
  

 

Zoom usposabljanje 

Digi, digi, digitalizacija vsega – za aktivno vlogo NVO 
22. oktober 2020, med 9.30 – 12.00 

Zoom povezava – ID srečanja: 851 5136 5400, geslo: 606224 

Digitalizacija je vseprisotna – a kaj to pomeni? Kaj digitalizacija kot ključna sestavina razvojnih 
ciljev in politik? Ali je digitalna preobrazba res zadnja rešitev za globalne razvojne izzive? Ali 
prednosti odtehtajo nevarnosti – tehnološko podrejanje družbe in posameznika, ohranjanje 
obstoječih razmerij moči? NVO nismo le stranski udeleženec teh procesov, ki skrbimo za 
digitalizacijo ranljivih skupin in ozaveščamo o posledicah – kako igrati aktivno vlogo? 

Na usposabljanju bomo spoznali, kako je digitalizacija povezana z nevladnimi organizacijami 
in kakšne oblike dejavnosti lahko izvajajo na tem področju. V prvem delu bodo predstavljeni 
ključni pojmi digitalizacije. V drugem delu bo pozornost namenjena digitalizaciji nevladnih 
organizacij z organizacijskega vidika in posameznih vsebinskih področij. Sledil bo pregled 
deležniške vloge na področju digitalizacije, ki jih imajo NVO kot zagovorniki in partnerji na 
projektih. V zaključnem delu bodo predstavljeni scenariji digitalne preobrazbe civilne družbe 
v prihodnje.  

Usposabljanje bo vodil Simon Delakorda (Zavod Inštitut za elektronsko participacijo - INePA) 
in moderiral Albin Keuc (SLOGA, platforma NVO za razvoj, globalno učenje in humanitarno 
pomoč).  

Na delavnico se prijavite s pomočjo spletnega obrazca – do 15.00 do 21. oktobra 2020. 

Nevladne organizacije se vse bolj uveljavljamo kot deležniki oblikovanja javnih politiki v 
povezavi z digitalizacijo, razvijalci digitalnih storitev, aplikacij in s tehnologijo povezanih 
družbenih inovacij, strokovni partnerji na razvojnih projektih ter kot digitalni zagovorniki na 
različnih področjih javnega interesa. Vse to predstavlja pomembno razvojno vlogo nevladnih 
organizacij, ki jo je potrebno krepiti v prihodnje.  

Program delavnice  

9:30 – 9:40 Pozdravni nagovor, predstavitev udeležencev in vodij delavnice 

9:40 – 10:00 Kaj je digitalizacija? 

10:00 – 10:45 Digitalizacija in NVO sektor 

10:45 – 11:30 NVO kot deležnik digitalizacije 

11:30 – 12:00 Digitalna prihodnost civilne družbe 

  

https://us02web.zoom.us/j/85151365400?pwd=OEg1TWwreFVOR2hTQlhlMG9uQ1JRZz09
https://www.1ka.si/a/302579


Podrobnejši program delavnice 
 
I. Del: Kaj je digitalizacija? 
• opredelitev ključnih pojmov (digitalna preobrazba, informacijska družba, družba 5.0, digitalni 

prehod itd.) 
 
II. Del: Digitalizacija in NVO sektor 
2.1 Organizacijski vidik 

• IKT oprema 
• digitalne veščine 
• digitalna preobrazba nevladnih organizacij 

2.2 Področja delovanja NVO in digitalizacija 
• izobraževanje (e-veščine, digitalna 

pismenost, e-izobraževanje) 
• sociala (e-vključenost, digitalni razkorak) 
• javna sfera (lažne novice, sovražni govor) 
• človekove pravice (digitalna zasebnost) 
• preglednost (odprti podatki) 
• demokracija (e-demokracija, e-volitve) 
• prostor (pametna mesta, vasi in 

skupnosti) 
• zdravje (e-zdravje, telemedicina) 

• okolje (okoljski odtis digitalnih 
tehnologij) 

• varnost (varna raba interneta, 
kibernetska varnost) 

• razvojno sodelovanje (digitalni razvoj 
Afrike) 

• zunanja politika (digitalna suverenost) 
• trg dela (umetna inteligenca in 

robotizacija) 
• ostala področja 

 
III. Del: NVO kot deležnik digitalizacije 
3.1 Digitalizacija kot javno politično področje 

• Digitalna strategija Evropske unije 
• Strategija Digitalna Slovenija 
• Strategija pametne specializacije 
• Digitalizacija v kohezijska politiki Slovenije 
• Digitalizacija v predsedovanju Slovenije EU 
• Uresničevanje razvojnih ciljev na področju digitalizacije 

3.1 Zagovorniški vidik 
• digitalni aktivizem NVO (e-participacija) 
• digitalizacija kot področje čezsektorskega zagovorništva 

3.3 Ekosistem digitalizacije v Sloveniji 
• sektorji, vladni resorji, podporna okolja 
• primerjalni indeksi in statistike digitalizacije 

3.4 Projekti in partnerstva za NVO 
• javni razpisi 
• digitalne vsebine, storitve in aplikacije v projektih 
• dodana vrednost NVO v digitalnih projektih 
• mreženje (»civic tech« partnerji, razvojno-inovacijska okolja) 

 
IV. Digitalna prihodnost civilne družbe 

• OECD scenariji digitalne preobrazbe civilne družbe   

Dogodek poteka v okviru aktivnosti projekta CE4SD, Skladna Evropa za trajnostni razvoj, ki ga izvaja 
konzorcij evropskih nevladnih organizacij in sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za zunanje 
zadeve. Vsebina dogodka v nobenem primeru ne odraža stališč Evropske unije ali Ministrstva za 
zunanje zadeve. 


