
KAKO SE JAVNI ORGA-
NI SOOČAJO S MERJENJEM 
DRUŽBENEGA VPLIVA?

Primer - Javni razpis za „Aktiviranje storitev Zelenega Skupnostnega 
Vozlišča (Green Community Hub) vključevanje lokalne skupnosti“

Te smernice simulirajo, kako bi lahko lokalni javni organ z javnim razpisom 
vodil merjenje družbenega vpliva, da bi razumel socialno vrednost različnih 
predlogov.
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Že nekaj let je ena ključnih potreb javne uprave za ocenjevanje projektov ali 
programov sprejemanje političnega pristopa, ki temelji na dokazih, zato je 
vprašanje merjenja družbenega vpliva osrednjega pomena za razumevanje 
koristi, ki izhajajo iz projekta ali programa, tako da se lahko ovrednotijo rezul-
tati celotnega postopka. Javna uprava mora razumeti, ali naložba prinaša spre-
jemljive družbene in finančne donose ter izpolnjuje cilje in usmeritve politike 
sklada1.. Javni organ mora razumeti vse zanesljive informacije, pomembne za 
odločanje.

Scenarij

 Tema razpisa: „Aktiviranje storitev Zelenega Skupnostnega Vozlišča, 
vključevanje lokalne skupnosti“
Lokalna uprava išče izraze interesa za javni razpis za aktiviranje storitev Zelenih 
Skupnostnih vozlišč (Green Community Hubs), ki vključujejo lokalno skupnost. 
Vsak predlog bo ocenjen glede na njegovo tehnično vsebino in analiziran z mer-
jenjem družbenega vpliva.

Občina želi financirati aktiviranje Skupnostnega vozlišča v obstoječi javni lastnini, 
ki je bila pred kratkim prestrukturirana. Projekt Skupnostno vozlišče je zasnovan 
za mestno predmestje in majhno/srednje podeželsko ali gorsko središče. Skup-
nostno vozlišče mora nuditi neposredne storitve, ki bodo vplivale na: izboljšanje 
kakovosti življenja, odnose preko solidarnih dejavnosti, razvoj lokalnega gospo-
darstva z zagotavljanjem storitev ali uporabo obstoječih, ublažitev vplivov podne-
bnih sprememb z zmanjšanjem porabe virov ter trajnostno mobilnost in gospo-
darstvo.

Udeleženci (MSP, socialna podjetja, združenja) naj pripravijo predlog dejavnosti in 
storitev za Skupnostno vozlišče.

Javni organi ali neodvisni zunanji ocenjevalec bodo za vsak predlog pripravili 
predhodno oceno socialnih koristi za dejavnosti, ki bi se izvajale v okviru struk-
ture.

Zakaj bi se javni organi morali zanimati za merjenje 
družbenega vpliva?

1. Poročilo o merjenju socialnega vpliva za socialna podjetja - Evropska unija / OECD 2015
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V razpisu Občina dodeli predvidena sredstva predlogu, ki zagotavlja 
najpomembnejši vpliv projekta
Najboljši predlog predlaga da se aktivirajo 3 storitve v Skupnostnem vozlišču, ki 
zagotavljajo:

1) Sodelovalni prostor/storitev z najmanj 15 delovnimi postajami;

2) storitev zbiranja in razdeljevanja hrane za 20 socialno ogroženih priseljenskih 
družin;

3) majhno servisno službo za na dom za 25 ostarelih, ki živijo sami na tem 
območju

Cilj dejavnosti bo tudi dejavno vključevanje prostovoljcev združenj v soseščini, 
predvidena pa je tudi zaposlitev dveh mladih na tem območju s krajšim delovnim 
časom.

Zakaj izbrati „Aktiviranje storitev Zelenega Skupnostnega Vozlišča, 
vključevanje lokalne skupnosti“
Tema tega primera izvira iz Končni rezultat ASIS D.T2.3.1 kjer se poroča 
o skupnih izzivih Alpskega prostora, pri katerih je mogoče aktivirati postopek 
socialnih inovacij.

Partnerji se bistveno strinjajo glede treh glavnih izzivov:
1) Spoprijeti se z degradacijo mest in upadanjem prebivalstva na podeželskih  
in gorskih območjih,
2) spopadanje z brezposelnostjo,
3) Soočati se s pomanjkanjem zdravstvenih in socialnih storitev.

Nujnost rasti odpornih, ozaveščenih in sposobnih skupnosti se je pokazala kot 
osrednja značilnost. Ta primer se nanaša predvsem na os št. 1 „Krepitev lokalnih 
skupnosti v alpskih regijah: spodbujanje razvoja in preživetja na podeželskih in 
gorskih območjih ter postopkov regeneracije na urbanih območjih“, operativni 
cilj pa je povezan tudi z ostalima dvema osema.



POSTOPEK MERJENJA2. POTEKA V ŠESTIH FAZAH3.:
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1. Kateri postopek uporablja javna uprava za merjenje 
družbenega vpliva?
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2.Praktični vodnik za merjenje in upravljanje vplivov- EVPA, 2013
3.Standardni postopek merjenja (Evpa 2012) predvideva pet stopenj, v tem primeru je vstavljena dodatna stopnja 
«Proces spremembe», da bi bolje pojasnili teorijo spremembe

MERJENJE SOCIALNEGA VPLIVA 
ZA IZBRANI PREDLOG



Cilj te analize je preveriti, ali storitve, predlagane za Skupnostno 
vozlišče bo ustvarilo koristi za nosilce interesov in pozitiven vpliv 
na lokalno skupnost, izboljšalo bo kakovost življenja in odpornost 
ljudi, razvilo lokalna gospodarstva in prispevalo k blažitvi 
podnebnih sprememb.

Merjenje družbenega vplivaprojekt je napovedna ali predhodna 
analiza . Postopki ocenjevanja se lahko izvajajo v različnih intervalih: 
pred (ex-ante), sprotno (in itinere) ali po (ex post) trajanju projekta.4.

