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Stratégia rozvoja a práce digiQ na roky 2022 – 2026 

Vízia 

Chceme mať svet, ktorý je digitálne bezpečný,  slušný, bez nenávistných prejavov, empatický, 

v ktorom žijú vzdelaní, digitálne bezpeční a angažovaní občania. 

Misia (poslanie) 

Ako k tomu prispejeme? 

osvetou, vzdelávaním a výchovou, mentorovaním, monitorovaním 

Vychádzame z manifesta:  

Technológie a digitálne médiá 21. storočia umožňujú komunikáciu, spoluprácu, dialóg a 

diskusiu na všetkých úrovniach spoločnosti. Pokrok, ktorý odstránil hranice medzi občanmi, 

nás zároveň vedie k tomu, že si viac uvedomujeme základné hodnoty a vlastný svetonázor. 

Neexistujúce virtuálne hranice preverujú úctu k druhým, ich názorom, tradíciám, náboženstiev. 

Veríme, že výchovou k digitálnemu občianstvu a interdisciplinárnym a medzisektorovým 

prístupom je možné vybaviť mladých zručnosťami a podporiť ich toleranciu a porozumenie, 

ktoré tak úzko súvisí s prijatím, citlivosťou a pokorou. Digitálne občianstvo má za cieľ rozvíjať 

zmenu myslenia o tom, čo znamená bezpečnosť v transparentnom digitálnom svete. Podstatou 

digitálneho občianstva je uvedomenie si zodpovednosti za vlastné správanie v online priestore. 

Sme presvedčení, že deti a mladí ľudia vedia a chcú byť digitálne inteligentní. 

 

Hodnoty 

V práci sú pre nás smerodajné:  

 

spravodlivosť - Spravodlivosť chápeme ako spravodlivé zaobchádzanie s ľuďmi. Nedovolíme, 

aby naše osobné pocity ovplyvňovali naše rozhodnutia o iných. Chceme  dať každému 

spravodlivú šancu a veríme, že by mali existovať rovnaké príležitosti pre všetkých. Zároveň si 

uvedomujeme, že to, čo je spravodlivé pre jedného človeka, nemusí byť spravodlivé pre 

druhého. 

 

nezávislosť - Sme nezávislí v našich rozhodovaniach, pokiaľ ide o priority a smerovanie 

organizácie, nie sme ovplyvnení záujmom napríklad orgánov štátnej a verejnej správy, iných 

organizácií či donorov. Sme vedení len našimi hodnotami a najlepším záujmom všetkých ľudí. 

 

sloboda slova - Vychádzajúc v našej práci zo Všeobecnej deklarácie ľudských práv a úprimne 

presadzujúc slobodu slova ako osobnú hodnotu, rešpektujúc najmä právo na dôstojnosť 

veríme, že slobodu slova je potrebné chrániť a mať primárne na pamäti pri monitoringu 

nenávistných prejavov online.  

 

participácia cieľovej skupiny - Veríme, že cieľová skupina našich aktivít musí byť zahrnutá do 

všetkých fáz našej činnosti, plánovania, realizácie a vyhodnocovania. Vynaložíme úsilie na to, 

aby sme danú cieľovú skupinu zapojili do našej práce bez ohľadu na prekážky, ktoré môžu 

nastať. Pri participácii detí a mládeže budeme dbať na ochranu dieťa a jeho bezpečnosť.  



 
 

2 
 

 

bez morálnej paniky - V našej komunikácii sa zdržíme šírenia morálnej paniky, ktorú chápeme 

ako strach, najčastejšie iracionálny, že niekto alebo niečo ohrozuje hodnoty, bezpečnosť a 

záujmy komunity alebo celej spoločnosti. Neprispievame našimi príspevkami do diskusie do 

ohňa morálnej paniky, ktorá má za cieľ zvýšiť sociálnu kontrolu. 

 

 

Hlavný cieľ 

Digitálna inteligencia – digIQ je mimovládna organizácia, ktorej víziou je stav, kedy je digitálny 

priestor bezpečným a rešpektujúcim miestom pre všetkých, ktorí ho využívajú. Aby k tomu 

došlo, je potrebné, aby si ľudia osvojili skutočnosť, že sú to práve oni, ktorí ho takým môžu 

spraviť a to nielen pre seba, ale aj pre ostatných (misia). 

