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Uvod

V EU je bilo družbeno inoviranje (DI) vzpos-
tavljeno kot rešitev za stara in nova družbe-
na tveganja v času povečane negotovosti in 
pritiska na javne uprave in finance.1 V Evro-
pi deluje veliko pobud, tako na nacionalni 
kot mednarodni ravni, namenjenih podpori 
družbenim inovacijam, vendar smo še ved-
no daleč od dobro razvitega področja «poli-
tike družbenih (socialnih) inovacij».2

1Bonoli 2005; OECD 2011; Sinclair and Baglioni 2014
2https://www.siceurope.eu/policy-portal/policy-social-innovation-f ive-ways-policy-can-support-social-
innovation

Posodobitev javnih poli-
tik DI zahteva sistematično 
uvajanje vnaprejšnje us-
merjenosti k rezultatom pri 
odločanju o financiranju in 
sistematičen pristop k vlogi 
javnih politik DI v različnih 
življenjskih obdobjih.

Javne politike družbenih inovacij pomenijo razvijanje novih idej, storitev in mo-
delov za pomoč pri reševanju aktualnih družbenih izzivov za doseganje boljših 
družbenih rezultatov. Tako lahko pomagajo spodbuditi sedanje krhko gospodars-
ko okrevanje z izboljšanimi srednjeročnimi in dolgoročnimi družbenimi in gospo-
darskimi rezultati. Vključujejo nove načine organiziranja sistemov in vabijo javne 
in zasebne akterje, vključno s civilno družbo, da prispevajo svoj del. 

Kot orodje za zagotavljanje boljših in inovativnih rešitev za družbene izzive, pou-
darjajo tudi potrebo po modernizaciji socialnih držav zaradi posledic demo-
grafskih sprememb ter finančne in gospodarske krize. Posodobitev javnih poli-
tik DI zahteva sistematično uvajanje vnaprejšnje usmerjenosti k rezultatom pri 
odločanju o financiranju in sistematičen pristop k vlogi javnih politik DI v različnih 
življenjskih obdobjih. 

Vloga oblikovalcev politik je ključnega pomena za usmerjanje reformnega proce-
sa, izbiro ustreznih prednostnih nalog politik ter za učinkovito nadaljnje ukrepan-
je in večjo trajnost rezultatov. Za izvajanje te funkcije oblikovalci politik potrebu-
jejo orodja, ki jim omogočajo oceniti donosnost naložb izbranih politik glede na 
družbene rezultate (povečanje vključenosti in zaposlovanja, znižanje stroškov sto-
ritve na enaki ravni kakovosti, prispevek h gospodarstvu ...).

Oblikovalcem politike so na voljo različne metode za ovrednotenje, odvisno od 
posebnosti politike, ki jo je treba oceniti. Te metode lahko zagotovijo dokaze o 
pozitivnih rezultatih politik in podpirajo odločitve v zvezi z njimi.

Vloga oblikovalcev politik je ključnega pomena za usmerjanje reformnega 
procesa, izbiro ustreznih prednostnih nalog politik ter za učinkovito nadaljn-
je ukrepanje in večjo trajnost rezultatov.

https://www.siceurope.eu/policy-portal/policy-social-innovation-five-ways-policy-can-support-social-innovation
https://www.siceurope.eu/policy-portal/policy-social-innovation-five-ways-policy-can-support-social-innovation
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Za merjenje učinka politike in pridobivanje dokazov o učinkovitih reformah so-
cialne politike je mogoče uporabiti različne metode. Ta priročnik se bo osredotočil 
na pogosto uporabljene metode, vključno z naslednjimi:

1) randomizirana nadzorovana preizkušanja,

2) razlike v razlikah,

3) statistično ujemanje,

4) oblikovanje regresijske diskontinuitete.

Kaj je namen tega priročnika?

Namen tega priročnika je pomagati 
oblikovalcem politik in ponudnikom 
socialnih storitev, ki želijo izvajati javne 
politike DI in oceniti učinek svojih inter-
vencij. Obravnava štiri pomembna in 
sorodna vprašanja:

• Kako oceniti učinek intervencije po-
litike DI? Katere metode so uporab-
ne in pod katerimi predpostavkami 
delujejo?

• Kako oblikovati oceno učinka? 
Najpomembnejše odločitve, pove-
zane z oceno učinka, bodo sprejete 
v fazi načrtovanja. Hiter in površen 
načrt bo verjetno povzročil, da bodo 
zanimiva vprašanja ostala brez odgo-
vora ali pa bo odgovor nezadosten za-

radi slabih ali manjkajočih podatkov. 
Ta priročnik osvetljuje ključne odloči-
tve, ki jih je treba sprejeti v zgodnji 
fazi, in kompromise, ki jih vključujejo.

• Kako oceniti in razširjati rezultate in-
tervencije na podlagi njihove zanesl-
jivosti, prenosljivosti in trajnosti? 

• Kako uporabiti rezultat za ustvar-
janje znanja, ki lahko prispeva k na-
tančnejšemu prilagajanju tekočih 
reform, navdihuje nove spremembe 
in nadgrajuje ustvarjanje dodatnih 
znanj. Tu gre za sodelovanje v skup-
nosti, ki gradi in deli izkušnje; gre 
za oblikovalce politik, ki čezmejno 
izmenjujejo verodostojne izkušnje.

3 POMEMBNA VPRAŠANJA:

Kako oceniti učinek intervencije politike DI?
Kako oblikovati oceno učinka?
Kako oceniti in razširjati rezultate?
Kako uporabiti rezultate za ustvarjanje novih in tekočih reform in 
spodbujanje novih sprememb?

Priročnik je namenjen podpori oblikovalcem politik na nacionalni, regionalni in 
lokalni ravni, torej tistim, ki oblikujejo politike, bodisi s programi, zakonodajo ali 
socialnim dialogom, in tudi podpori tistim med njimi, ki želijo zbrati dokaze in/ali 
uporabiti dokaze o tem, kaj deluje pri oblikovanju javnih politik DI.

