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Uvod

Priročnik za socialno podjetniško usposabljanje je namenjen ozaveščanju o socialnem pod-
jetništvu in vsebuje orodja za ustvarjanje inovativnih podjetij in tistih, ki so povezana s so-
cialnim sektorjem. Poteka v času poklicnega izobraževanja, ko dijaki in študentje začnejo 
razmišljati o svoji prihodnosti in njihovi umestitvi na trg dela.  

Hkrati bo usposabljanje pripomoglo k razvijanju poklicnih kompetenc dijakov in študentov 
s pomočjo prilagojenega podjetniškega izobraževanja, da bi povečali njihovo ustvarjalnost in 
zaupanje. Na ta način so bolje pripravljeni na zaposlitev ali na samozaposlitev kot možnost 
za prihodnost. Prav tako bodo pri usposabljanju sodelovali tudi učitelji, kar bo pripomoglo 
k razvoju njihovih podjetniških kompetenc ter posledično izboljšalo njihovo poučevanje in 
kakovost pouka.

Usposabljanje bo po večini usmerjeno k osnovam, torej kaj so socialni podjetniki in socialna 
podjetja. Obenem pa tudi k razvoju inovativnih idej kot izhodišču za ustvarjanje inovativnih 
podjetij. Glavni metodi, ki jih bodo dijaki in študentje uporabljali v procesu sta „design thin-
king“ in uporabniško usmerjeno oblikovanje.

Priročnik za socialno podjetniško usposabljanje je dopolnjen z drugimi dokumenti: Vali-
dation Training Manual, Regional Innovation Hubs Creation and Establishment Manual in 
Social Entrepreneur Badge (SEB). Ti dokumenti so namenjeni vrednotenju ustvarjenih idej, 
vzpostavitvi (co-working) prostorov za delo v šolah in priznavanju kompetenc, pridobljenih 
po usposabljanju.

Priročnik je rezultat evropskega projekta “RISE – Regional Innovation Hubs Strength- ening 
Social Entrepreneurship through Cross-Border Community Projects” v okviru Erasmus+ 
programa, ki se je začel septembra leta 2017 in se bo končal avgusta 2019. 
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Usposabljanje je namenjeno ozaveščanju dijakov in študentov poklicnega izobraževanja o 
ustvarjanju inovativnih podjetij v socialnem sektorju in tudi v drugih sektorjih. Da bi to do-
segli, bo usposabljanje zagotovilo primerna izbrana orodja, osredotočena na reševanje pro-
blemov in ustvarjanje idej za dijake, študente in učitelje.

Poleg tega je cilj usposabljanja razviti podjetniške kompetence učencev in učiteljev, da bi se 
v 21. stoletju bolje pripravili na delovna mesta v globaliziranem gospodarstvu. Tony Wagner, 
profesor na Harvardu, te ključne kompetence imenuje: “seven survival skills for careers, co-
llege and citizenship” 1:

__________
1 Wagner T. (2010): The Global Achievement Gap, Basic Books.

Priročnik za socialno podjetniško usposabljanje 

Kritično razmišljanje in reševanje 
problemov; 

Sodelovanje;

Agilnost in prilagodljivost; 

Pobuda in podjetništvo;

Ustna in pisna komunikacija; 

Pridobivanje in analiziranje informacij; Ra-

dovednost in domišljija.

Namen 
usposabljanja
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Uvod

Okvirni pogoji in 
ciljna skupina

Priročnik za socialno podjetniško usposabljanje je bil prvotno oblikovan za programe po-
klicnega izobraževanja. Usposabljanje se osredotoča predvsem na študente v njihovih zad-
njih letnikih izobraževanja (18-25 let), ko začnejo razmišljati o svoji delovnih mestih v pri-
hodnosti.

Starostni razpon študentov je lahko različen vedno, ko so dijaki ali študentje, ki delajo z dru-
gimi vrstniki na lokalni, regionalni, nacionalni ali čezmejni ravni, enake starostne skupine. 
Vsebina mora biti nato prilagojena merilom učitelja.