Pri ich napĺňaní sa riadime základnými hodnotami demokratickej spoločnosti, ako je rešpekt, 

tolerancia, rovnaký prístup k príležitostiam a ďalšie, ktoré sú základnou esenciou všetkých 

realizovaných aktivít. 

 

Hlavným cieľom je vzdelávať mladých ľudí, pracovníkov s mládežou, pedagógov a rodičov 

v oblasti digitálneho občianstva. V praxi to znamená realizovať vzdelávacie aktivity rôzneho 

typu, kde sa zástupcovia týchto cieľových skupín zoznamujú s konceptom digitálneho 

občianstva. Stať sa digitálnym občanom znamená zodpovedné využívať technológií, 

pristupovať s rešpektom k ostatným a vytvárať si odolnosť voči negatívnym vplyvom v online 

prostredí – riadiť sa rovnakými demokratickými hodnotami a princípmi tak v online prostredí, 

ako aj reálnom živote.  

 

1. Strategický rozvoj  činnosti  

V pôsobení a aktivitách Digitálnej inteligencie si určujeme tri základné priority a v rámci nich 

špecifické ciele a aktivity na ich naplnenie. Vychádzame z aktuálnych potrieb v oblasti 

digitálneho občianstva, ktoré postupne mapujeme prostredníctvom našich aktivít nielen od 

mladých ľudí, ale aj pedagógov, pracovníkov s mládežou, expertov a pracovníkov štátnej a 

verejnej správy. Základným spoločným menovateľom je nízke povedomie o bezpečnom 

využívaní online priestoru a nízka odolnosť voči rizikovým situáciám a manipulácii. Vychádzame 

aj z výsledkov IT Fitness testu 2021, v ktorom testovanie dosiahlo celkovú priemernú 

úspešnosť 40% oproti 62% v roku 2020. Slováci a Slovenky majú zároveň najnižšiu odolnosť 

voči dezinformáciám z krajín Vyšehrádskej štvorky. Národná správa EU Kids Online za 

Slovensko realizovaná na jeseň 2021 poukazuje na zvyšujúce sa riziká kyberpriestoru pre deti 

a mládež.  

 

Všetky priority zároveň súvisia s Cieľmi rozvoja organizácie, ktoré uvádzame nižšie.  

Priorita 1.1: Podpora digitálneho občianstva ako konkrétnej a metodicky 

spracovanej témy v aktivitách organizácie v SR a zahraničí 

Našou ambíciou je podporiť implementáciu problematiky digitálneho občianstva do 

systematického vzdelávania. 
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Špecifický cieľ 1.1.1.  Predložiť vypracovaný odborný materiál príslušným gestorom vo 

vzdelávaní 

Aktivita: Vypracovanie metodiky k prezentovaniu a vzdelávaniu k digitálnemu občianstvu vo 

formálnom vzdelávaní 

Termín: 31.12.2025 

Špecifický cieľ 1.1.2. Pripraviť  odporúčací materiál pre formálne vzdelávanie v súlade s 

európskou legislatívou a európskym rámcom pre digitálne občianstvo pre potreby formálneho 

vzdelávania. 

Aktivita: V súlade so Štátnym vzdelávacím programu, berúc do úvahy ISCED 2 a 3 priniesť 

odporúčania ako zapracovať vzdelávanie k digitálnemu občianstvu do formálneho vzdelávania 

Termín:  31.12.2025 

Priorita 1.2  Vzdelávanie k bezpečnému využívaniu online priestoru, rešpektu a 

odolnosti 

Špecifický cieľ 1.2.1.  Realizovať tematické workshopy v ZŠ a SŠ pre aktuálne témy a na 

základe požiadaviek 

Aktivita 1: Rozvíjať vzdelávací program Cyber4Kids v spolupráci s firemnými partnermi 

Termín: priebežne 

Aktivita 2: Finančne stabilizovať vzdelávací program Cyber4Kids na viacročné financovanie 