KOMU JE TA PRIROČNIK NAMENJEN?
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1. korak: Opredelitev politik in intervencij

3 p.7, 8.  Social Innovation in Europe: Where next?, Social Innovation Community, 2017, 
Sophie Reynolds (Nesta), Madeleine Gabriel (Nesta), Charlotte Heales (The Young Foundation)

Oblikovalce politike zani-
majo socialne inovacije, saj 
lahko pozitivno vplivajo na 
življenje ljudi.

Politika kot DI
Oblikovanje politike je lahko družbeno inova-
tivno v procesu, ko sprejme načela in orodja 
družbenih inovacij. Temu pravimo ˝politika 
kot družbena inovacija˝.

Politika za DI
Javna politika lahko poveča ponudbo in povpraševanje po družbenih inovacijah 
ter ustvari širše okolje, v katerem lahko družbene inovacije uspevajo. Temu pravi-
mo ˝politika za družbene inovacije˝.

Politika DI kot intervencija
Intervencija je dejanje za rešitev problema. Na področju medicinskih raziskav 
je intervencija zdravljenje, namenjeno izboljšanju zdravstvenih težav. Zaradi so-
razmerne enostavnosti zdravljenja je lahko ponovljiva; to delno pojasnjuje, zakaj 
se je celotna ideja eksperimentiranja sploh porodila in zakaj je metoda v medi-
cinskem kontekstu tako prepričljiva. Po drugi strani pa imajo intervencije na po-
dročju politike družbenih inovacij drugačne in domnevno bolj neprepričljive cilje. 
Za oceno intervencij politike družbenih inovacij bomo morda morali kombinirati 
več metod.

Po eni strani vlade proučujejo načine, s kateri-
mi lahko politika spodbuja in podpira družbe-
ne inovacije. Ta prizadevanja so se do zdaj v 
glavnem ukvarjala z vzpostavitvijo podpore 
in pogojev, potrebnih za uspešno socialno 
tržno gospodarstvo. Obstajajo tudi primeri, 
kako javni uslužbenci neposredno sodeluje-
jo z družbenimi inovatorji, da bi na nove načine zadovoljili potrebe državljanov, 
na primer z naročanjem, financiranjem ali sodelovanjem s socialnimi podjetji za 
izvajanje javnih storitev.

Uporaba orodij za družbene inovacije pri oblikovanju politike spada predvsem na 
področje ̋ inovacij v javnem sektorju˝. To vključuje ̋ ustvarjanje, razvoj in izvajanje 
praktičnih idej, ki dosegajo javno korist˝.

Z vidika perspektive politik so družbene inovacije bolj normativni koncept. Obli-
kovalce politike zanimajo družbene inovacije, saj lahko pozitivno vplivajo na živl-
jenje ljudi.3

Politike in intervencije

Politika kot DI
Politika za DI
Politika DI kot intervencija 
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Izbira ustrezne intervencije, programa ali politike
Zelo pomembno je, da natančno identificiramo le nekaj najpomembnejših in-
tervencij politike, ki jih bomo ocenjevali. Tako ima na primer ocenjevanje vpliva 
intervencije na zelo omejenem številu ljudi ali pa testiranje vprašanja politike, ki 
je že podprto z obsežno bazo trdnih dokazov, omejeno dodano vrednost.

Pri ocenjevanju potencialnega vpliva je pomembno upoštevati, katere značilnosti 
intervencije je mogoče zanesljivo testirati; ta priročnik naj bi pomagal pri tem. 
Odločitev za testiranje programa bo navsezadnje temeljila na dveh temeljnih kri-
terijih: relevantnosti politike in njene izvedljivosti.

Ocenjevanje celotnih programov in politik
Politiko je mogoče oceniti na različnih ravneh, od ˝makro˝ do ˝mikro˝. Ustrezna 
raven je odvisna od potreb oblikovalca politike. Obstaja praktični kompromis med 
pridobivanjem zanesljivih dokazov o vplivu ene same intervencije in konkretno 
ustreznostjo politike, ki bi ga manj stroga in zato manj zanesljiva metodologija 
lahko zagotovila in s tem povzročila širšo reformo. Najprej bi lahko ocenili vpliv 
programa kot celote. Cilj ocene je nato ugotoviti, ali je program, vključno z vsemi 
svojimi sestavnimi deli, globalno vplival na upravičence.

Ocenjevanje intervencij
Na nižji ravni je lahko zanimivo testirati vsako intervencijo posebej. Oblikovalci 
politike lahko s primerjavo vpliva posamezne intervencije opredelijo najučinko-
vitejšo alternativo za doseganje določenega cilja politike. Vendar pa lahko presoja 
različnih hipotez prinese bolj vsestranske rezultate.
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2. korak: Določitev ˝teorije spremembe˝

˝Teorija spremembe˝ (ToC – ´theory of 
change´) je za oblikovanje politike družbenih 
inovacij to, kar so načrti in temelji za gradbene 
strukture. Spodnji odsek vsebuje dokaj jedrnat 
opis tega pristopa. Nadaljnje informacije o 
najpomembnejših korakih teorije spremembe so 
podane v naslednjih poglavjih.

1. Potrebe: so ocena problemov, s katerimi se 
sooča ciljna populacija.

2. Vložki/viri: so viri, ki se bodo porabili za izvajan-
je intervencije. Ti vključujejo čas, ki so ga porabili 
agenti, ki izvajajo in ocenjujejo projekt, in s tem 
povezane stroške (tj. storitve in blago, ki ga bodo 
morali kupiti ponudniki). Ključno vprašanje je: v 
kolikšni meri bodo ti viri omogočili izvedbo inter-
vencije?

3. Izložki/donosi: so tisto, kar bo dostavljeno. To 
so lahko informacije, subvencije ali storitve. Kl-
jučno vprašanje tukaj je: kako verjetno je, da bo 
intervencija prinesla predvideni kratkoročni re-
zultat?

˝Teorija spremembe˝ 
(ToC) je za  oblikovanje 
politike družbenih 
inovacij to, kar so načrti 
in temelji za gradbene 
strukture.