Tudi učitelji poklicnega izobraževanja so ciljna skupina tega usposabljanja. Treba jih je uspo-
sobiti za enako vsebino kot učenci, da bi razumeli kontekst le-te. Učitelji pridobljeno znanje 
uporabijo tako, da izboljšajo svojo dnevno kakovost poučevanja.

ole, ki sodelujejo pri usposabljanju, bodo lahko sodelovale s podobnimi šolami v Evropi 
tako, da bodo reševale trenutne socialne probleme, ki se dogajajo v regijah sodelujočih šol in 
v drugih regijah v Evropi. To sodelovanje zagotavlja usposabljanje s čezmejnim medkultur-
nim pristopom, kjer učenci in učitelji razvijajo svoje medkulturne kompetence.
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Priročnik za socialno podjetniško usposabljanje 

Metodologija, uporabljena pri tem usposabljanju, temelji na »DESIGNU« (prevod: oblikova-
nje). Že desetletja se oblikovalci osredotočajo na oblikovanje odličnih izdelkov in izboljšanje 
drugih obstoječih izdelkov. S tem lajšajo življenje ljudem ter izboljšujejo uporabniško izku-
šnjo. Trenutno smo vsi obdani z odličnimi izdelki, kot so pohištvo, elektronika, pripomočki 
in drugi izdelki, ki dejansko dobro delujejo. Vendar pa v naši družbi obstajajo še druge stvari, 
ki ne delujejo tako dobro. To so bolj zapleteni problemi in to so tisti, ki nas zanimajo.

Zato metode oblikovanja, ki se uporabljajo pri ustvarjanju industrijskih izdelkov, uporabimo 
za reševanje socialnih problemov, kot so onesnaževanje, revščina, izobraževanje, zdravje in 
še veliko več. Koraki za ustvarjanje inovativnih rešitev za socialne probleme bodo temeljili na 
pristopu uporabniško usmerjenega oblikovanja. Naučili se bomo, kako opazovati/okrivati, 
oblikovati ideje, narediti prototipe in testirati ideje, da bi dobili povratne informacije in ta 
postopek ponovili tolikokrat, dokler ne pridemo do rešitve, ki ustreza potrebam uporabnika.

Med odkrivanjem korakov za razvoj inovativnih rešitev, se bomo naučili, kaj so socialni pod-
jetniki in kaj počnejo, kaj so socialna podjetja in zakaj so takšne pobude tako razburljive. 
Celotno usposabljanje bo vključevalo praktičen pristop, med katerim se bodo udeleženci 
učili z delom. 

Metodologija
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OBLIKOVANJE 
KOT GONILO 
SPREMEMB
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Oblikovanje Kot Gonilo Sprememb

Oblikovalci. Njihov cilj je ustvariti odlične izdelke. Odlične izdelke, ki ustrezajo naslovljeni 
ciljni skupini. Ker oblikovalci porabijo precej časa za odkrivanje resničnih težav, s katerimi se 
uporabniki spopadajo, nato lahko ponudijo izdelek, ki ustreza njihovim potrebam.

Oblikovalci so usposobljeni na poseben način. Medtem ko so ljudje iz drugih sektorjev uspo-
sobljeni za reševanje različnih problemov, se oblikovalci posvečajo odkrivanju resničnih pro-
blemov. Ko problem opredelijo, se namesto da bi iskali rešitev, raje posvetijo razumevanju 
problema iz njegovega temelja in uporabijo čim več metod, da bi z njimi pridobili informa-
cije, ki na prvi pogled mogoče niso vidne.

Ko zberejo dovolj informacij o izvoru problema, le-tega analizirajo in poskušajo ugotoviti 
ter opredeliti resnično težavo, ki pesti uporabnike. Nato začnejo z ''brainstormingom'' vseh 
možnih rešitev - pomeni, da iščejo čim večje število rešitev, saj je bolj verjetno, da se dobra 
ideja pojavi med stotimi kot med petimi.

Sledi faza v kateri preizkušajo svoje ideje. Ustvarjajo prototipe idej, ki jih preizkušajo na res-
ničnih uporabnikih in od njih zbirajo povratne informacije, ki jih uporabijo za izboljšanje 
ideje ali idejo na podlagi informacij celo ovržejo.

