
Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (NVO-VID) v sodelovanju z
nevladnimi organizacijami, socialnimi podjetji in skupnostmi na področju digitalne družbe ter

informacijsko-komunikacijskih tehnologij

lepo vabi na Dan vključujoče informacijske družbe 2017

»Problemi razvoja digitalnih veščin v Sloveniji
in kako jih reševati?«

 

ki  bo  potekal  v  sredo,  17.  maja,  od  16.  do 19.  ure  v  Rampa Laboratoriju,  Kersnikova 4,
Ljubljana.

Slovenija se po indeksu digitalnega gospodarstva in družbe uvršča v povprečje Evropske unije na
področju razvitosti  digitalnih znanj  in spretnosti  med prebivalstvom. Ne glede na to,  pa država
primerjalno bistveno zaostaja na področju digitalnih veščin za komuniciranje v digitalnem okolju in
reševanje  problemov.  Pomanjkanje  digitalnih  veščin  hkrati  predstavlja  drugi  najpomembnejši
razlog,  zaradi  katerega  gospodinjstva  ne  uporabljajo  interneta.  Ob  mednarodnem  dnevu
telekomunikacij  in  informacijske  družbe  bomo  v  navezavi  na  prihajajoče  razprave  v  okviru
Slovenske digitalne koalicije  http://digitalna.si/ opozorili na aktualne probleme razvoja e-veščin v
Sloveniji,  predstavili  prispevek  nevladnih  organizacij  pri  njihovem  naslavljanju  ter  izpostavili
nujnost sodelovanja različnih sektorjev na tem področju.

Udeležba na dogodku je brezplačna. Zaradi lažje organizacije  prosimo za potrditev udeležbe prek
spletne prijavnice https://www.1ka.si/a/129493 do torka, 16. maja.

Program dogodka je dostopen v nadaljevanju.

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

16.00 uvodni nagovor mag. Simon Delakorda, koordinator Mreže NVO za vključujočo
informacijsko družbo

16.05‒16.50

pogovor » Izzivi na
področju krepitve e-
veščin v Sloveniji in

vloga nevladnih
organizacij«

 Alenka Reissner, predsednica Komisije za izobraževanje, publiciteto
in informatiko pri Zvezi društev upokojencev

Igor Miljavec, predsednik Medobčinskega društva slepih in
slabovidnih Nova Gorica

Andrej Vernekar, Društvo Lugos / Kiberpipa

moderatorka: Simona Knavs (Društvo Duh časa)

16.55‒17.50

Projekti nevladnih
organizacij na

področju razvoja e-
veščin

Opismenjevanje otrok za kibernetiko
(Zavod Kersnikova)

E-veščine in podpora uporabnikom za storitve e-uprave
(Zavod UP)

Simbioza Digitalna Akademija
(Simbioza Genesis, socialno podjetje)

E-veščine nevladnih organizacij na lokalni ravni (Pametni glas NVO)
(Stičišče NVO Osrednje Slovenije)

 E-veščine za crowdsourcing pri oblikovanju politik
(Inštitut za elektronsko participacijo)

odmor

18.05‒18.50

okrogla miza
deležnikov

Slovenske digitalne
koalicije

»Priložnosti in ovire
medsektorskega
sodelovanja pri

krepitvi digitalnih
veščin«

Marjan Turk, generalni direktor, Direktorat za informacijsko družbo,
Ministrstvo za javno upravo

Igor Zorko, član upravnega odbora Gospodarske zbornice Slovenije

Bojan Sever, župan občine Idrija

mag. Aleš Košir, Univerzitetna služba za informatiko, Univerza v
Ljubljani

Ana Pleško, Mreža NVO za vključujočo informacijsko družbo

moderator: mag. Simon Delakorda, Inštitut za elektronsko
participacijo

18.55 zaključne misli Mreža NVO za vključujočo informacijsko družbo

________________________________________________________________________________
Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (NVO-VID) je stičišče civilne družbe, ki si prizadeva

za kakovostno življenje v informacijski družbi in za opolnomočenje ljudi s pomočjo digitalnih tehnologij. Mreža
povezuje 21 društev, zasebnih zavodov, socialnih podjetij in skupnosti, ki se zavzemamo za digitalno enakost, zasebnost

in varnost na spletu, prosto programje, internetno nevtralnost, odprto vlado ter demokratično e-participacijo.
Podrobnejše informacije o vsebinski mreži so dostopne na povezavi http://www.nevladni.info/vsebinske-mreze/mreza-

nevladnih-organizacij-za-vkljucujoco-informacijsko-druzbo/.
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