Zemljevid do želenega rezultata
Poudarek na oblikovanju izhaja iz opažanja, ki so ga že neštetokrat potrdili razis-
kovalci, trenerji in svetovalci: veliko pomembnih vprašanj v oceni zaradi površne-
ga oblikovanja ostane neodgovorjenih ali nezadostno odgovorjenih. Čeprav po-
polno oblikovanje resda ne obstaja, pa je mogoče sprejeti nekaj korakov, da bo 
energija, porabljena pri razvoju in izvedbi ocene vpliva, nagrajena, kot bi morala 
biti. Ti koraki so  vključeni v en sam okvir, znan kot ˝teorija spremembe˝.

ToC je opredeljen kot ˝opis zaporedja dogodkov, za katere se pričakuje, da bodo 
privedli do določenega želenega rezultata˝. Vzročna veriga je tista, ki povezuje 
vire z dejavnostmi, dejavnosti z donosi, donose z rezultati in rezultate z vplivi. 

viri dejavnosti  izložki izidi vpliv

Dober ToC uporablja 6 gradnikov

6 GRADNIKOV:

Potrebe 

Vložki/viri 

Izložki/donosi

Izidi/rezultati 

Vpliv

Predpostavke
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Slika 1: Shema teorije spremembe4

Abbildung 2: Abbildung 2: Diagramm der Veränderungstheorie4 

4 https://bit.ly/3vJbj3T

4. Izidi/rezultati: so interesni rezultati, doseženi, ko je storitev opravljena. Izidi 
na področju socialne politike se običajno pojavijo srednjeročno. 

5. Vpliv: je sprememba v izidih, ki jo povzroči testirana intervencija.

6. Nazadnje mora ToC dokumentirati predpostavke, uporabljene za utemel-
jitev vzročne verige. Te predpostavke je treba podpreti z raziskavami in pos-
vetovanji z deležniki. To bo okrepilo verjetnost teorije in verjetnost, da bodo  
predvideni rezultati doseženi. 

https://datajourney.akvo.org/blog/how-to-design-a-theory-of-change?%20utm_term=theory%20of%20change&utm_campaign=DataJourney-+Blog&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=7028243667&hsa_cam=2077694068&hsa_grp=81156248800&hsa_ad=385301607982&hsa_src=g&hsa_tgt=kwd-%20307829469720&hsa_kw=theory%20of%20change&hsa_mt=e&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gclid=CjwKCAjwxLH3BRApEiwAqX9arYtO6vf_x_2l7dKr4KYxigca8T-_269ghovWkBuOR_ThQm2IM06JYBoClVMQAvD_BwE
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Bistveno orodje pri oblikovanju javne politike družbenih 
inovacij

Prednosti uporabe ToC je več. Prvič, ToC bo oblikovalcem politik pomagal sprejeti 
boljše odločitve v celotnem življenjskem ciklu politike. V zgodnji fazi bo podprl 
oblikovanje jasne in preverljive hipoteze o tem, kako bo prišlo do spremembe. 
To ne bo le izboljšalo odgovornosti, temveč povzročilo tudi večjo verodostojnost 
rezultatov, ker naj bi se zgodili na določen predvideni način. Med izvajanjem se 
lahko uporablja kot okvir za preverjanje mejnikov in ohranjanje poti, pa tudi kot 
načrt za vrednotenje z merljivimi kazalniki uspeha. Ko je politika enkrat zaključena, 
je ToC  mogoče posodobiti in uporabiti za dokumentiranje spoznanj o tem, kaj se 
je v resnici zgodilo.

Drugič, ToC je močno komunikacijsko orodje za zajem kompleksnosti pobude 
in zagovarjanje primera pred financerji, oblikovalci politike in odbori. Težak gos-
podarski kontekst, kot tudi močan pritisk na vlade in organizacije, da dokažejo 
učinkovitost, pomeni, da so voditelji vedno bolj selektivni, ko gre za podporo razis-
kovalnim projektom. Vizualna predstavitev spremembe, ki se pričakuje v sistemu, 
in tega, kako do nje pride, bi jih morala prepričati o verodostojnosti pobude. Lah-
ko tudi ohranja preglednost postopka izvajanja in ocenjevanja, tako da vsi vedo, 
kaj se dogaja in zakaj.

Izpeljati pravilno
ToC je rezultat dveh vzporednih in sočasnih procesov, ki vključujeta raziskave 
in sodelovanje. Cilj raziskovalnega procesa je pridobiti dokazno podlago, na ka-
teri temelji program, in utemeljiti njegove predpostavke. Pričakovanja, da bo 
nova intervencija pripeljala do želenega rezultata, so pogosto upravičena z našo 
˝izkušnjo˝ ali ˝zdravo pametjo˝. V kolikor je le mogoče, se ocene vpliva ne bi 
smele zanašati na takšne subjektivne kriterije, saj so zelo diskutabilni in ne zago-
tavljajo nobenega jamstva, da bo intervencija uspešna. Da bi bila vzročna zveza 
med intervencijo in rezultatom resnično ˝utemeljena na dokazih˝, bi se morala 
opirati na družboslovno raziskavo. Učinkovita intervencija bo zahteval(a) vpogled 
v ekonomijo, sociologijo, psihologijo, politologijo itd. Zato je ključnega pomena, 
da strokovnjake že zelo zgodaj vključimo v projekt. 
Participativni proces  običajno vključuje vrsto delavnic za deležnike. Cilj je 

a) pridobiti povratne informacije o zaključkih in posledicah predhodne ra-
ziskave; in 
b) zagotoviti zavzetost deležnikov, kar je bistveni dejavnik uspeha.

ZAKAJ uporabljati ToC?
Pomaga oblikovalcem politik pri
sprejemanju boljših odločitev.
Je močno
komunikacijsko orodje.