Oblikovalci opisan proces ponavljajo toliko časa, dokler ne pridejo do rešitve, ki najbolje 
ustreza problemu. Ta način dela se imenuje »design thinking« in se pogosto uporablja v obli-
kovalskih disciplinah. Zaradi učinkovitosti procesa pa so ga postopoma začeli uporabljati 
tudi v drugih drugi sektorji, na primer: pisatelji, zdravniki, inženirji, poslovneži ...

“Design Thinking”



14

“The Double Diamond 
Design Process”

“Design thinking” process lahko ponazorimo z 
grafom, ki ga imenujemo “The Double Diamond 
Model”, ki ga je prvič predstavil British Design 
Council leta 2005.
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Oblikovanje Kot Gonilo Sprememb

Ta model je razdeljen na štiri faze: odkrijte vpogled v problem, definirajte področje na kate-
rega se želite osredotočiti, razvijte možne rešitve in dosatvite rešitve, ki delujejo.

Oblika diamantov predstavlja na eni strani »divergentno razmišljanje«, kjer nastajajo nove 
možnosti in izbire, na drugi pa »konvergentno razmišljanje«, kjer se možnosti izločijo in iz-
birajo. Ta divergentni in konvergentni procesi se v modelu dvojnih diamantov zgodijo dvak-
rat, da bi se pravi problem definiral in na koncu našli pravo rešitev. V sredini teh dveh oblik 
diamantov je definiran pravi problem. Na tej točki lahko začnemo iskati možne rešitve.

Ta divergentno konvergentni proces razmišljanja je ponavljajoč. To pomeni, da lahko po 
potrebi skočimo iz ene stopnje procesa v drugo. Tako ustvarjamo, preizkušamo in izpopol-
njujemo idejo večkrat, dokler ne pridemo do najboljše rešitve.

diverg
entn

o
konvergentno

konvergentnodiverg
entn

o

Problem- 
definition

ODKRIJTE DEFINIRAJTE RAZVIJTE DOSTAVITE
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Uporabniško 
usmerjeno 

oblikovanje
“Design Thinking ist ein nutzerorientierter, innovativer Ansatz, der sich aus dem Toolkit des 
Designers zusammensetzt, um die Bedürfnisse der Menschen, die technologischen Möglichke-

iten und die Voraussetzungen für den Unternehmenserfolg zu integrieren” 
—Tim Brown

Uporabniško usmerjeno oblikovanje se začne z opredelitvijo potreb in želja tistih ljudi za 
katere je to smiselno. 

Potem, ko izberemo potencialno želeno rešitev, jo testiramo, da preverimo ali je oziroma ni 
tehnično izvedljiva.

Ko ugotovimo, da je ideja izvedljiva, začnemo razmišljati o možnosti, da le-ta postane del 
trajnostnega poslovenga modela. S temi koraki lahko ugotovimo kateri so moteči elementi 
naše inovacije. 

Uporabniško usmerjeno oblikovanje

ZAŽELENO
(človek)

USPEŠNO DELUJOČ
(podjetje)

IZVEDLJIV
(tehnično)

INOVACIJA
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Miselnost 

Da se lotimo samega procesa uporabniško usmerjenega oblikovanja, moramo primerno na-
ravnati svojo miselnost. Naučiti se moramo razmišljati na način, ki nam omogoča, da pride-
mo do inovativnih rešitev. Oglejmo si ta miselni proces2: 

1. Optimizem: Z optimizmom lahko, kljub velik izzivom, najdemo ustrezne rešitve. Pe-
simizem nas ovira pri napredku.

2. Ustvarjalnost: Če mislite, da niste ustvarjalni, se motite. Vsi smo ustvarjalni, le zau-
pati moramo, da bomo dosegli odlične rezultate. Korak za korakom = uspeh. 

3. Empatija: »Postavite  se v čevlje tistega«, za katerega iščete rešitev. Kadar se poglo-
bimo v ljudi, odkrijemo njihove resnične potrebe. Hkrati bomo prepoznali namige, ki 
nas bodo vodili na pravo pot. 