Raven analize projekta je MICRO, ker se projekt nanaša na lokalni 
poseg na majhnem območju, ne na program ali na organizacijo.5.

Na mestnem/podeželskem/gorskem območju se je v zadnjih le-
tih povečalo število priseljencev in starejših. Majhen kriminal, so-
cialne stiske, pomanjkanje bivalnih prostorov potisnejo številne 
družine v sosesko in jo spremenijo; lokalno gospodarstvo upada 
z zaprtjem trgovin in opuščanjem sosedskega življenja. Kljub pri-
sotnosti teh vprašanj v soseski še vedno obstaja mreža lokalnih 
združenj in prostovoljcev, družin, strokovnjakov in aktivnih de-
lavcev, ki lahko sodelujejo pri oblikovanju Skupnostnega vozlišča.

Obseg 
analize

ex-ante 
in-itinere 
ex-post

Kontekst/ 
sistem

4. Predlagani pristopi k merjenju družbenega vpliva - Evropska unija, 2014
5. Kompas: Vaš vodnik po merjenju družbenega vpliva - Center za družbeni vpliv, 2014
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OBSEG ANALIZE

Prvi korak v postopku merjenja družbenega vpliva je določanje 
konteksta in ciljev.1

MAKRO
MESO

MIKRO



Postopek vključevanja nosilcev interesov določa vašo ciljno skupino (značilnosti, 
želje in potrebe), da boste razumeli spremembo (potencial), ki bo izhajala iz 
projekta.
Izpraševanje in poslušanje mnenja nosilcev interesov o projektnih storitvah 
privede do spremembe odločitve o tem, kakšni so cilji in cilj ocene, zato je potreben 
pregled analize.

VKLJUČEVANJE NOSILCEV INTERESOV

Lokalna oblast 
(Financiranje 

projekta)

Zaposleni  
Skupnostnega vozlišča

(Lokalni mladi ljudje
- ekipa  Comunity Hub)

Prostovoljci
(lokalni mladi 

ljudje
- ekipa  Comunity 

Hub)

Agencija 
Skupnostnega 

vozlišča
(Organizacija 

Comunity Hub)
Zaposleni
preko pametnega dela
(Sodelujoči uporabniki)
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NOSILCI INTERESOV: KI IMAJO “INTERES” ZA SODELOVANJE V 
PROJEKTU?6.

Drugi korak v postopku merjenja družbenega vpliva je 
kartiranje in vključevanje nosilcev interesov.2

6 Smernice za razvoj teorije sprememb za vaš program - Nesta

Lokalni strokovnjaki 
(Sodelujoči uporabniki)

Starejši ljudje 
(Popravilo storitev 
uporabnikov )

Družine migrantov 
(Uporabniki banke 

hrane)
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TEORIJA SPREMEMB 7

Ko so opredeljeni nosilci interesov skupaj s pričakovanimi spremembami, je tre-
ba oblikovati logični okvir, ki jim bo omogočil razumeti, kako bo projekt ustvaril 
spremembo8.
Vpliv vrednostne verige/teorije sprememb nam omogoča, da prepoznamo 
različne korake, skozi katere projekt ustvarja določeno spremembo v življenju lju-
di (družbeni vpliv)9.

Tretji korak v postopku merjenja družbenega vpliva je 
razumevanje postopka spremembe3

   

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

IMPUT DEJAVNOSTI OUTPUT REZULTAT VPLIV
Sredstva 
vložena v 
dejavnosti: 
denar, strokov-
no znanje in čas 
posameznikov

Delo, opra-
vljeno z 
uporabo teh 
sredstev z 
namenom, 
da se doseže 
predvideni 
rezultat

Rezultati 
dejavnosti.
Kazalniki, ki 
pokažejo, da 
je dejavnost 
dosegla upra-
vičence.

Družbeni 
vpliv (spre-
memba), 
ki izhaja iz 
dejavnosti, 
ki se izvajajo 
z namenom 
družbenih 
sprememb

Rezultati 
prilagojeni 
odstranjevanju 
tega, kar bi se 
vseeno zgodilo, 
t.j. vpletenos-
ti drugih in 
kakršnega koli 
zmanjšanja 
vpliva skozi čas.

Letna najem-
nina pisalne 
mize v 
sodelovalnem 
prostoru

Skupna storitev, 
pisalna miza z opre-
mo za profesionalce 
in zaposlene preko 
pametnega načina 
dela

Uporaba avtomo-
bilov se zmanjša, 
kadar zaposleni 
delajo od doma

prostoru Sodelujočih 
uporabnikov Skup-
nostnega vozlišča

7 lokalnih profesionalcev in 8 
zaposlenih (vključno s tremi 
ženskami) sodeluje v sodelo-

valnem prostoru

Uporabniki svoje znanje izboljšajo v odnosih 
z drugimi strokovnjaki

Uporabniki imajo več časa za vsakdanje 
življenje, ker si prihranijo ure v prav tako se 
zmanjša uporaba javnega prevoza ali avta, 

da se peljete na delo
Uporabnice povečajo svojo zaposljivost, kar 
daje prednost ravnovesju med poklicnim in 

zasebnim življenjem
Uporabniki se prevažajo tako da hodijo in 

kolesarijo, kar izboljša njihovo fizično zdravje
Uporabniki imajo najboljše delovne pogoje 

in urejajo boljše vsakdanje življenje in odnos 
z družino

Uporabniki kupujejo samo v sosednjih trgo-
vinah in povečajo lokalno nakupovanje

7Teorija sprememb v desetih korakih - NPC / Esmée Fairbairn Foundation, 2019
8Merjenje rezultatov za integrirane skupnosti: Tehnična opomba - Ministrstvo za stanovanja, skupnosti in lokalno 
upravo Velika Britanija, 2019
9Smernice za razvoj teorije sprememb za vaš program - Nesta

Ključna opredelitev teorije sprememb - POSTOPEK
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DELATI VZVRATNO

Teorija sprememb, delati vzvratno, pomaga najti pogoje za dolgoročne rezultate10.