Participativni proces –  vpogledi iz ekonomije,
sociologije, psihologije, politologije itd.
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3. korak: Opredelitev izidov/rezultatov, kazalnikov 
izidov/rezultatov  in načrtov za zbiranje podatkov 

Ocene vpliva testirajo hipoteze glede pričakovanega izida/rezultata intervencije. 
Kakšni pa so natančno opredeljeni rezultati? Katero vrsto meritve je treba 
uporabiti? In kdaj je treba izmeriti rezultat? Naslednji razdelek vsebuje nekaj 
napotkov za najboljše odločitve.

Kolikor je le mogoče, je treba uporabiti enake kazalnike rezultata kot v predhodnih 
ocenah podobnih intervencij. To vključuje ocenjevanja, izvedena doma in v 
tujini. Uporaba istega kazalnika ne bo olajšala le sistematičnih pregledov in 
metaevalvacij.

Imamo še dva dokumenta s smernicami, ki govorita o meritvah vpliva, zato vas 
lepo vabimo, da se sklicujete na ta dva dokumenta:

SMERNICA  #1
Ocena in indikatorji 
družbenega vpliva

SMERNICA  #3
Kako se javni organi soočajo
z merjenjem družbenega 
vpliva

IZ ŠTUDIJE PRIMERA, STR. 18:

Čeprav je družbeni vpliv težko izmeriti, je gospod Deleja, ravnatelj 
Gimnazije Celje – Center, prepričan, da so najboljši način, preko katerega 
lahko vidiš njihov vpliv, vrednote, ki jih imajo dijaki, ko končajo in zapustijo 
šolo. Te potrjujejo tudi vtis, ki ga imajo nekdanji dijaki o šoli in času, ki so ga 
preživeli v njej. Družbeni (socialni) okvir, ki ga šole zagotavljajo učencem, je 
zelo pomemben – in to je ena najpomembnejših nalog, ki jih šola opravlja.

https://socialinnovationstrategy.eu/guideline-1-social-impact-evaluation-and-indicators/
https://socialinnovationstrategy.eu/guideline3-how-public-authorities-face-social-impact-measurement/
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4. Korak: Ocenjevanje protifaktualnega

Z vrednotenjem vpliva se želi oceniti dejanska vrednost javnih politik. Obstaja 
veliko razlogov, zakaj bi program lahko dojemali kot uspeh, čeprav ni imel de-
janskega vpliva, ali obratno. Na primer, lahko da je izvajanje programa sovpadlo z 
ugodnimi gospodarskimi pogoji, v tem primeru bi se razmere izboljšale tudi brez 
novega programa. Ali, v primerjavi dveh skupin bi bilo mogoče, da so bili tisti, ki so 
imeli koristi od nove intervencije, nekoliko drugačni od tistih v kontrolni skupini, 
ki so umetno spodbujali ali ovirali intervencijo. 

Da bi upoštevale učinke, ki nimajo nič skupnega z intervencijo, ocene vpliva me-
rijo njen opazovani rezultat v skladu z oceno, kaj bi se zgodilo v odsotnosti inter-

vencije. Ta ocena je znana kot protifaktualna (nasprotna). 

Protifaktualno na individualni ravni vs. raven populacije 
Medtem ko je cilj nekaterih reform spremeniti velikost in sestavo priliva v shemo 
(rezultati na ravni populacije), pa si druge prizadevajo vplivati na vedenje ude-
ležencev sheme (rezultati na individualni ravni). Zelo težko je hkrati izmeriti rezul-
tate DI na ravni populacije in rezultate DI na individualni ravni. 

Za oceno vpliva intervencije DI na rezultate na individualni ravni (npr. udeležba na 
trgu dela, neto dohodek, trajanje ugodnosti) je treba zgraditi protifaktuale (pro-
tipostavke) na individualni ravni. Protifaktuale na individualni ravni pomenijo pri-
merjavo upravičencev do novih intervencij DI z upravičenci do obstoječih določb.

Protifaktuale na individualni ravni lahko uporabimo tudi za oceno vpliva različnih 
vidikov reforme in na ta način pridobimo stroškovno najučinkovitejše. To je z vi-
dika politike zelo dragoceno, saj je mogoče javne odhodke optimizirati s poudar-
kom na možnostih politike, ki vplivajo na želene rezultate.

Za oceno vpliva reforme na priliv v shemo je treba zgraditi protifaktuale na ravni 
populacije. V tem primeru se primerjata dve podobni skupini: eni skupini se da 
dostop do nove sheme, druga pa ima še naprej koristi obstoječo shemo.

Metoda 1: Randomizirana nadzorovana preizkušanja (RCT) 
Verodostojnost ocene vpliva je odvisna od stopnje podobnosti med kontrolno 
in intervencijsko skupino, tako z vidika opaznih kot tudi neopaznih značilnosti. 
Naključna dodelitev intervencijskim in kontrolnim skupinam je najbolj zanesljiva 
metoda; če je vzorec dovolj velik, to zagotavlja, da ima kontrolna skupina enake 
značilnosti kot skupina, ki prejema program. RCT veljajo za precizno, strogo me-
todo za izgradnjo veljavnega protifaktualnega.
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Slika 1: Osnovna zasnova randomiziranega nadzorovanega 
preizkušanja (RCT), prikazanega s preizkusom novega programa 
ʻback to workʼ. 
(str. 4, Test, Learn, Adapt: Developing Public Policy with Randomised Controlled 
Trials, Jan. 2012)

Metoda 2: Oblikovanje regresijske diskontinuitete
To metodo je mogoče izvajati, če obstaja jasno količinsko merilo upravičenosti 
ali prag (mejna vrednost), ki skupino ljudi, ki so v intervenciji, ločuje od druge 
(kontrolne) skupine. Primerja ljudi, ki so tik nad mejno vrednostjo (ki so upravičeni 
do nove politike ali programa), s tistimi, ki so pod njo (ki niso upravičeni).

Ta metoda se opira na predpostavko, da intervencija strogo izvaja jasno količinsko 
izbirno merilo in da ga udeleženci ne morejo predvideti in manipulirati s 
točkovanjem, ki je blizu mejne točke prekinitve. Glavna pomanjkljivost te metode 
je, da meri učinek intervencije le glede na ljudi, ki so blizu praga upravičenosti. Če 
se oblikovalci politike zanimajo za oceno (družbenega) vpliva politike ali programa 
glede na celotno populacijo, ta metoda ni primerna.