4. Sprejmite dvoumnost: Na začetku postopka ne veste, kako bo videti rešitev proble-
ma na koncu. Med postopkom se bodo pojavile zelo različne možnosti, ki jih bomo 
postopoma zožili.

5. Oprijemljivost: Imate potencialno idejo? Naj bo otipljiva! Z modeliranjem ali pro-
totipiranjem potencialnih rešitev se učimo in med tem odkrivamo stvari, ki jih brez 
testiranja ne bi ugotovili.  

6. Učite se iz neuspeha: Neuspeh ni poraz, marveč priložnost, da se iz njega učite in 
svoja spoznanja uporabite za prihodnje različice vaše rešitve. 

7. Ponavljajte: Na poti do končne rešitve se naučimo veliko stvari - učimo se iz neuspe-
ha in tako dobimo čim več informacij za pozne faze procesa oblikovanja. Uporabite 
pridobljeno znanje in ponovno izdelajte prototip, ki ga nato preizkusite na resničnih 
ljudeh. Spet in še enkrat….Ponavljajte!

__________
2 Human-Centered Design Mindsets, Temelji na OpenIDEO.

Priročnik za socialno podjetniško usposabljanje 
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Da bi opredelili naš izziv, moramo identificirati problem, ki ga želimo rešiti. S tem identifici-
ramo priložnost za oblikovanje rešitve problema z oblikovanjem pravega vprašanja.

Za to nalogo bomo na začetku postavljati vprašanja:  »How might we/Kako bi lahko ...«, 
da izziv dobi pozitiven prizvok.  Zagotoviti moramo, da bomo oblikovali prava vprašanja, 
da bomo lahko pričeli z delom. Dobro oblikovano vprašanje ne sme biti preveč ali premalo 
definirano.

“HMW”vprašanje: 
Definirajte izhodišče izziva

Kako bi 
ustavili 
klimatske 
spremembe?

Kako narediti 

kampanjo, ki po-

večuje ozavešča-

nje o klimatskih 

spremembah med 

univerzitetnimi 

študenti? 

“How might we” vprašanja, ki so preveč 
definirana, ne dopuščajo veliko prostora za 
inovativne rešitve. 

Prav tako je težko obravnavati »How might 
we« vprašanja, ki so premalo definirana, saj 
nam otežujejo začetek idejnih rešitev. 

Zato moramo poiskati uravnoteženo “How 
might we” vprašanje, ki nam pomaga pri za-
četnem iskanju rešitev. 

Kako bi 

spodbujali 

zavestno pre-

hranjevanje 

v regiji?

Priročnik za socialno podjetniško usposabljanje 
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KORAKI UPORABNIŠKO 
USMERJENEGA OBLIKOVANJA

Priročnik za socialno podjetniško usposabljanje 

Število korakov v procesu uporabniško 
usmerjenega oblikovanja se lahko raz-
likuje glede na to, kdo ga uporablja in 
kakšne so njihove preference, vendar 
običajno najdemo tri do šest korakov. 
V našem primeru bomo celoten proces 
prikazali v štirih korakih.

1

4

Odkrivajte

Naredite 
prototip in 
testirajte
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KORAKI UPORABNIŠKO 
USMERJENEGA OBLIKOVANJA

2

3

definirajte

Oblikovanje 
idej
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1
Odkrivajte
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Koraki uporabniško usmerjenega oblikovanja

V prvi fazi iščemo informacije v resničnem svetu. Okolje in vedenje ljudi nam lahko veliko 
pove, kaj potrebujejo naši ciljni uporabniki. Na tej točki procesa sočustvujemo z ljudmi ozi-
roma se postavimo v položaj končnih uporabnikov, da bi jih bolje razumeli.

Da bi to dosegli, naredimo projektno raziskavo. Da bi zbrali čim večje število informacij, 
uporabimo različne vire. Oglejmo si nekatere od njih:

1. LJUDJE 

Med intervjujem se ne smemo samo osre-
dotočati na to, kar nam ljudje govorijo, 
ampak moramo biti pozorni tudi na to, kaj 
počnejo, kaj mislijo in kaj čutijo. Na ta na-
čin jih lahko bolje razumemo. 2. STROKOVNJAKI

Ko iščemo specifične informacije, je smi-
selno, da se obrnemo na domenske stro-
kovnjake na temo, da nam le-ti zagotovijo 
najsodobnejše informacije in strokovno 
znanje o tem.