Za povečanje verjetnosti vpliva je potrebna opredelitev vmesnih rezultatov. Iz 

tega razloga je treba ponovno razmisliti o „dejavnostih“, da bi spodbudili boljše 

rezultate.

Rezultati vključujejo dolgoročne in vmesne/kratkoročne rezultate. Beseda «vpliv» 
je pogosto rezerviran za končni cilj pobude.
Končni cilj projekta je razviti lokalno skupnost, ki izboljšuje odpornost ljudi 
na kakovost življenja, razvija lokalno gospodarstvo in prispeva k blažitvi 
podnebnih sprememb. «Razvoj lokalne skupnosti» vodi pobudo, vendar je le 
dolgoročni rezultat jasno opredeljen, osredotočen, merljiv in verjeten cilj pobude.

PREDPOSTAVKA
Pogosto se o «predpostavkah» govori kot o pomembnem delu teorije sprememb. 
Cilj predpostavk je ugotoviti, kje je vaša teorija sprememb šibka, nepreverjena 
ali negotova11.  Namen predpostavk je proaktivno prepoznati razloge, wzakaj 
nekatere vzročne povezave morda v praksi ne držijo.

10Teorija sprememb TEHNIČNI PAPIRJI - ActKnowledge, 2013
11Teorija sprememb v desetih korakih - NPC / Esmée Fairbairn Foundation, 2019
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zgornja meja odgovornosti

Uporabnice povečajo svojo zaposl-
jivost, kar daje prednost 

ravnovesju med poklicnim in zase-
bnim življenjem

uporabnice delajo v 
prijetnem prostoru in 

prijaznem okolju

Uporabnice se počutijo 
podprte in spodbujene 

k razmišljanju o svoji 
prihodnosti

uporabnice menijo, da 
sta njihova kariera in 

življenje pomembna in 
da imajo nadzor nad 

njima

Uporabnice imajo 
zadostno motivacijo za 
upravljanje družinskih 

problemov

Uporabnice opažajo znat-
no povečanje delovne 

spretnosti

PREDPOSTAVKA

REZULTATI IN VPLIV



KAZALNIKI ZA IZIDE SODELOVALNIH STORITEV

Izbira kazalnikov ni preprosta dejavnost, pravzaprav ni univerzalnega pravila, ki 
določa, katere kazalnike je treba uporabiti. Vendar obstaja več meril za izbiro in 
razvoj kazalnikov. Obstajajo obstoječe standardne meritve, učinkovite in zanesljive, 
ki lahko pomagajo primerjati posodobljene vrednosti: Iris (Impact Reporting and 
Investment Standards- Poročanje o vplivih in investicijski standardi) se sklicuje 
na urejeno zbirko ustanove Global Impact Investing Network (GIIN) in na urejeno 
zbirko vsebovano v standardu G4  Poročanje o trajnostnem razvoju, ki ga je izdala 
Global Reporting Initiative (GRI). Za več elementov glejte Smernice ASIS Smernice 
za oceno socialnega vpliva in za kazalnike
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IZBIRA KAZALNIKOV ZA MERJENJE

Namen kartiranja postopka sprememb in njegove predstavitve skozi vrednostno 
verigo vpliva je to, da se poudarja ključne elemente postopka. Naslednji korak k 
merjenju vpliva je v tem, da sledimo elementom - rezultatom - z izbiro kazalnikov12..
Kazalnik je merilni instrument, ki lahko kvantificira odstopanje ali spremembo.
Končni cilj analize vpliva je merjenje stopnje uresničitve (potenciala) pričakovanih 
sprememb za vsakega nosilca interesov (rezultat).

Četrti korak v postopku merjenja družbenega vpliva je 
prevajanje rezultatov v vpliv.4

12Merjenje rezultatov za integrirane skupnosti: Tehnična opomba - Ministrstvo za stanovanja, skupnosti in lokalno 
upravo Velika Britanija, 2019

 

 

Številni uporabniki storitev, ki opisujejo 
izboljšave svojih kompetenc

Številne so delovne ure pridobljene na 
dan

Številni so uporabniki storitev z izboljša-
nimi kompetencami

Odstotek povečanja nakupov v lokalnih 
trgovinah

REZULTAT KAZALNIK REZULTATA
SODELOVALNA STORITEV

Uporabniki svoje znanje izboljšajo v odnosih 
z drugimi strokovnjaki

Uporabniki imajo več časa za vsakodnevno 
življenje, ko dobijo od prihranjenih ur v jav-
nem prevozu ali v avtu do službe

Uporabniki se prevažajo tako da hodijo in 
kolesarijo, kar boljša njihovo fizično zdravje

Uporabniki kupujejo samo v sosednjih tr-
govinah in dvignejo raven lokalnega naku-
povanja
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NAMESTITEV DENARNIH VREDNOSTI NA REZULTATE

Neobvezen korak, ki sledi izboru kazalnikov za rezultate, je monetizacija 
rezultatov, ki vključuje dodelitev denarne vrednosti vsakemu rezultatu (ali 
koristi). Postopek monetizacije rezultatov je zelo koristen za primerjavo 
različnih socialnih koristi, kot sta povečanje stopnje šolanja in zmanjšanje 
mobilnosti, ki se lahko nanašata na isti projekt ali na alternativne 
projekte. Z monetizacijo lahko izračunate v denarnih vrednostih (evrih) 
in se nato sklicujete na številko, vsoto koristi, ki jo ustvari projekt in ki jo je 
zato mogoče vključiti v analizo stroškov in koristi. Monetiziranje rezultatov 
ni enostavno, ker so socialne koristi običajno netržno blago in zato tržne 
cene nimajo , čeprav imajo vrednost za ljudi, ki koristijo od njih. Da bi 
jim lahko dodelili denarno vrednost, je zato treba uporabiti približke. 
Finančni približki so ocene finančne vrednosti blaga ali storitve, za katero 
ni mogoče natančno vedeti tržne vrednosti, na primer socialnih koristi. 
Te kazalnike najdemo v metodologiji SROI (Social Return on Investment). 