Metoda 3: Razlike v razlikah (DiD) 
Ta metoda primerja spremembo rezultatov med udeleženci in neudeleženci skozi 
čas. Natančneje, meri spremembo rezultatov za kontrolno skupino, da dobi idejo, 
kakšna bi bila ˝naravna sprememba˝ v odsotnosti programa, in sledi spremembi 

Prebivalstvo je razdeljeno v 2 
skupini po naključnih sklopih

išče delo našel delo

Izmerijo se rezultati za 
obe skupini

INTERVENCIJA

NADZOR
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rezultata za intervencijsko skupino, da dobi merilo ˝naravna sprememba˝ 
plus sprememba, ki jo povzroči program (intervencija DI). Z odštetjem razlike v 
rezultatih za kontrolno skupino in tiste za intervencijsko skupino lahko ocenjevalec 
pridobi mero spremembe, ki jo povzroči program.  

Ena od prednosti te metode je, da zagotavlja merilo vpliva na celotno populacijo 
udeležencev, hkrati pa nadzira spreminjajoče se okoljske razmere. Vendar se 
zanaša na ˝predpostavko vzporednih trendov˝. Torej, da bi ugotovili, da je razlika 
v rezultatih posledica programa, bi morali biti trendi v rezultatih udeležencev in 
ne-udeležencev približno enaki, če programa ne bi bilo.

Metoda 4: Statistično ujemanje
To je skupni izraz za statistične tehnike, ki kontrolno skupino tvorijo tako, da se, 

na podlagi opazovanih značilnosti, vsak udeleženec ujema z enim podobnim 

ne-udeležencem. Cilj je, da se z uporabo čim več spremenljivk udeleženci 

ujemajo v paru z ne-udeleženci, da se tako zagotovi, da je edina pomembnejša 

razlika med obema skupinama le intervencija (DI). Ujemajoči se ne-udeleženci 

zagotavljajo kontrafaktualno. Ta metoda zagotavlja oceno učinka intervencije za 

vse udeležence, ki se lahko, če se uspešno ujemajo z ne-udeleženci in če je na 

voljo dovolj podatkov, uporabi tudi, če se je program že končal. Vendar pa se ta 

metoda opira na močno in nepreverljivo predpostavko, da je mogoče opazovati in 

upoštevati vse pomembne značilnosti ozadja.

5. korak: Analiza in razlaga učinka intervencije

Metode za oceno vpliva intervencije DI s primerjavo rezultatov intervencijske in 
kontrolne skupine. Neto učinek intervencije na splošno znaša razliko v rezultatih 
med intervencijsko in  kontrolno skupino. To predstavlja splošen pregled nekate-
rih pomembnih vidikov, ki jih je treba upoštevati pri interpretaciji rezultatov in so 
pomembni za vse različne metode vrednotenja.

Izbira časa za merjenje rezultatov
Nekateri rezultati lahko zahtevajo kar nekaj časa, preden se pojavijo in postanejo 
opazni za raziskovalce. Bistvenega pomena je primerna izbira časovnih obdobij, 
v katerih se bodo različni rezultati merili. Podobno, in bolj splošno, lahko politike 
družbenih inovacij zahtevajo kratkoročni učinek, da bi obrodile dolgoročne koristi. 
Medtem ko so kratkoročno  rezultati politike lahko neopazni, pa z zrelostjo lahko 
postanejo vedno bolj očitni.
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IZ ŠTUDIJE PRIMERA, STR.Questo ci porta al test e alla verifica che 

Testiranje in validacija, ki ju šola izvaja. Testiranje se večinoma izvaja interno 
(notranja validacija) in med različnimi skupinami – dijaki, učitelji, vodstvo, 
večinoma z vprašalniki, razpravami in intervjuji. Gospod Deleja poudarja, da 
je ta postopek zelo pomemben, ker so se do nedavnega nekateri notranji 
akterji bali resničnih rezultatov in resničnih povratnih informacij učencev 
(učitelji) ali učiteljev (vodstvo). Zunanjih metod validacije, ki jih uporabljajo, 
je veliko, tukaj jih bomo našteli nekaj. (Za več informacij o metodah zunanje 
validacije.glejte str. 16.)

Spremljanje skladnosti, omejevanje oslabitve in zagotavljan-
je objektivnosti

Rezultati so lahko zavajajoči, če nekaj enot, dodeljenih kontrolni skupini, prejme 

program, nekaj enot iz intervencijske skupine pa programa ne dobi. Delna sklad-

nost lahko potencialno zmanjša razliko v izpostavljenosti intervenciji posamezne 

skupine. Med izvajanjem intervencije lahko raziskovalci s spremljanjem skladnos-

ti že zgodaj ukrepajo, da zagotovijo izboljšanje stopnje skladnosti. Poleg tega je 

treba natančno poročati o stopnjah skladnosti, da jih je mogoče upoštevati pri 

analizi rezultatov. Izredno pomembno je, da se ocenjevanja loti objektivna in neo-

dvisna tretja oseba. O načrtu in izvedbi ocenjevanja je treba natančno poročati, 

po možnosti pa je treba podatke tudi objaviti, da se omogoči ponovitev.

6. korak: Razširjanje ugotovitev

Če imajo rezultati ovrednotenja pomembne posledice za politiko, je treba raziskave 
prevesti v politiko. Poleg tega to omogoča tudi drugim oblikovalcem politik, da 
gradijo na rezultatih, naj bodo ti negativni ali pozitivni, kar še poveča njihov vpliv.

Razumevanje pomembnosti ovrednotenja za politiko
Ustreznost politike je zelo odvisna od časa: tema je en dan morda vroča, naslednji 
teden pa ni več aktualna. Zato je pomembno paziti na načrt politike. ˝Okno 
priložnosti˝ se lahko pojavi na primer med razpravami o proračunu, ko oblikovalci 
politik določijo svoje prednostne naloge in razdelijo sredstva.

