delovanja digitalni tehnologij - veščine, znanja in 
pismenost s področja programske in strojne opreme, zasebnosti, podatkov, 
kibernetske varnosti, marketinga in digitalne preobremenjenosti.

3) Digitalna preobrazba 
Digitalna kultura v organizaciji, agilnost, inoviranje, soustvarjanje, 
voditeljstvo, prevzeto digitalno, zaupanje v digitalizacijo, digitalna strategija.

    
 



Potrebe nevladnih organizacij na področju digitalne preobrazbe

Posvetovalna delavnica »Digitalizacija nevladnega sektorja« v organizaciji 
Konzorcija vsebinskih mrež Slovenije in Mreže regionalnih stičišč NVO, 26. 
marec 2021.

• Financiranje IKT opreme (sredstva za računalniške programe, financiranje 
IKT, dostopne storitve).

• Neformalno izobraževanje za digitalne kompetence.

• Podpora in svetovanje za uporabo IKT opreme in storitev ter razvoju 
storitev in aplikacij za delo v NVO.

• Digitalna preobrazba za NVO.

Podrobneje na 
https://www.informacijska-druzba.org/2021/06/15/zakljucki-delavnica-digitalizacija-nevladnega-sektorja/.

 

https://www.informacijska-druzba.org/2021/06/15/zakljucki-delavnica-digitalizacija-nevladnega-sektorja/




POTREBE NVO SEKTOR 



Digitalno središče nevladnih organizacij

Podporno okolje in vstopna točka za digitalizacijo NVO sektorja kot celote.

Tehnološki podporni steber

• Dostop do računalniške opreme.

• Dostop do programske opreme in spletnih storitev. 

• Dostop do digitalne infrastrukture.

 



Digitalno središče nevladnih organizacij

Izobraževalno-informativni steber

• Izobraževanje za rabo računalniških programov in spletnih storitev.

• Podpora in svetovanje za rabo programov / storitev pri projektnem delu in 
ostalih dejavnostih.

• Središče znanja in kompetenc ter enotno mesto storitev in projektov NVO. 

• Ozaveščanje o vplivu digitalni tehnologij na NVO sektorju (etičnost, 
neodvisnost, trajnosti razvoj).

• Informiranje NVO sektorja o novostih na področju digitalne preobrazbe 
(varnost, zasebnost, politike in zakonodaja).

• Dogodki in dejavnosti za uporabnike storitev NVO in splošno 
zainteresirano javnost.

 



Digitalno središče nevladnih organizacij

Razvojno-projektni steber

• Razvoj digitalnih aplikacij, programov, rešitev in storitev za potrebe NVO in 
splošno korist.

• Ustvarjanje z digitalizacijo povezanih tehnoloških in socialnih inovacij.

• Čezsektorsko sodelovanje z gospodarstvom, občinami, raziskovalnim 
sektorjem in javno upravo (umetna inteligenca, odprtokodno programje).

 



Digitalno središče nevladnih organizacij

Multimedijski steber

• snemanje dogodkov in vsebinskih izjav

• spletni video prenos dogodkov 

• priprava vsebinskih prispevkov in TV oddaj

• izdelava video predstavitev projektov ali organizacij

• produkcija multimedijskih vsebin in distribucija za profesionalne video 
platforme (TV format)

• izdelava medijskih načrtov projektov

• priprava sporočil za javnost

• svetovanje in tehnična podpora pri realizaciji multimedijskih projektov

 



Povezanost z Mrežo NVO za vključujočo informacijsko družbo

Vsebinska Mreža NVO-VID zagotavlja javno politični, zagovorniški in 
vsebinski okvir za aktivnosti Digitalnega središča NVO:

• Policy zagovorništvo (javna politike, strateški dokumenti, zakonodaja, 
položaj NVO na področju informacijske družbe in digitalizacije).

• Vsebinski razvoj in promocija področij digitalne preobrazbe, ki se nanašajo 
na poslanstvo NVO sektorja.

• Izboljšanje vidnosti in prepoznavnosti nevladnih organizacij s področja 
digitalne preobrazbe.

• Uveljaviti NVO sektor kot bistvenega deležnika digitalne preobrazbe v 
Sloveniji in EU (umeščanje v javne politike).

 



Sodelovanje z regionalnimi stičišči in vsebinskimi mrežami NVO

• Sodelovanje z regionalnimi stičišči in vsebinskimi mrežami NVO pri 
izvajanju podpornih aktivnosti za digitalizacijo glede na identificirane 
potrebe NVO.

• Vsebinsko, tehnično in informacijsko sodelovanje.

• Povezovanje na skupnih projektih (npr. Na-prostem.si).

• Čezsektorsko sodelovanje z deležniki iz ostalih sektorjev.

Nadaljnji koraki:
- sestanek z regionalnimi stičišči na temo Digitalnega središča NVO;
- predstavitev vsebinskim mrežam NVO;
- organizacija skupnega dogodka (delavnice) podpornih okolij na temo 
Digitalnega središča NVO
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