UGOTAVLJANJE VPLIVA
Ko se rezultati merijo s posebnimi kazalniki, se opredeli vpliv, to je tisti del rezulta-
ta (spremembe), ki ga je mogoče pripisati izključno projektu. Vpliv je torej mišljen 
kot rezultat kjer se ne upoštevajo tiste spremembe, ki bi se enako uresničile brez 

projekta, in tiste, ki jih je mogoče pripisati drugim posegom.13

Vpliv bo določen z odštevanjem nekaterih komponent za vsak rezultat: mrtva 
teža - koliko 

rezultatov bi se vseeno uresničilo;

pripis - kateri del rezultata je mogoče pripisati drugim dejavnostim ali organi-
zacijam;

premik- katere dejavnosti ali storitve nadomešča vaša storitev; padec- upad re-
zultata 

skozi čas.

Peti korak v postopku merjenja družbenega vpliva je 
ugotavljanje vpliva.5

13 Priročnik Finančnih instrumentov za družbeni vpliv - projekt FISE, t,j, pobuda, ki jo sofinancira Evropska 
komisija



ASIS - Smernica št. 3 - Kako se javni organi soočajo z merjenjem družbenega vpliva (CCIAATO) - junij 2020 12

 
 

 

 

 
 

 

POROČAJTE, UPORABITE, APLICIRAJTE
Postopek merjenja družbenih vplivov se konča z izdelavo poročila, naslovljenega 
na ciljno skupino, ki je nakazana v opredelitvi področja analize. Cilj je ta, da 
postane celoten postopek vrednotenja in še posebej njegov izid hitro razumljiv 
in sporočljiv zunanjosti.14

Šesti korak v postopku merjenja družbenega vpliva je 
spremljanje in poročanje6

14. Kazalniki in metrike za socialno poslovanje: pregled trenutnih pristopov - Bengo Irene, Arena Marika, Azzone 
Giovanni in Calderini Mario, 2015

  REZULTAT
Uporabnice povečajo svojo zaposl-

jivost, kar daje prednost ravno-
vesju med poklicnim in zasebnim 

življenjem

(SODELOVALNA 
STORITEV)

prestavitev:

odstop:

5% zmanjšanje delovnega 
časa za strokovnjake, ki doma 

skrbijo za otroke in ostarele

ocena projekta velja 
samo za prvo leto

mrtva teža:

pripis:

5% izboljšanje digitalne in-
frastrukture z zmanjšanjem 

števila potovanj

1.% lokalnih oblasti spodbuja 
ravnovesje med poklicnim in 

zasebnim življenjem

AUTRES VALEURS À PRENDRE EN CONSIDÉRATION - RÉSULTAT 
DU SERVICE EN COTRAVAIL 
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Po predstavitvi vseh korakov merilnega postopka je treba poudariti, da se 
dejansko merjenje družbenega vpliva izvaja z izbiro določene metodologije. 
Mnogi se med seboj razlikujejo po vrsti pristopa - kvalitativnem, kvantitativnem 
ali obojem. Obstajajo številni poskusi, da se interpretativni ključ teh pristopov 
ponudi z razvrščanjem po homogenih kategorijah in tudi na podlagi uporabe in 
načina doseganja družbenih ciljev.
V tem primeru lokalna uprava uporablja metodologijo SROI15 da ugotoviti, 
kateri od predlaganih projektov bi lahko zagotovil večje socialne koristi in torej, 
v kateri predlog velja vlagati.
SROI po eni strani vodi do konstrukcije sintetičnega indikatorja16 ki je sposoben, da 
takoj oceni vpliv naložbe, po drugi strani pa se osredotoča na postopek proizvodnje 
socialnih storitev, s tem da artikulira analizo vplivov inputov-dejavnosti-outputov-
rezultatov tako da poda popolno sliko vrednostne verige in njenih različnih faz.

SROI DRUŽBENI PRINOS INVESTICIJ17 
Ključno načelo SROI-ja  je, da spremembe meri na način, ki ustreza ljudem, ki jih 
doživljajo. Glavna razlika od drugih metod merjenja družbenega vpliva je v tem, 
da ta način pripisuje denarno vrednost tem vplivom in oceni razmerje donosnosti 
za projekt, ki prispeva k ustvarjanju sprememb.

2. Katero metodologijo uporablja javna uprava za 
merjenje družbenega vpliva?

ZAČNIMO MERITEV DRUŽBENEGA VPLIVA - POSTOPEK SROI

1
2

3
4

5

Določite obseg
Določite nosilce 
interesov
Vključite nosilce 
interesov

Dodelitev mrtve teže 
premika Izračunajte vpliv 
Monetizirajte rezultat

Kazalniki rezultatov 
načrtovanja Zbiranje 
podatkov
Določite trajanje rezul-
tatov

Izračunajte socialno 
donosnost
vključujete trajanje

Define
scope,

key
stakeholders

Prouver, 
monétariser 
les résultats

SROI
izračun

Opišite 
rezultate

Izračun 
neto vred-

nosti

15. The-SROI-Guide-US-edition - SROI Network, 2012
16. Pregled IRIS-a in SROI-ja - Družbena vrednost
17. Ocena vpliva in SROI analiza terapevtske storitve - Zelena hiša / FSI, 2018
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Družbena donosnost je izražena kot razmerje med vrednostjo vpliva, deljeno z 
vrednostjo vložkov. Za to analizo je torej razmerje socialne donosnosti sledeče:
159 272,00 €/ 96 000,00 = 1,65 : 1

To je običajen način predstavitve družbene donosnosti.
To pomeni, da ta analiza ocenjuje, da se za vsak evro, vložen v projektne dejavnosti, 
ustvari 1,65 evra družbene vrednosti.