Razširjanje rezultatov v dostopni obliki
Poleg ugotovitev raziskav je pomembno tudi sporočanje glede posledic 
ovrednotenja/testiranja politike. Ključna odgovornost je narediti raziskave 
dostopnejše tako, da iz daljših člankov in poročil izvlečemo najbolj prepričljive 
rezultate in jih predstavimo v ne-strokovnem, poljudnem  jeziku.

7. korak: Od lokalnega do globalnega

Kako vemo, ali ima program, ki je učinkovit na pilotni ravni, enak vpliv, če ga po-
večamo, razširimo ali ponovimo na drugem mestu? To vprašanje je zelo pomem-
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Slika 3: Posplošljivost

VZOREC

POPULACIJA

Izberi vzorec iz 
populacije

Posploši zaključke 
iz vzorca na 
populacijo

bno in se nanaša na zunanjo veljavnost ocene. Zunanja veljavnost, znana tudi kot 
˝posplošljivost˝, je stopnja, do katere je mogoče biti prepričan, da bodo rezultati, 
ugotovljeni v določenem kontekstu, veljali tudi za druge kontekste.

Na posplošljivost ocene vplivajo štirje glavni dejavniki, vključno s kakovostjo izve-
dbe, obsegom izvedbe, kontekstom in vsebino programa:

1. Kakovost implementacije: Pilotni programi se pogosto implementirajo zelo 
previdno in z dobro usposobljenim osebjem. Morda bo v širšem obsegu težko ob-
držati enake standarde. Raziskovalci bi morali intervencije implementirati na re-
prezentativnih lokacijah z reprezentativnimi partnerji in reprezentativnimi vzorci.

2. Obseg implementacije: Program, ki se implementira v majhnem obsegu, 
ima pri razširitvi lahko drugačne učinke (splošni ravnotežni učinki). Raziskovalci 
lahko zasnovo ocene prilagodijo tako, da zajamejo te učinke z uporabo dovolj ši-
roke enote opazovanja.

3. Kontekst implementacije: Intervencija, ki se v določenem kontekstu izkaže 
za učinkovito, ima v drugem institucionalnem in kulturnem kontekstu lahko dru-
gačen vpliv. Vedenjska teorija nam lahko pomaga določiti, kateri vidiki konteksta 
bodo verjetno pomembni za določen program.
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Sedem načel oblikovanja politik v podporo 
družbenim inovacijam

1. OSREDOTOČENOST NA IZZIVE
Javne oblasti so zadolžene za reševanje nekaterih najhujših družbenih izzivov, s 
katerimi se soočamo, od podnebnih sprememb do revščine. Družbeno inovativno 
oblikovanje politike skuša najti rešitve za te zapletene izzive z uporabo skupnih 
orodij za družbene inovacije in skupnih pristopov v zvezi z njimi.

2. ODPRTOST 
Za učinkovito oblikovanje in zagotavljanje boljših rešitev mora biti oblikovanje 
družbeno inovativnih politik odprto za nova spoznanja, nove metode in pristope 
ter nove oblike znanja in strokovnih kompetenc.

3. OBLIKOVANJE OSREDOTOČENO NA ČLOVEKA (HCD, HU-
MAN-CENTERED DESIGN)
Oblikovanje politike se pogosto razvija v javni agenciji s poudarkom bolj na upra-

vnih potrebah in ne toliko na potrebah uporabnikov. HCD je postopek, ki poskuša 

obrniti takšno logiko, tako da oblikovalci politik pristopijo k političnemu izzivu s 

˝profesionalno empatijo˝. Številne metode in pristopi podpirajo uporabo HCD v 

politiki. Raziskave uporabnikov, etnografske metode in storitveni safari so le neka-

tera izmed številnih orodij, ki so na voljo oblikovalcem politike.

V tem poglavju govorimo o glavnih načelih, ki nekako razlikujejo ˝redno˝ obli-
kovanje politike od družbeno inovativnega oblikovanja politike. Menimo, da je to 
pomemben vidik tega dokumenta, saj govorimo o politiki kot DI in politiki za DI 
– in obstajati morajo dokazi, da obstajajo tudi bolj družbeno inovativni načini za 
implementacijo politik.

7 NAČEL DRUŽBENO INOVATIVNEGA 
OBLIKOVANJA POLITIKE:

Osredotočenost na izzive
Odprtost
Človeško usmerjeni dizajn (HCD)
Sodelovanje/sooblikovanje
Eksperimentiranje in dokazi
Ponavljanje
Povezovanje in širitev

1. HERAUSFORDERUNGSORIENTIERT 
2. AUFGESCHLOSSENHEIT
3. MENSCHBEZOGENES DESIGN (HUMAN-
CENTERED DESIGN, HCD) 
4. ZUSAMMENARBEIT/MITGESTALTUNG
5. EXPERIMENTE UND BEWEISE 
6. ITERATION 
7. VERBINDEN UND SKALIEREN
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4. SODELOVANJE/SOOBLIKOVANJE
Družbeno inovativno oblikovanje politike presega svetovanje uporabnikom in 
državljanom in jih pomembno vključuje v proces oblikovanja politike. Temelji 
na prepričanju, da bodo rešitve politik boljše, če bodo vključevale vložke in ideje 
državljanov in drugih zainteresiranih strani.

5. EKSPERIMENTIRANJE IN DOKAZI
Družbeno inovativno oblikovanje politike je ˝končno rezultatno usmerjeno˝ in 
skuša ugotoviti, ali intervencija politike v resničnem okolju dosega svoj pred-
videni cilj. Oblikovanje eksperimentalnih in z dokazi podprtih politik omogoča 
oblikovalcem politik, da sprejemajo boljše odločitve, spremljajo in ocenjujejo, kaj 
deluje  – in ustavijo, kar ne.