3. IMERZIJA

Drug način za razumevanje ljudi je, da se 
poglobimo v njihovo vsakdanje življenje. 
To pomeni, da bodite pozorni na kraj, v 
katerem živijo, kaj počnejo v svoji vsako-
dnevni rutini, zakaj delajo stvari tako kot 
to počnejo itd. 4.ANALOGNA INSPIRACIJA 

Analogno situacijo lahko izberemo iz dru-
gega sektorja in jo postavimo v tisto, ki nas 
zanima. To nam pomaga najti navdih pri 
iskanju najboljše rešitve za naš problem. Na 
primer, če iščemo rešitev za izboljšanje de-
lovnih procesov na intenzivnem oddelku v 
bolnišnici, si lahko ogledamo delo v »bok-
su« pri Formuli 1 in poiščemo procese, ki bi 
jih lahko uporabili v našem primeru.

5. RAZLIČNE CILJNE SKUPINE

Navdih lahko iščemo tudi od povsem raz-
ličnih skupin uporabnikov, da pridobimo 
različna stališča o naši temi. To pomeni 
različne kulture, različne velikosti družine, 
različne starostne skupine itd.
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UPORABNE TEHNIKE INTERVJUJA

Priročnik za socialno podjetniško usposabljanje 

Da bi navdihnili ljudi, lahko izbiramo med različnimi tehnikami intervjujev, ki nam bodo poma-
gale pri pridobivanju informacij, ki jih iščemo. Zaradi različnosti ljudi, moramo izbrati najpri-
mernejšo tehniko, da bi iz njih ‘’iztisnili’’ največ. Tukaj je več tehnik, ki jih lahko preizkusite:

1. PETKRAT ZAKAJ

Ta tehnika je sestavljena iz večkratnih vpra-
šanj »zakaj«, da bi bolje razumeli jedro pro-
blema. Ko prejmemo odgovor od intervjuva-
nega, ga vprašamo »zakaj« in tako zaporedno 
ponavljamo z naslednjimi odgovori, dokler 
ne pridemo do globljih informacij, ki jih ne 
moremo dobiti iz preprostejše ravni.

2. HITRO SKICIRANJE

Anketiranci lahko na kratko opišejo, kar 
nam želijo povedati. Nekateri ljudje se bolje 
izražajo s tem, ko svoje misli po razmisleku 
zapišejo.

3. LJUDJE PRIKAZUJEJO SVOJE NAČINE 
DELA 

Običajno ljudje delajo stvari drugače kot jih 
opisujejo z besedami. Ob spremljanju izvajanja 
njihovih nalog, ki nas zanimajo, se nam poka-
žejo resnični problemi, ki jih imajo pri tem. 

- Zakaj se prehranjuješ s hitro hrano?

- Zato, ker nimam časa.

- Zakaj nimaš časa?

- Ker mi moja služba ne dopušča. 

- Zakaj ti ne dopušča?

- Ker imamo veliko strank in malo zaposlenih. 

- Zakaj…
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RAZISKOVALNA PREDLOGA

Uporabimo lahko tudi raziskovalno predlogo, s katero opredelimo ciljno skupino ljudi, ki jih že-
limo izprašati in opazovano področje. Na predlogo navedeno tudi ustrezna vprašnja, ki jih bomo 
naslovili na intervjuvance. 

Koraki uporabniško usmerjenega oblikovanja

FORSCHUNGS-VORLAGE

Naš izziv

Kdo so relevantni izpraševanci?

Katera so relevantna področja, ki jih žeimo opazovati?

Kašna vprašnja želimo postaviti z namenom, da bi pridobili čimveč uporabnih informacij?
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definirajte

2
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1. MAPA EMPATIJE  3

Ta zemljevid je sestavljen iz osi, ki ločujejo štiri kvadrante. Vsak kvadrant predstavlja eno 
od besed »Reci«, »Naredi«, »Misli« in »Čuti«. Kvadrante bomo zapolnili z informacijami, 
pridobljenimi iz naših prejšnjih raziskav in razgovorov z ljudmi.