Na koncu postopka je še Poročilo zainteresiranim stranem.

 6
Poročajte nosilcem interesov 
Uporabite rezultate metode 
SROI Preverite rezultate

Poročajte, 
prijavite se

Na naslednjih dveh straneh zemljevid vplivov prikazuje različne korake (enake 
barve), ki poudarjajo shemo SROI za izbrani projekt.



Nosilci interesov  Na 
koga bomo vplivali? 

Kdo bo vplival na 
nas?

Input-i Kaj 
bodo vložili 

zanje?
 Vrednost Output-i Povzetek 

dejavnosti v 
številkah

Rezultati Kako bi opisali 
spremembo?

Kazalnik Kako bi ga 
izmerili?

Vir Od kod 
smo dobili 

informacije?

Količina
Koliko 

sprememb

Finančni približek 
Kateri približek 
smo uporabili 

za vrednotenje 
spremembe?

Vrednost 
Kakšna je 
vrednost 

spremembe?

Vir Od kod 
smo dobili 

informacije?

Sodelujoči 
uporabniki

Letna najemnina 
pisalne mize v 
sodelovalnem 
prostoru

5.040,00
7 Strokovnjakov koristi 

od sodelovalnega 
prostora

Uporabniki svoje znanje izboljšajo v 
odnosih z drugimi strokovnjaki

Številni uporabniki 
storitev, ki opisujejo 

izboljšave svojih 
kompetenc

Intervju 6
Stroški komercialnega 

usposabljanja za pridobitev 
vrste novih veščin, 700 € 700,00 €

Podjetja in inovacije, 
ISTAT, 2017

Uporabniki imajo več časa za 
vsakodnevno življenje, ki ga 

pridobijo od prihranjenih ur v 
javnem prevozu ali v avtu do 

službe

Število delovnih ur, 
pridobljenih na dan Vprašalniki 1180

Povprečni stroški strokovnjaka 
1 uro na dan na uro 20 € 20,00 €

Pametna mobilnost, 
ISTAT, 2017

Letna najemnina 
pisalne mize v 
sodelovalnem 
prostoru

5.760,00
8 Preko pametnega načina 
dela zaposleni koristijo od 
sodelovalnega prostora

Uporabniki imajo najboljše 
delovne pogoje in lahko urejajo 

boljše vsakdanje življenje in 
odnos z družino

Številni uporabniki 
storitev opisujejo 

izboljšanje kakovosti dela 
in družinskega življenja

Vprašalniki in 
intervjuji 5

Povprečni družinski stroški 
(4 oseb) za počitnice 
1500 €

1.500,00 €
Pameten način dela 
Šole za upravljanje, 

2019

Uporabniki kupujejo samo 
v sosednjih trgovinah in 
povečajo lokalno nakupovanje

Znesek dodatnega 
dohodka od blaginje za 
lokalno gospodarstvo, 

Povečanje odstotka 
nakupov v lokalnih 

trgovinah

Vprašalniki in 
intervjuji 364

Povečanje v odstotkih (50%) 
lokalnega nakupovanja 
40 €

40,00 €

Notranji prostor 
nacionalne 

strategije, Agenzia za 
teritorialno kohezijo, 

2013

Uporabniki se prevažajo tako da 
hodijo in kolesarijo, kar izboljša 
njihovo fizično zdravje

Število uporabnikov 
storitev, z izboljšanimi 

kompetencami
Ciljna skupina 8

Mesečni stroški članstva v 
lokalni telovadnici 
300

300,00 €
CONI, Športna praksa v 

Italiji, 2016

Uporabnice povečajo svojo 
zaposljivost, kar daje prednost 
ravnovesju med poklicnim in 
zasebnim življenjem

Število delovnih ur Vprašalniki 1280 Cena na uro 18 18,00 €
ANPAL, Employment 

Markey 2018.

Uporabniki 
storitve popravil 
v soseski

Čas 0

25 starejših, ki živijo sami, s 
pomočjo manjših servisov 

podpirajo ohranjanje 
osnovne varnosti in zaščite 

svojega doma

Uporabniki povečajo občutek 
zaupanja in pripadnosti 

skupnosti - Manj osamljenosti,
Število uporabnikov 

storitev, vključenih v 
skupnost

Vprašalniki in 
intervjuji 200

Psihološko svetovanje 30 €
20,00 €

Zdravo stanje 
starejših, ISTAT, 

2017

Uporabniki imajo manj nesreč in 
padcev na domu Zmanjšanje števila nesreč 

in padcev na domu

Projektni zapisi 
in statistične 

analize 9
Stroški hospitalizacije za en 
teden, približno 800 € na 
teden

800,00 €
Socialne službe_ 

Občina, ISTAT, 2017

Uporabniki so postali srečnejši in 
udobnejši na svojem 
domu

Zmanjšanje števila klicev 
na javne storitve

Projektni zapisi 
in statistične 

analize 200
Stroški zagotavljanja 

socialnega varstva 
na domu 25 €

25,00 €
Socialne službe_ 

Občina, ISTAT, 2017

Uporabniki 
porazdelitve 
izgube hrane 
(banka hrane)

Čas 0

20 prikrajšanih priseljenskih 
družin podpira storitev 

razdeljevanja hrane/obrok, 
ki ga prek Skupnostnega 

vozlišča zagotavlja njihova 
darovana jed, ki prihaja iz 

hrane, ki je ostala v lokalnih 
supermarketih, restavracijah 

ali posameznikih.