6.PONAVLJANJE
Ponavljanje – družbeno inovativne politike skušajo sprejeti prožen pristop k razvo-
ju politike, kjer se rešitve politik nenehno izpopolnjujejo in ponovno pregledujejo 
v vrsti povratnih zank. V tem smislu je iterativni/ponavljalni pristop k razvoju poli-
tike v nasprotju s tradicionalnimi političnimi modeli ˝slapa˝ ali ˝velikega poka˝, 
pri katerih se strategija politike oblikuje ˝od zgoraj navzdol˝ in se do rešitve poli-
tike pride na predpisani način.

7. POVEZOVANJE IN ŠIRITEV
Širitev politike se nanaša na razširitev, re-
plikacijo, prilagajanje in vzdrževanje učin-
kovitih politik, programov ali projektov v 
geografskem prostoru in, s časoma, na 
doseganje večjega števila ljudi. Stalna 
širitev politike zahteva podporo politiki, 
redno spremljanje in ocenjevanje, ali po-

litika v procesu širitve še naprej ustvarja vpliv, ki raste. Vključevanje in ohranjanje 
spremembe zahteva tudi ustvarjanje sinergij z drugimi politikami in programi, 
hkrati pa kuje povezave in zavezništva z drugimi – s tistimi, na katere vpliva nek 
izziv politike, ali s tistimi, ki se z njimi ukvarjajo. 

Stalna širitev politike zahteva 
podporo politiki,  redno 
spremljanje in ocenjevanje, 
ali politika v procesu širitve še 
naprej ustvarja vpliv, ki raste.



Testiranje novih politik je dolgotrajen in finančno zahteven postopek, ki pa je kl-
jub temu zelo potreben. Način izvajanja se razlikuje od sektorja do sektorja in od 
območja do območja. Prikazati želimo način, ki je najprimernejši za oblikovanje 
novih politik SI, kar pomeni, da nanj gledamo tudi kot na proces, ki mora biti čim 
bolj vključujoč in preobrazben na več ravneh.

Nekateri deli skupnosti socialnih inovacij so veliko sodelovali z oblikovalci politik 
in imajo dobro predstavo o tem, kako bi jih javna politika lahko bolje podprla. Na 
drugih področjih – na primer tam, kjer so mreže socialnih inovacij manj razvite ali 
formalizirane, pa je bilo do danes opravljenega manj dela.

Emancipatorna preobrazbena DI se bo morala spoprijeti z izzivom spremljanja 
prehoda k ̋ dejanjem˝ z več ̋ govorjenja˝ v smislu udeležbe v procesih odločanja. 
Pojem upravljanja ˝od spodaj navzgor˝ je poskus združevanja ˝pogovarjan-
ja˝ in ˝dejanj˝. Tako akademska javnost kot tudi oblikovalci politik se vedno bolj 
osredotočajo na rezultate DI. To težnjo pa spremlja upad zanimanja za procese 
odločanje in vladne procese, v katerih se odločitve sprejemajo – ali pa tudi ne. 
Večji poudarek na procesih udeležbe pri procesih odločanja in vprašanjih zasto-
panja politike bi koristil prihodnosti politik, povezanih z DI.

Družbene inovacije spodbujajo konkurenčnost EU in njenih regij, ki so dobro po-
zicionirane, da v tem procesu odigrajo vodilno vlogo. Postopek lahko organizirajo 
regionalne oblasti. Prevzamejo lahko vodilno vlogo pri spodbujanju in podpori 
socialnih inovacij, zagotavljajo sredstva, združujejo različne zainteresirane strani, 
predlagajo strateško razmišljanje in podpirajo ustvarjanje svežih idej za prema-
govanje družbenih in družbeno-ekonomskih izzivov .
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Zaključek
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V spodnjem besedilu 
povzemamo intervju, 
ki je v celoti na voljo 
na platformi ASIS.
(video 4)

Pogovarjali smo se z ravnateljem lokalne splošne gimnazije v Sloveniji, ki velja 
za eno najbolj progresivnih v Sloveniji. Vodijo val sprememb v šolskem sistemu v 
Sloveniji; ravnatelj g. Gregor Deleja si močno prizadeva za spremembo ne samo 
šole, temveč tudi politik, ki zadevajo izobraževalni sistem kot celoto. Z njim smo 
se pogovarjali na šoli, ki jo vodi. Poskušali smo pridobiti informacije, ki ustrezajo 
temi, o katerih razpravljamo v zgornjih poglavjih.

Gospod Deleja je eden najbolj aktivnih ravnateljev 
v državi in projekti, v katerih sodeluje njegova šola, 
so številni. Vseh ne bomo imenovali, osredotočili 
se bomo namreč na družbeno inovativne projekte 
ter na način, kako jih na šoli testirajo in validirajo, 
pa tudi uvajajo v obstoječe politike oz., na podlagi 
uspešnosti neke inovacije, ustvarjajo nove. Gospod 

Deleja je ravnatelj Gimnazije Celje – Center že od leta 2014 in vsi projekti in inova-
cije, ki jih izvaja, so se začele v tem času. 

Katere spremembe bo šola izvajala, je zahtevno vprašanje. Obstaja ekipa dijakov, 
pa tudi ekipa učiteljev, ki združujejo poglede in pripravljajo podlago za spremem-
be, ki bodo morale biti dobre za vse vključene. Vsakdo se mora zavedati, da ust-
varjanje trajne spremembe zahteva čas.

Inovacije se izvajajo na obeh ravneh, tako na ravni pedagoških procesov kot tudi 
na upravni/vodstveni ravni šole. Večina projektov ima tako kratkoročne kot dolgo-
ročne cilje, povezane z njimi. Kot je navedeno tudi v teoretičnem delu besedila, se 
inovacije izvajajo vzporedno s tradicionalnim procesom delovanja šole, potem pa 
se rezultati primerjajo in validirajo. 

Nekateri inovativni procesi, ki so trenutno aktivni na šoli:

1. Digitalizacija (na pedagoški in administrativni ravnil) delovnih in komuni-
kacijskih procesov; analiza podatkov ... (tudi zaradi Covid-19). Ker ni bilo predsta-
vljenih nobenih pravih smernic ˝od vrha navzdol˝ (ali pa šele pozno v procesu), 
je šola morala oblikovati svoje lastne rešitve. Način ˝od spodaj navzgor˝ se še 
vedno obravnava kot tisti pravi način izvajanja socialnih inovacij – v kateremkoli 
sektorju.