__________
3 Empathie-Map, Temelji na Kelley und Kelley, 2003.

Koraki uporabniško usmerjenega oblikovanja

V prejšnji fazi (opazovanja) je zbranih veliko informacij, ki nam bodo pomagale pri razume-
vanju pravega problema. 

V trenutni fazi (definiranja) pa zbrane informacije pregledamo in poiščemo resnični pro-
blem, ki ga moramo rešiti.  

S karto empatije bolje razumemo potrebe naših strank in jim posledično lahko ponudimo 
rešitev za njihov problem. Pogled na končni zemljevid nam bo dal nov vpogled v naše delo. 

RECI: kaj si ljudje mislijo o tej temi
NAREDI: kaj ljudje naredijo in kako se obnašajo
MISLI: sklepaj o preričanjih ljudi s pomočjo njihove obrazne mimike, iz tona glasu, 
govorjenih besed. 
ČUTI: sklepaj o občutjih ljudi s pomočjo njihove obrazne mimike, iz tona glasu, go-
vorjenih besed. 

ZBIRANJE INFORMACIJ

KAKO: Narišite štiri kvadrante v velikem papirju za moderiranje ali na tabli, različne 
informacije napišite na post-it listke in jih ustrezno razporedite po kvadrantih.
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2. UPORABNIK, POTREBE IN OPAŽANJA

S to tehniko naredimo plakat, na katerem zberemo informacije o intervjuvanem uporabni-
ku, njegovih potrebah in drugih koristnih opazovanjih. 

Priročnik za socialno podjetniško usposabljanje 

KAKO: Vzamemo papir/plakat in ga razdelimo na tri dele:

UPORABNIK: ta razdelek zapolnite z naključnimi osebnimi informacijami oseb, ki 
smo jih intervjuvali.

POTREBE: v tem razdelku napište potrebe uporabnikov.

OPAŽANJA: utkaj lahko dodate vse druge uporabne pripombe, ki ste jih ugotovili. 

Ne pozabite: na en post-it listek lahko napište zgolj eno informacijo! 

UPORABNIK:

POTREBE:

OPAŽANJA:
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MNOŽICA IN (V)POGLED 

Da bi informacije razvrstili in poenostavili na čim bolj organiziran način, jih lahko združi-
mo v podobnih tematikah in konceptih. 

1. CLUSTER:

Um Informationen organisatorischer zu sortieren und zu vereinfachen, können wir 
sie in ähnliche Themen gruppieren, wo ähnliche Konzepte und Themen auftreten 
können.

2. POVZEMANJE INFORMACIJ:

Ko razvrstimo informacije, lahko začnemo pisati “vpoglede”. Ali povedano drugače: 
napišemo prve povzetke/zaključke na podlagi zbranih informacij. Ta spoznanja so 
prvi korak do rešitve našega izziva. 

TEMA 1      TEMA 2    TEME . . .

SORTIRANJE INFORMACIJ

Koraki uporabniško usmerjenega oblikovanja

Pomanjkanje infromacij o 

zbirnih ekoloških otokih lju-

dem preprečuje, da bi recikli-

rali doma. 
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DEFINIRANJE CILJNE SKUPINE

V pripravah na prihodnjo idejno fazo in za opredelitev potreb ljudi, za katere iščemo rešitev, 
je smiselno razmišljati o določeni osebi, ki predstavlja širšo skupino, namesto da bi razmiš-
ljali o večji masi. To je zato, ker je lažje oblikovati rešitev za majhno skupino ljudi kot za tiso-
če ljudi. Na ta način lahko bolje opredelimo ter prilagodimo rešitev za našo ciljno skupino.

Te fiktivne ljudje imenujemo »persone« (»uporabniki«). Za njih ustvarimo osebni profil, ki 
vsebuje njihove splošne informacije. 