Uporabniki Izboljšane 
gospodarske blaginje

Več denarja, da si 
privoščite 
osnovno 
trgovino

Intervju 1500
Povprečni strošek obroka 

ene družine je 
10 €

25,00 €
Pošteno in 

trajnostno počutje, 
ISTAT, 2015

Uporabniki imajo bolj normalno 
družinsko življenje in 
boljše odnose

Zmanjšanje števila 
priložnosti za nasilje 

v družini, splošno 
zmanjšanje policijskega 

časa, namenjenega 
obravnavi problema

Intervju 18
Povprečje policijske intervencije, 

stroški policijske aretacije in 
tožbe 450 450,00 €

Ženske in 
otroci nosijo 

breme nasilja 
v družini, 

CB Parker, 
Stanford 

report, 2014

Uporabniki povečajo občutek 
zaupanja in pripadnosti skupnosti 

Število uporabnikov 
storitev, ki poročajo o 
zmanjšanju stresa in 

depresije
Vprašalniki 240

Stroški javne terapije za vsako 
družino za pomoč pri tesnobi in 
depresiji - 20 € na seanso 20,00 €

Duševno zdravje v 
življenjskih obdobjih 

ISTAT, 20’18

Prostovoljci

Čas 0

3 prostovoljci opravljajo 
manjša popravila v korist 

ranljivih ljudi, ki živijo sami 
(ostareli)

Uporabniki so še naprej aktivni
Povečana telesna aktivnost 

4 ure na teden od 
prostovoljstva

Vrnitve, sporočene 
s prostovoljnim 
delom

3
Mesečni stroški članstva v 

lokalni telovadnici 200 200,00 €
CONI, Športna praksa v 

Italiji, 2016

Čas 0

3 prostovoljci podpirajo 
prerazporeditev izgubljene 
hrane lokalnih živilskih 
podjetij (supermarketi, 
restavracije);

Uporabniki se bolj zavedajo 
problema 
odpadkov hrane

Številni ljudje v soseski, 
katere so prostovoljci 
osvestili o problemu 
zapravljanja hrane 

Preverjeni rezultati  
sporočeni s strani 
prostovoljcev

1

Stroški majhne komunikacijske 
kampanje o zapravljanju hrane/ 
distribucija letakov za doseganje 

podobnega pridobljenega 
ugleda

4.500,00 €
Poročilo o javnem 

komuniciranju, 
FERPI, 2013



Lokalna oblast

Financiranje 
- plače in 

stroški razvoja 
Skupnostnega 

vozlišča/ 
socialnega 

podjetja

86.000,00
Rezultat samo za upravičence 

- vsi rezultati za nosilce interesov 
so bili

že izmerjeni

Darovalci 
supermarketi, restavracije 

in zasebna gospodinjstva na 
tem območju

Čas 0 Uporabnik je zmanjšal svoje 
stroške odpadkov

Tone odpadkov so 
se izognile 
odstranjevanju

Projektni zapisi 
in statistične 

analize 3 tone
Stroški odstranjevanja 

odpadkov na tono 
približno 60 €

60,00 €

Poročilo o stanju 
okolja MATTM, 2016

MSP/socialno 
podjetje, 
ki dela v 
Skupnostnem 
vozlišču

2 Zaposlena, ki podpirata 
in organizirata dejavnosti 
in storitve Skupnostnega 

vozlišča

Uporabniki Izboljšajo spretnosti 
in izkušnje

Število delavcev v 
podjetjih, ki koristijo od 

dejavnosti
Intervju 2

Stroški tečaja za krepitev 
zmogljivosti 
1100 €

1.100,00 € Študija v 
tretjem 
sektorju, 
2017

Uporabnik Poveča sodelovanje 
skupnostnih partnerstev in 
omrežij

Povečanje števila 
partnerskih skupnosti in 
omrežja

Vprašalniki 1

Povprečna plača s krajšim 
delovnim časom za 

strokovnjaka za trajnostno 
upravljanje in razvoj Skupnosti

9.000,00 €
Poročilo o ciljih 

trajnostnega 
razvoja, 
ASVIS, 2020

Lokalna 
skupnost

0
Podpora lokalne skupnosti za 

osnovne informacije in za 30 
skupin

Uporabniki Izboljšali ozaveščenost 
in samozavest v skupnosti Povečanje števila 

partnerskih 
uporabnikov

Zapisi o projektu 12
Mesečni stroški lokalnega 

svetovalca 350 € 350,00 €
Socialne službe_ 

Občina, ISTAT, 2017

0
2 Lokalna zaposlena s 

krajšim delovnim časom 
(poklicna pedagoga)

Uporabniki razvijajo lokalno 
zaposlitev

Številni mladih 
domačinov, ki so se 

prijavili na
zaposlitev ki je v 

teku pri dejavnostih 
Skupnostnega vozlišča

Zapisi o projektu 2
Povprečna zaposlitev s krajšim 

delovnim časom za 
poklicnega pedagoga

20.000,00 €
Poročilo Ministrstva za 

delo, 2017

96.800,00

Gospodarske koristi, ki izhajajo iz varčevanja z naravnimi viri v ekonomski matriki niso bile upoštevane - na primer tiste zaradi zmanjšane uporabe vozil za premikanje z doma na delo - ker jih ni mogoče nepo-
sredno pripisati pristojnostim lokalne javne oblasti, ki spodbuja to naložbo.

Nosilci interesov  Na 
koga bomo vplivali? Kdo bo 

vplival na nas?

Količina
Koliko sprememb Finančni približek Kateri 

približek smo uporabili za 
vrednotenje spremembe?

Vrednost 
Kakšna je 
vrednost 

spremembe?

Vir Od kod smo dobili 
informacije?

Mrtva teža %
Kaj bi se zgodilo 
brez dejavnosti?

Prestavitev: 
% Katero 

dejavnost bi 
prestavili?

Pripis: 
% Kdo bi še 
prispeval k 

spremembi?

Padec: 
Bo rezultat 
v prihodnjih 
letih padel?