2. Interdisciplinarni pristop – Prožne oblike prehajanja med šolo in okoljem 
za srednješolce. Delo z nadarjenimi dijaki: različne predmete združijo v nekaj 
interdisciplinarnih tem, pri katerih dijaki spoznajo več predmetov, osredotočeni 
pa so na eno splošno temo, tj. okoljske študije, javno govorjenje, raziskovalno 
delo.

ŠTUDIJA PRIMERA:

Kako lokalna gimnazija v Sloveniji (Gimnazija Celje – Center) testira in 
validira inovativne procese ter poskuša implementirati spremembe v 
politikah in izobraževalnem sistemu?

https://socialinnovationstrategy.eu/training-5-general-methodology-for-the-development-of-public-policies-to-support-social-innovation-based-on-the-bottom-up-approach/
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3. Inovativna učna okolja in izkustveno učenje

4. Strateško načrtovanje na več ravneh (1., 2. leto; 3., 4. leto; po programih, po 
zunaj kuriularnih dejavnostih).

5. Pobude Lincoln Island (Skrivnostni otok d.o.o.) – krepitev organizacijs-
ke klime in opredelitev nove vizije njihove šole.

To nas pripelje do testiranja in validacije, ki ga izvaja šola. Testiranje se večinoma 
opravi interno (notranja validacija) in med različnimi skupinami – dijaki, učitelji, 
vodstvo, večinoma preko vprašalnikov, razprav in intervjujev. Gospod Deleja pou-
darja, da je ta proces zelo pomemben, saj so se do nedavnega nekateri notranji 
akterji bali dobiti resnične rezultate in resnične povratne informacije od dijakov 
(učitelji) ali učiteljev (vodstvo). Zunanjih metod validacije, ki jih uporabljajo, je ve-
liko, tukaj jih bomo našteli nekaj:

1. Šolski barometer je letna raziskava, ki od leta 2017 vključuje več slovenskih 
strokovnih šol in gimnazij, ki želijo ugotoviti, kako so različni deležniki – dijaki, 
starši in zaposleni, zadovoljni z delovanjem svoje šole. Rezultati raziskave ravna-
teljem in osebju šol služijo kot orodje za boljše razumevanje šolske skupnosti in 
njenih prednosti kot tudi področij, ki jih je treba izboljšati.

2.  Ekonomska fakulteta univerze v Ljubljani je pripravila strateški doku-
ment in metodologijo, s katero lahko šola zdaj bolj strukturno izvaja validacijo 
inovacij.

3. TALIS – Mednarodna anketa o poučevanju in učenju OECD  učitelje in vodje 
šol sprašuje o delovnih pogojih in učnih okoljih na njihovih šolah, da bi državam 
pomagala pri soočanju z raznoličnimi izzivi.

4. PISA – Programme for International Student Assessment (program medna-
rodnega ocenjevanja dijakov) je mednarodna raziskava o bralni, matematični in 
naravoslovni pismenosti. Izvaja se pod nadzorom Organizacije za gospodarsko 
sodelovanje in razvoj (OECD).

5. TIMSS – Trends in International Mathematics and Science Study (trendi v 
mednarodnem študiju matematike in naravoslovja so projekti Mednarodnega 
združenja za evalvacijo izobraževalnih dosežkov (IEA). TIMSS raziskave merijo 
trende dosežkov dijakov na področju matematike in naravoslovja s primerjavo 
dosežkov na enotnih testih znanja pri otrocih približno iste starosti, ki imajo 
za seboj enako število let šolanja. Dosežke pojasnjujejo dejavniki pridobivanja 
znanja v šoli in zunaj šole, ki se merijo z vprašalniki za dijake, učitelje in vodstvo 
šole.

Čeprav je družbeni učinek težko izmeriti, je gospod Deleja prepričan, da so najbol-
jši način, preko katerega lahko vidimo družbeni vpliv šole, vrednote, ki jih imajo 
dijaki, ko končajo in zapustijo šolo. Preverjajo tudi vtis nekdanjih dijakov o šoli in 
času, ki so ga v šoli preživeli. Socialni okvir, ki ga dijakom dajejo šole, je zelo po-
memben, in to je ena največjih nalog, ki jih šola opravlja.
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Splošna ideja je, da bodo vse družbene inovacije in spremembe, ki jih šola izvaja, v 
nekem trenutku sprožile sistemske spremembe, da bodo uspešno izvedene spre-
membe postopoma, korak za korakom postale uradne smernice ali nove politike.

Kaj želijo vključiti v nove politike:

1. medgeneracijski dialog – vključiti poskušajo mentorski program za mlade 
učitelje, da bi eden od starejših učiteljev za nekaj časa postal njihov mentor;

2. digitalizacijo; 

3. interdisciplinarni pristop.

Še vedno je potrebno veliko dela in sodelovanja. Tako kot v procesu ustvarjanja 
družbenih inovacij, šola sodeluje na lokalni ravni in z več deležniki, tj. z vsemi sred-
njimi šolami iz regije, občine, z nevladnimi organizacijami, NGOs, SMEs …; podob-
no na nacionalni ravni, pa tudi na mednarodni ravni pri projektih, kot so UNESCO 
šola, EKO šola, ERASMUS+, Norveški sklad, ... To jim zagotavlja, da bodo slišani, 
njihovo delo pa bo upoštevano in cenjeno.

Vsaj ena od pobud je bila sprejeta kot nova politika, in to je delo, ki se opravlja z 
nadarjenimi dijaki na področju interdisciplinarnega pristopa – interdisciplinarni 
predmeti so bili namreč vključeni v šole kot izbirni predmet. Kot že rečeno, so 
spremembe dolgoročen proces in če uporabimo besede gospoda Deleje: «Včasih 
moramo delati za prihodnje generacije in se zavedati, da v času lastnega življenju 
morda ne bomo videli končnega rezultata.»
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