PREDLOGA UPORABNIKA

List bomo zapolnili s podatki o osebi, za katero načrtujemo rešitev, pri čemer nameravamo 
ustvariti fiktivno osebo, ki bo čim bolj podobna resničnosti. Za to potrebujemo domišljijo. 
saj bomo del informacij o osebnosti sklepali tudi sami. Informacije, ki jih lahko vključimo v 
predlogo uporabnika, so na primer:

- Profilna slika (narišite uporabnika), ime, starost, poklic, družino, priljubljene blagov-
ne znamke, hobije…  Dovolite vaši domišljiji prosto pot.

- Informacije v zvezi s problemom, za katerega oblikujemo rešitev: potrebe, dobre in 
slabe občutke njih, težave, ki jih imajo itd.

- Ko bomo imeli zelo podroben opis osebe, bomo le-te lažje razumeli. Nato lahko izde-
lamo uporabnikovo izjabo o problem s sledečo strukturo: 

“(Ime osebe) potrebuje (potreba), ker (razlog)”. 
»Pavl potrebuje_________, ker_________«.
»Marija želi_________, ampak________________«.
“Maks (hoče / potrebe / bo)_____________, (ker / ampak)”_______________.

Na primer: 

 Rafael želi bolj zdravo življenje, ampak težko uskladi razmerje med službo in delov-
nim časom.

Ta izjava bo služila za naslednjo fazo idealizacije in nam bo pomagala pri premikanju v pra-
vilno smer rešitve problema. 

Priročnik za socialno podjetniško usposabljanje 
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PREDLOGA UPORABNIKA

Koraki uporabniško usmerjenega oblikovanja

_____________:

_____________:

_____________:

PERSONA-VORLAGE

IME:

Informacije, povezane s problemom, za katerega načrtujemo rešitev (potrebe, dobre in slabe občut-
ke, težave, ki jih imajo ...)

Izjava/Izjave

Profilna slika (nariši uporabnika)

STAROST:

PROFESIJA :

DRUŽINA:

ŽENE BLAGOVNE ZNAMKE:

HOBIJI:
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Oblikovanje 
idej

3
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Brainstorming je tehnika nizanja idej, ki se uporablja v skupini ljudi. Med brainstormanjem 
je treba upoštevati več pravil. Najpogostejša so naslednja: 

__________
4 Brainstorming Regeln, Temelji na Design Kit.

Koraki uporabniško usmerjenega oblikovanja

V tem koraku bomo iskali ideje, začenši z zbranimi informacijami in problemom, opredelje-
nim v prejšnjih fazah.

Da bi dobili čim več idej, bomo izvedli »brainstorming« oziroma možgansko nevihto (v na-
daljevanju: brainstorming), ki je najpogostejša metoda uporabljena za ta namen. 

BRAINSTORMING/MOŽGANSKA NEVIHTA

1. Bodite osredotočeni na temo:
Ostanite osredotočeni, brez motenj, brez 
pogovorov o drugih temah.

2.Nenkrat govori le ena oseba: 
Pomembno je, da ste pozorni na vsako 
predstavljeno idejo, da iz nje iztisnete 
čimveč. 

3. Spodbujajte divje in nore ideje: 
Vsaka ideja je dobrodošla, ne glede na to, 
kako nora ali nemogoča je videti.

4. Vizualizirajte ideje:
Zelo pomembno je, da idejo ali besedilo 
narišete z majhno risbo, povezano z idejo, 
da nam ostane v mislih in jo na papirju 
hitreje prepoznamo. 
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Da bi dosegli najboljše rezultate, udeleženci začnejo brainstorming individualno (5 minut), 
ki jih kasneje predstavijo skupini. Nato nadaljujejo s skupinskim brainstormingom. Na ta 
način lahko ustvarjamo nove ideje z nadgradnjo idej drugih!

Priročnik za socialno podjetniško usposabljanje 

5. Združite in nadgradite ideje drugih:
Ideje drugih se lahko uporabijo v kombi-
naciji z našimi ali pa ideje drugih razvija-
mo naprej.

6. Ne kritizirajte zamisli drugih:
Vsaka ideja je dobrodošla. Kasneje bomo 
imeli čas, da zavrnemo možnosti in izbe-
remo ideje za promocijo.

7. Generirajte veliko idej:
Cilj je dobiti veliko idej. Bolj verjetno je, 
da se dobra ideja skriva med 100 idejami 
kot med petimi.