Vpliv Količine, 
pomnožene s finančnim 

pooblastilom, manj 
mrtve teže, premestitve 

in dodeljevanja

Izračunajte 
socialno 

donosnost
SAMO ENO LETO 
1 (po aktivnosti)

Sodelujoči 
uporabniki

6
Stroški komercialnega usposabljanja za 

pridobitev vrste novih veščin, 700 € 700,00 € Podjetja in inovacije, 
ISTAT, 2017 10% 0% 5% 0% 3.570,00 3.570,00

1180
Povprečni stroški strokovnjaka  za 1 

uro na dan 20 € 20,00 € Pametna mobilnost, ISTAT, 
2017

5% 0% 0% 0% 22.420,00 22.420,00

5
Povprečni družinski stroški (4 oseb) za 

počitnice 1500 € 1.500,00 € Pameten način 
dela Šole za 
management, 2019

5% 5% 0% 0% 6.750,00 6.750,00

364
Povečanje v odstotkih (50%) 

lokalnega nakupovanja 
40 €

40,00 €
Notranji prostor 

nacionalne strategije, 
Agencija za teritorialno 

kohezijo, 2013
10% 5% 0% 0% 12.376,00 12.376,00

8
Mesečni stroški članstva v lokalni 

telovadnici 300 300,00 €
CONI, Športna praksa v 

Italiji, 2016 0% 0% 5% 0% 2.280,00 2.280,00

1280 Cena na uro 18 18,00 € ANPAL, Employment 
Markey 2018.

5% 5% 1% 0% 20.736,00 20.736,00

Uporabniki 
sosedskih storitev 
za popravila

200
Psihološko svetovalna seansa 30 €

€ 20,00 €
Zdravo stanje starejših 

ljudi, ISTAT, 2017 0% 0% 15% 0% 4.250,00 4.250,00

9
Stroški hospitalizacije za en teden, 

približno 800 € na teden 800,00 €
Socialne službe_ 

Občina, ISTAT, 
2017

0% 5% 15% 0% 5.760,00 5.760,00

200
Stroški zagotavljanja socialnega 

varstva na domu 25 € 25,00 €
Socialne službe_ 

Občina, ISTAT, 
2017

0% 5% 5% 0% 4.500,00 4.500,00



Uporabniki 
porazdelitve 
izgube hrane 
(banka hrane)

1500 Povprečni strošek obroka ene družine 
je 10 €

25,00 € Pošteno in trajnostno 
počutje, ISTAT, 
2015

10% 0% 10% 0% 12.000,00 12.000,00

18
Povprečje policijske intervencije, stroški 

policijske aretacije in tožbe 450 450,00 €

Ženske in otroci nosijo 
breme nasilja v družini, C.
B. Parker, Stanford report, 
2014

5% 5% 0% 0% 7.290,00 7.290,00

240

Stroški javne terapije za vsako družino 
za pomoč pri tesnobi in depresiji - 20 € 

na seanso 20,00 €
Duševno zdravje v 

življenjskih 
obdobjih ISTAT, 
20’18

10% 10% 0% 0% 3.840,00 3.840,00

Prostovoljci

3
Mesečni stroški članstva v lokalni 

telovadnici 200 200,00 € CONI, Športna praksa v 
Italiji, 2016 0% 0% 5% 0% 570,00 570,00

1

Stroški majhne komunikacijske 
kampanje o zapravljanju hrane/ 
distribucija letakov za doseganje 

podobnega pridobljenega ugleda 4.500,00 €
Poročilo o javnem 

komuniciranju, 
FERPI, 2013

0% 5% 0% 0% 4.275,00 4.275,00

Lokalna oblast
0% 0% 0% 0% - -

Darovalci 
supermarketi, restavracije 

in zasebna gospodinjstva na 
tem območju

3 tone
Stroški odstranjevanja odpadkov na 

tono približno 60 € 60,00 €

Poročilo o stanju okolja
MATTM, 2016 10% 15% 0% 0% 135,00 135,00

MSP/socialno 
podjetje, ki dela 
v Skupnostnem 
vozlišču

2
Stroški tečaja za krepitev zmogljivosti 

1100
€

1.100,00 € Študija o tretjem sektorju, 
2017

15% 0% 10% 0% 1.650,00 1.650,00

1

Povprečna plača s krajšim delovnim 
časom za strokovnjaka za trajnostno 

upravljanje in razvoj Skupnosti 9.000,00 € SDGs Report, ASVIS, 2020 0% 5% 5% 0% 8.100,00 8.100,00

Lokalna skupnost

12 Mesečni stroški lokalnega svetovalca 350 € 350,00 €
Socialne službe_ 

Občina, ISTAT, 
2017 5% 0% 10% 0% 3.570,00 3.570,00

2
Povprečna zaposlitev s krajšim 

delovnim časom za poklicnega 
pedagoga

20.000,00 € Poročilo Ministrstva za 
delo, 2017

5% 5% 2% 0% 35.200,00 35.200,00

159.272,00
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Tukaj je intervju s Saro Secondo, vodjo inovativnega socialnega zagonskega 
podjetja «ATELIER RIFORMA» v zvezi z oceno družbenega vpliva, ki jo je izdelalo 
njihovo podjetje in ki zajema izboljšanje notranje organizacije in spremljanje 
učinkovitosti ukrepov v naslednjih petih letih.

1) S čim se ukvarjate, kateri so glavni cilji vašega pod-
jetja?

Atelier Riforma je inovativno zagonsko podjetje s socialno poklicanostjo, ki je 
nastalo iz želje po ustvarjanju poslovnega modela ki je nasproten kulturi en-
kratne uporabe na področju mode: Mi ponujamo alternativni model, spoštljiv 
do okolja  in do današnjih družbenih izzivov. Zahvaljujoč krojaški preobrazbi 
rabljenih oblačil ima Atelier Riforma ambiciozen cilj zmanjšati vpliv modne in-
dustrije na okolje tako, da na trgu ponudi oblačila, ki bi sicer končala med odpa-
dke.

Izziv je torej spodbuditi nakup rabljenih oblačil, s čimer se dosegajo prihranki 
ur za novo proizvodnjo in se zmanjša količina odpadkov.

Projekt je nastal iz problema velikega vpliva na okolje, ki ga povzroča modna 
industrija: nedavne študije so pokazale, da je tekstil na drugem mestu med in-
dustrijami, ki onesnažujejo okolje takoj po naftni industriji.

