PiNA: DELAVNICA FACEBOOK ZA NEVLADNIKE IN FILMSKI
VEČER NA TEMO INFORMACIJSKE DRUŽBE
Koper, 12. maj 2015 - Kulturno izobraževalno društvo PiNA organizira v okviru mednarodnega projekta
ROUND-TRIP v četrtek, 14. maja 2015, v e-Kavarni PiNA (Kidričeva 43, Koper) brezplačno delavnico z
naslovom Facebook za nevladnike in filmski večer, na katerem se bo predvajalo z oskarjem nagrajeni
dokumentarni triler Citizenfour (2014). Dogodka bosta potekala v času Dnevov vključujoče informacijske
družbe 2015, v sklopu katerih potekajo, v organizaciji Mreže nevladnih organizacij za vključujočo
informacijsko družbo (NVO - VID) in drugih nevladnih organizacij, 14., 15., in 16. maja številni dogodki po
celi Sloveniji.
Facebook je družbeno omrežje, preko katere se zgodi vsako minute več kot 1.8 milijonov všečkov, v istem
času pa se objavi 41.000 objav vsako sekundo. Sredi februarja 2013 je bilo v Sloveniji 748.200 uporabnikov
Facebooka. To število predstavlja 37,3 % slovenske populacije in 52,7 % slovenskih uporabnikov interneta.
Delavnica je namenjena nevladnim organizacijam, ki se želijo povezati s svojimi (potencialnimi) uporabniki
preko Facebooka, graditi spletno skupnost ter izkoristiti Facebook za interakcijo s posameznikom in
aktivacijo družbe. Na njej bodo udeleženke in udeleženci izvedeli več o Facebook strategijah, upravljanju
Facebook strani, vsebinskih ter tehničnih napotkih za objave in spremljanje uspešnosti objav na spletu.
Delavnica Facebook za nevladnike, ki bo v četrtek, 14. maja, v e-Kavarni PiNA, potekala med 12.00 in 14.00,
se bo zaključila s predstavitvijo projekta ROUND-TRIP, ki bo nevladnim organizacijam in lokalnim okoljem
omogočal vpogled v participatorna orodja v lokalnih skupnostih. Delavnico bo izvedla Kaja Cunk, dipl. tržna
komunikologinja in strokovna sodelavka Kulturno izobraževalnega društva PiNA.
Prav tako pa bo v četrtek, z začetkom ob 20.30, v e-Kavarni PiNA filmski večer na temo informacijske
družbe, na katerem si bodo obiskovalke in obiskovalci lahko ogledali Citizenfour (2014) Laure Poitras,
dokumentarni film, ki prikazuje, kako je Edward Snowden razkril množično in nezakonito poseganje v
zasebnost ameriške Agencije za nacionalno varnost.
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