
Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (Mreža NVO-VID) in 
Digitalno središče NVO (v ustanavljanju) vabita na

delavnico

Zakaj potrebujemo Digitalno središče NVO in kako bi moralo prispevati k razvoju
nevladnega sektorja?

ki bo potekala v torek, 30. avgusta 2022 od 9.30h do 12.30h v hibridno obliki na lokaciji Zavod
Kersnikova (Rampa Lab), Likozarjeva 1 v Ljubljani in prek video konference Jitsi Meet

Država Slovenija namenja 316 milijonov evrov investicij za digitalno preobrazbo gospodarstva ter 
javnega sektorja in javne uprave v okviru Načrta za okrevanje in odpornost. Finančna perspektiva 
2021–2027 predvideva 731 milijonov evrov naložb iz naslova Ciljne politike 1 (Konkurenčnejša in 
pametnejša Evropa s spodbujanjem inovativne in pametne gospodarske preobrazbe ter regionalne 
povezljivosti na področju IKT). Ciljna politika zajema nabor ukrepov za digitalizacijo različnih 
družbenih področij in izboljšanje digitalne povezljivosti, ne pa tudi digitalne preobrazbe nevladnega
sektorja.

Konzorcij vsebinskih mrež NVO Slovenije in Mreža regionalnih stičišč NVO sta 26. marca 2021 ob 
vsebinski podpori Mreže NVO-VID organizirala posvetovalno delavnico »Digitalizacija nevladnega 
sektorja«1. Ministrstvo za javno upravo je maja 2021 ob upoštevanju zaključkov delavnice objavilo 
javni razpis za digitalno preobrazbo nevladnih in prostovoljskih organizacij ter povečanje 
vključenosti njihovih uporabnikov v informacijsko družbo 2021-2023. Iz naslova razpisa je 
financiranih 47 projektov nevladnih organizacij v višini 4,5 milijona evrov.

V Mreži nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo, ki deluje kot vsebinska mreža 
NVO na področju digitalne preobrazbe, si prizadevamo za dolgoročno in celostno naslavljanje 
digitalne preobrazbe nevladnega sektorja. Zato smo pripravili idejni koncept za »Digitalno središče 
nevladnih organizacij«2, ki bo delovalo kot razvojno-podporno okolje in vstopna točka za 
digitalizacijo NVO sektorja kot celote. 

Osnovna ideja digitalnega središča je celostno naslavljanje potreb nevladnih organizacij v povezavi 
z digitalno preobrazbo in digitalnimi tehnologijami ter ustvarjanje z digitalizacijo povezanih 
tehnoloških in socialnih inovacij v javnem interesu. Prav tako je ambicija digitalnega središča 
spodbujati čezsektorska partnerstva NVO z ostalimi deležniki ter v sodelovanju z Mrežo NVO-VID 
prispevati k družbeno sprejemljivi, vključujoči in zaupanja vredni digitalni preobrazbi3.

1 Zaključki delavnice so dostopni na https://www.informacijska-druzba.org/2021/06/15/zakljucki-delavnica-
digitalizacija-nevladnega-sektorja/.

2 Predstavitev koncepta je dostopna na https://www.informacijska-druzba.org/2022/03/14/10-nevladnih-
organizacij-podpisalo-pismo-o-nameri-za-vzpostavitev-digitalnega-sredisca-nvo/.

3 Slovenija ima enega najnižjih deležev prebivalcev v državah članicah EU, ki menijo, da bo uporaba digitalnih orodij 
in interneta do leta 2030 prinesla več prednosti kot slabosti (vir: Eurobarometer »Digitalne pravice in principi« 
2021).
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V Mreži NVO-VID želimo preveriti sprejemljivost in izvedljivost idejnega koncepta Digitalnega 
središča NVO ter ga nadgraditi v dialogu z ostalimi vsebinskimi mrežami NVO, regionalnimi stičišči 
NVO in pristojnimi vladnimi resorji za nevladne organizacije, digitalno preobrazbo in EKP.

Delavnica bo potekala po metodi svetovne kavarne. Posamezno vsebinske sklope oz. omizja bodo 
moderirali predstavniki/ce Društva Duh časa, Studia 12, Ustanove Fundacija Sonda/GT22, Zavoda 
INePA, Zavoda Nefiks, Zavoda Kersnikova in Zavoda Simbioza Genesis.

Potek delavnice »Digitalno središče NVO - zakaj in kako?«
9:30-9:35 Uvodni pozdrav

Jurij Krpan

9:35-9:45 Predstavitev poteka in metode delavnice
Kristijan Tkalec

9:45-10:00 Predstavitev koncepta Digitalnega središča NVO
Simon Delakorda

10:00-10:45 Delo v omizjih: potrebe, aktivnosti, finance, prostori in organizacija Digitalnega 
središča NVO 
moderatorji

10:45-11:00 Odmor

11:00-11:50 Kroženje omizij in dopolnjevanje vsebin
moderatorji

11:50-12:20 Predstavitev rezultatov po omizjih in plenarna razprava
moderatorji

12:20-12:30 Zaključek delavnice in nadaljnji koraki
Kristijan Tkalec in Simon Delakorda

Prosimo za potrditev udeležbe do petka, 26. avgusta prek obrazca 
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Prijava-delavnica-Digitalno-sredisce-NVO-30-8-2022.

Dodatne informacije: mag. Simon Delakorda, simon.delakorda@inepa.si, 041 365 529.

Seznam vabljenih na delavnico:
- članske organizacije v Konzorciju vsebinskih mrež NVO Slovenije
- članske organizacije v Mreži regionalnih stičišč nevladnih organizacij
- članske organizacije in zainteresirani posamezniki/ce v Mreži NVO-VID
- ostale zainteresirane nevladne organizacije
- Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo
- Sektor za nevladne organizacije na Ministrstvu za javno upravo
- Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

LEPO VABLJENI!
________________________________________________________________________________

Vsebinska mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (NVO-VID) si prizadeva za kakovostno
življenje v informacijski družbi in za opolnomočenje ljudi s pomočjo digitalnih tehnologij. Mreža povezuje društva (zveze
društev), zasebne zavode, ustanove in socialna podjetja na področju digitalne preobrazbe. Več informacij o aktivnostih

mreže je dostopnih na https://www.informacijska-druzba.org/.
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