Termín: priebežne 

Špecifický cieľ 1.2.2.  Implementovať inovatívne formy vzdelávania do metodík digitálneho 

občianstva 

Aktivita: Pripraviť súbor inovatívnych metód a nástrojov v oblasti digitálneho vzdelávania 

Termín: 31.12.2023 

Špecifický cieľ 1.2.3.  Priniesť čo najviac vzdelávacích programov a príležitostí pre deti a 

mládež v menšinovom jazyku a taktiež pre deti a mládež zo znevýhodneného prostredia 

Aktivita 1: Preklad prezentácií vzdelávacieho programu Cyber4Kids do maďarského jazyka 

Termín: priebežne 

Aktivita 2: Plošne rozšírenie programu digiPEERS pre deti z Centier pre deti a rodinu 

Termín: priebežne 

Aktivita 3: Adaptácia programy digiQ, najmä Cyber4Kids a digiPEERS pre deti z rómskej 

komunity  
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Priorita 1.3  Podpora dobrovoľníctva 

Dobrovoľníctvo, ako hodnotovo orientovaná výchova a vzdelávanie k uvedomelému a 

aktívnemu občianstvu, k demokratickým životným princípom a osobnému rozvoju mladých 

ľudí. 

Špecifický cieľ 1.3.1. Stabilizovať dobrovoľnícky program digiPEERS na základe potrieb 

mladých ľudí, organizácie a všeobecného dobra 

Aktivity: Aktívny fundraising zameraný na finančnú stabilizáciu programu 

Termín: 31.12.2023 

Špecifický cieľ 1.3.2. Posilniť dobrovoľnícky program s ohľadom na vnútorné a vonkajšie 

vplyvy 

Aktivita: Vypracovať analytické výstupy, na základe ktorých eliminujeme ohrozenia a riziká a 

posilníme silné stránky a príležitosti 

Termín: 31.12. 2022 

Špecifický cieľ 1.3.3. Zvýšiť kvalitu dobrovoľníctva a jeho prínos pre dobrovoľníkov v 

organizácii 

Aktivita: Implementovať prvky dobrovoľníckej práce v súlade so štandardmi kvality a platnej 

slovenskej legislatívy - získať značku kvality  

Termín: 31.12.2023 

Špecifický cieľ 1.3.4. Podieľať sa na propagácii a advokácii dobrovoľníctva a jeho záujmov 

na lokálnej, regionálnej a národnej úrovni  

Aktivita 1: Sieťovanie s ostatnými mimovládnymi organizáciami, organizáciami miestnej štátnej 

správy a verejnej správ, školami a akademickou obcou a podnikateľským sektorom 

Termín: priebežne 

Aktivita 2: Vytvoriť nástroje na propagáciu dobrovoľníctva a dobrovoľníckych príležitostí 

Termín: 31.12.2022 

 

2. Strategický rozvoj organizácie 

V tejto časti sa zameriavame na rozvoj organizácie, nastavenie vnútorných procesov, rozšírenie 

pôsobnosti organizácie cez spoluprácu s inými subjektmi a posilnenie pozície v oblasti odbornej 

činnosti v jednotlivých oblastiach podpory digitálneho občianstva.  

Priorita 2.1 Stabilizácia procesov v organizácii 

Ide o vnútorné procesy, ktoré zabezpečujú jasné rozdelenie rolí, nastavenie harmonogramu 

práce, časový manažment, priebežné sledovanie a zapracovanie potrieb. V tejto oblasti 

budeme sledovať najmä optimálne nastavenie projektového manažmentu pre jednotlivé 

projekty, kapacitné obsadenie a spôsob monitorovania.  
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Špecifický cieľ 2.1.1 Prehodnotiť štruktúru a hierarchiu procesov v organizácii  

Termín: 31.12.2022 

Špecifický cieľ 2.1.2 Aktualizovať základné dokumenty organizácie v súlade s aktuálnou 

činnosťou 

Termín: 31.12.2022 

Priorita 2.2 Stabilizácia organizácie v oblasti práce s mládežou 

Napriek tomu, že niekoľko rokov aktívne pracujeme s mladými ľuďmi, naše postavenie v oblasti 

práce s mládežou nebolo jasne definované. Vďaka nastaveným aktivitám a programom, ako 

aj rozvíjajúcej sa spolupráci s inými subjektmi chceme v najbližších rokoch našu pozíciu 

zviditeľniť s jasnou rozpoznateľnosťou našej úlohy na poli práce s mládežou. 

