
elektronski  in TV medij
www.studio12.si

DIGITALNE TEHNOLOGIJE 
V SLUŽBI ČLOVEKA

www.informacijska-druzba.org

Nevladne organizacije za digitalno enakost, 
zasebnost na svetovnem spletu, prosto pro-
gramje, internetno nevtralnost, odprto vlado 
in demokratično e-participacijo.

Nosilci vsebinske mreže nevladnih organizacij 
za vključujočo informacijsko družbo:

STIK 

e-poštni naslov: 
info@informacijska-druzba.org

telefon: 
041 365 529 
(mag. Simon Delakorda, koordinator)

spletna stran: 
www.informacijska-druzba.org

facebook: https://www.facebook.com/NVO.VID

twitter: https://twitter.com/NVO_VID 

Projekt Vsebinska mreža nevladnih organiza-
cij za vključujočo informacijsko družbo (NVO-
VID) delno financira Evropska unija, in sicer iz 
Evropskega socialnega sklada. Projekt se iz-
vaja v okviru Operativnega programa razvoja 
človeških virov; razvojne prioritete “Institu-
cionalna in administrativna usposobljenost”; 
prednostne usmeritve “Spodbujanje razvoja 
nevladnih organizacij, civilnega in socialnega 
dialoga”.

Inštitut za elektronsko 
participacijo
www.inepa.si

Društvo uporabnikov Linuxa 
Slovenije (Kiberpipa)
www.lugos.si
www.kiberpipa.org

Kulturno izobraževalno 
društvo PiNA
www.pina.info

Studio 12 - elektronski in 
TV medij
www.studio12.si

VČLANITE SE V MREŽO NA SPLETNI POVEZAVI 

www.informacijska-druzba.org/clanstvo 

Prednosti članstva:
 • individualno mentorstvo in svetovanje,
 • prednostna udeležba na usposabljanjih mreže,
 • multimedijska podpora dogodkom,
 • skupne zagovorniške akcije,
 • storitve za NVO v računalniškem oblaku, 
 • projektno sodelovanje.

Članstvo v mreži je brezplačno in namenjeno 
društvom, zasebnim zavodom, fundacijam, 
vsebinskim mrežam in regionalnim stičiščem 
nevladnih organizacij.



Vsebinska mreža nevladnih organizacij za 
vključujočo informacijsko družbo je trajno-
stno, profesionalno in referenčno stičišče 
civilne družbe, ki si prizadeva za opolnomo-
čenje nevladnih organizacij s pomočjo digi-
talnih tehnologij ter za kakovostno življenje 
v informacijski družbi.

Cilji vsebinske mreže:

 • krepitev usposobljenosti in prepoznavnosti 
NVO,

 • povezovanje in razvoj nevladnega sektorja,

 • analize in prenos dobrih praks,

 • uporaba in razvoj novih storitev,

 • vplivanje na javne politike in zakonodajo,

 • ozaveščanje javnosti o informacijski družbi,

 • informiranje o programski opremi in  
spletnih storitvah,

 • produkcija video vsebin,

 • sodelovanje z drugimi sektorji in mediji.

ZAGOVORNIŠTVO

 • Sooblikovanje Strategije razvoja informacijske 

družbe do leta 2020,

 • dopolnitev novele Zakona o elektronskih 

komunikacijah,

 • pobuda za uporabnikom prijazno in vključujočo 

e-upravo (odprta vlada).

USPOSABLJANJA

 • Naredi svoj spletni video iz nule (januar,  

maj/junij),

 • Sproščen nastop pred kamero (februar/ 

marec in junij/julij),

 • Učimo se postavljanja spletnih strani – 

Wordpress (januar in februar), 

 • Učimo se postavljanja spletnih strani –  

Joomla (maj),

 • Namizno založništvo – oblikovanje slik in 

priprava za tisk ali splet (marec in april),

 • E-participacija – uporaba interneta za  

demokratično udeležbo (april in maj).

INTERAKTIVNI SPLETNI SEMINARJI

 • Nujnost medijske strategije,

 • Učinkovita uporaba družbenih omrežij  

(Facebook in Twitter),

 • Pristen stik z javnostjo: e-novice in pisanje   

spletnih dnevnikov,

 • Pridobivanje sredstev s pomočjo spleta  

(fundraising),

 • Spletni video za večjo vidnost in promocijo 

projektov,

 • Spletni video za izobraževanje in ozaveščanje 

javnosti.

JAVNA PREDAVANJA

 • Zasebnost na internetu,

 • Elektronska participacija in digitalna  

demokracija,

 • Odprti formati in prosto programje,

 • Primeri dobre in jasne medijske strategije,

 • Inovativne spletne prakse iz tujine,

 • Dobre prakse e-poštnih seznamov in spletnih 

dnevnikov,

 • Prihodnost je v mobilno prijaznih vsebinah,

 • Dobre prakse spletnega fundraisinga,

 • Komuniciranje projektov in aktivnosti preko 

spleta.

SVETOVANJE IN MENTORSTVO

 • Brezplačna pravna pomoč za prosto programje,

 • multimedijska podpora,

 • uporaba prostega programja in storitev,

 • uporaba interneta za demokratično udeležbo.

Storitve za nevladne organizacije – 
spletni koledar: 

www.informacijska-druzba.org/koledar

  Za vse dodatne informacije
obiščite spletno stran mreže.