Poleg upoštevanja cilja varstva okolja je cilj zagonskega podjetja tudi ta, da po-
dpira organizacije tretjega sektorja, s čimer se pomaga okrepiti njihovo mrežo 
in povečati gospodarske vire.

Nazadnje, cilj firme Atelier Riforma je povečati ozaveščenost potrošnikov pri 
nakupih oblačil.

2) Kakšen je vaš poslovni model?
Da bi doseglo vse opisane cilje, podjetje Atelier Riforma zasleduje poslovni mo-
del v naslednjih korakih: 

1) zbiranje oblačil s strani zasebnikov ali neprofitnih ustanov; 

2) razpošiljanje oblikovalcem, trajnostnim blagovnim znamkam, krojačem, 
socialnim krojačem in združenjem, da bi si s prilagoditvijo preoblikovanja in 
prodaje prek e-trgovine in fizičnih kanalov pridobili novo vrednost; 

3) darovanje neprofitnim ustanovam oblačil, ki jih ni mogoče zlahka predelati, 
in ki lahko pomagajo ljudem v stiski; 

4) organizacija izobraževanj in dogodkov za ozaveščenost o etičnih in okol-
jskih problemih modne industrije, da bi ljudi poučili o zavestni porabi; 

5) sledljivost izdelka in merjenje vpliva posameznega nakupa na okolje. 

Zato obnovitev rabljenih oblačil postane orodje za premagovanje izzivov, kot so 
podnebne spremembe, socialna izključenost in nevzdržni načini potrošnje.
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3) Kako ste merili družbeni vpliv?
Metodološko orodje temelji na oceni družbenega vpliva, s pomočjo katere smo 
lahko kombinirali številčne kazalnike z večjim kvalitativnim opisom rezultatov 
dejavnosti. Procesna in ne sintetična metodologija, ki nam je pomagala pri 
združitvi kompleksnost firme Atelier Riforma; ocena vpliva je orodje za odgovor 
na sledeče glavne namene, zlasti znotraj organizacije:

• opredeliti družbeni vpliv,

• izboljšati notranjo organizacijo in spremljati učinkovitost delovanja Atelierja,

• prilagajanje zakonodaji o inovativnih socialnih zagonskih podjetjih

Postopek merjenja je tudi izvrstno orodje za spremljanje vpliva, ki se ga ugota-
vlja v različnih mejnikih (učinki in rezultati).

Postopek ocene družbenega vpliva je opredelil družbeno vrednost, ki jo je pod-
jetje ustvarilo s teorijo sprememb, opredelilo kazalnike učinka, ki so najbolj po-
vezani z vodilnimi družbenimi rezultati, ter načrtovalo merjenje in spremljanje 
vpliva.

Atelier Riforma je inovativno socialno zagonsko podjetje (SIAVS) in ta meto-
dologija izpolnjuje potrebo po spremljanju dejavnosti za izboljšanje notranje 
organizacije in spremljanje njene učinkovitosti.

4) Kakšna je bila uporaba Teorije sprememb v vaših 
izkušnjah?

Če želite izslediti proces in logično zaporedje projekta, da ugotovite njegove 
pozitivne učinke, lahko uporabite vrednostno verigo, metodologijo, ki omogoča 
globok razmislek in dialog o vrednotah, vizijah in filozofijah sprememb. Ta pos-
topek pojasnjuje domneve o tem, kako in zakaj naj bi se zgodila pričakovana 
sprememba, zlasti za dolgoročne cilje.  

Po postopku Teorije sprememb za načrtovanje akcij v podjetju Atelier Riforma 
izpostavljamo nove paradigme in pristope, kako se soočiti z našimi izzivi. 
Na primer, namesto da bi se vprašali: «Kaj moramo storiti, da dosežemo cilje, 
ki smo jih opredelili?», Se postavlja novo vprašanje, «kakšno srednjeročno spre-
membo bi morali doseči na glavnih ciljih našega ukrepanje? « in nato «kakšni 
so predpogoji, da jih dosežemo?».

Ta novi pristop nas je pripeljal do tega, da smo se osredotočili na »rezultate«, 
torej na spremembe v življenju in procesih, ne pa na »proizvode«, t.j. koliko deja-
vnosti je bilo izvedenih, koliko kosov oblačil smo zbrali, koliko majhnih krojačev 
je bilo zaobjetih itd ... Torej so rezultati bistveni za proces, vendarle, če si prizade-
vamo za trajne in pomembne vplive in spremembe rezultatov.
Ta postopek je treba razumeti tudi kot «delovni dokument», ki ga je mogoče 
spremeniti z vsemi povratnimi informacijami spremljanja med izvajanjem in 
rednimi ocenami. 
Teorije sprememb po svoji naravi ni mogoče šteti za togo in nespremenljivo 
strukturo.
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Glede teorije sprememb našega projekta smo opredelili naslednja področja 
posredovanja: vpliv na okolje; socialna vključenost; potrošniška kultura; podpo-
ra tretjemu sektorju.

Dolgoročni cilji zagonskega podjetja so: 
VPLIV NA OKOLJE: zmanjšanje okoljskih virov, potrebnih za proizvodnjo novih 
oblačil, pa tudi virov, potrebnih za odstranjevanje odpadkov;

SOCIALNA VKLJUČENOST: podpirati krojaške organizacije, ki vključujejo ose-
be s socialno prikrajšanostjo in mlade brezposelne ali ljudi z nizkimi dohodki, 
s prihranki pri javni porabi;

KULTURA IN OMREŽJE: izobraževanje za zavestno potrošnjo in podpiranje 
gospodarstva neprofitnih organizacij.

V našem primeru so rezultati večja zaposlenost zapostavljenih delavcev; 
zmanjšanje onesnaževanja v modnem sektorju; zmanjšanje odpadkov; ob-
veščenost pri porabi.
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