Špecifický cieľ 2.2.1  Jasne definovať činnosť organizácie ako aktéra v práci s mládežou 

Termín: 31.12.2023 

Priorita 2.3 Spolupráca 

Vďaka rozširovaniu spolupráce a sieťovaniu so subjektami štátnej, verejnej, mimovládnej a 

súkromnej sféry chceme zvýšiť dosah našich aktivít, zdôrazniť dôležitosť a aktuálnosť tém, s 

ktorými pracujeme a získať tak viac priestoru a kapacity na ich implementáciu do formálneho 

a neformálneho vzdelávania.  

Špecifický cieľ 2.3.1. Spolupráca so sociálnymi sieťami a platformami v boji proti 

nenávistným prejavom a spolupráca s Ministerstvom vnútra SR proti nenávistným prejavom a 

prejavom extrémizmu. 

Špecifický cieľ 2.3.2. Vytvoriť platformu pre organizácie podporujúce digitálne občianstvo  

Aktivita 1: Mapovanie organizácií pracujúcich na poli digitálneho občianstva 

Termín: 31.12.2023 

Aktivita 2: Vypracovanie základných materiálov, štruktúry, cieľov platformy v spolupráci s 

partnermi, potenciálnymi členmi platformy 

Termín: 31.12.2025 

Aktivita: Založenie platformy pre organizácie, ktoré majú záujem, odbornosť a kredibilitu v 

oblasti digitálneho občianstva 

Termín: 31.12.2026 

Priorita 2.4  Odborná činnosť 

V súčasnosti sme dôveryhodným nahlasovateľom nenávistných prejavov sociálnym sieťam a 

sme členom VRAX, spolupracujeme na preventívnych aktivitách s odborom prevencie 

kriminality KMV Ministerstva vnútra SR  a Národnou protiteroristickou jednotkou NAKA P PZ 

SR pri nahlasovaní nenávistné prejavov. Túto pozíciu budujeme niekoľko rokov a chceme ju 

naďalej posilňovať prostredníctvom konkrétnych aktivít a zapájania sa do procesov, súvisiacich 
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s prevenciou negatívnych javov v online priestore, vrátane participácie na tvorbe a 

implementácii odborných a legislatívnych dokumentov. 

Špecifický cieľ 2.4.1. Podieľať sa na tvorbe a pripomienkovaní odborných materiálov a 

politík v oblasti digitálnej bezpečnosti 

Aktivita: Pravidelne komunikovať s ústrednými orgánmi štátnej správy a gestormi v oblasti 

digitálnej bezpečnosti 

Termín: priebežne 

Špecifický cieľ 2. 4.2 Podieľať sa na tvorbe odborných analýz a monitorovacích správ pre 

odbornú a širokú verejnosť 

Aktivita: Doplnenie analytických kapacít organizácie 

Termín: 31.12.2022 

Špecifický cieľ 2.4.3 Zvyšovať bezpečnosť online na sociálnych sieťach 

Aktivita: Zber dát a aktualizácia databázy súvisiacej s monitorovaním nenávistných prejavov 

online 

Termín: priebežne 

3. Monitorovanie a evalvácia 

Monitorovanie napĺňania strategického plánu budeme realizovať priebežne a to 

prostredníctvom elektronickej evidencie aktivít v súvislosti s jednotlivými prioritami a cieľmi. 

Evalváciu strategický plán budeme vždy v poslednom kvartáli kalendárneho roka, pričom 

budeme na základe aktuálnych potrieb prispôsobovať priority.  

 

Aktualizované v Bratislave 13.1.2022 

 

Schválila: Rada, v Bratislave 13.1.2022 

 

 