8. Boljše je, če imajo udeleženci različ-
na ozadja: 
Različna ozadja pomenijo različna stali-
šča, kar pomaga videti različne možne re-
šitve.
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Naredite 
prototip in 
testirajte

4
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Koraki uporabniško usmerjenega oblikovanja

Prototip je model končne rešitve, ki še ni končna rešitev. S prototipom preverjamo kaj je 
dobro, kaj deluje in kaj ne. S prototipiranjem začnemo v zgodnjih fazah oblikovanja, tako da 
že na začetku prepoznamo probleme in našo rešitev prilagodimo tistemu, kar smo se naučili. 

Hitra izdelava prototipov je metoda za pridobitev »hitrih in umazanih« prototipov naše obli-
kovane rešitve. Lahko prototipiramo objekte, storitve, programsko opremo in še več:

PROTOTIPIRANJE

Hitra izdelava prototipov 

Ta metoda je dobra za izdelavo fizičnega pro-
totipa izdelkov na »hiter in umazan način«.
KAKO: Kartonske škatle, čistila za cevi, sorti-
ran papir, trak, lepilo, škarje … Lahko upora-
bite vse, kar je v vaših rokah, da ustvarite hit-
ro predstavitev vašega izdelka. Ne ukvarjajte 
se z estetiko, temveč s funkcionalo predstavi-
tvijo vašega izdelka.

Prototipiranje z igranjem vlog 

Ali izdelujemo prototip storitve? Ta metoda 
omogoča definiranje storitev ali interakcij korak 
za korakom. Udeleženci v storitvi odigrajo svojo 
(prototipno) vlogo. 
KAKO: Vaša ekipa lahko igra različne vloge v 
službi in gre skozi celoten proces dela. S tem na-
čin lahko bolje predvidimo, kaj se bo v določeni 
fazi zgodilo in kako lahko to izboljšamo. 

Digitalni prototipi

Programsko opremo lahko prototipiramo z 
uporabo preprostih opomb pri predstavitvi 
na zaslonu (aplikacije, speltne strani…).
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Priročnik za socialno podjetniško usposabljanje 

Prototipi so namenjeni testiranju s strani dejanskih uporabnikov. Prototipi morajo vključe-
vati vsaj nujno potrebne funkcije, ki jih želimo testirati. To z angleškim izrazom imenujemo: 
»Minimum Viable Product (MVP)«.

Na ta način lahko pridobimo potrebne povratne informacije, iz katerih se naučimo, kaj dob-
ro deluje in kaj ne. Nato lahko uporabimo nova spoznanja za nove različice prototipa, dokler 
ne dosežemo dovolj dobre rešitve, ki ustreza potrebam našega končnega uporabnika ali naše 
ciljne skupine. 

Testiranju bomo več pozornosti namenili  v Priročniku za preverjanje idej, s pomočjo ka-
terega se bomo naučili kako ovrednotiti ideje in jih spodbuditi, da bi hitreje dosegli uspeh.

TESTIRANJE
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Radi uporabljamo post-it listke, table, stene in ostale stvari, ki pripomorejo k timskemu delu. 
IKT orodja nam lahko pomagajo pri delu z ljudmi v daljavi. Zato je tukaj nekaj nasvetov za 
delo na spletu: 

Vas zanima več o opazovanju, razmišljanju in opredelitvi v uporabniško usmerjenem obli-
kovalnem procesu? 

Design Kit www.designkit.org/methods
18F methods.18f.gov

Iščete spletni forum s tablo za izmenjavo idej in enostavnih skic? www.padlet.com
Iščete orodje za upravljanje delovnih nalog? www.asana.com

Iščete orodje za usklajevanje datumov s svojo ekipo? www.doodle.com
Iščete orodje za video konference? www.skype.com 

www.zoom.us

NASVETI

IKT ORODJA, KI TI LAHKO POMAGAJO V PROCESU: 

Odkrivajte

Oblikovanje idejNaredite 
prototip in testirajte

1
2

3
4

Definirajte
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SOCIALNO 
PODJETNIŠTVO
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SOCIALNO 
PODJETNIŠTVO

KAJ JE SOCIALNO PODJETNIŠTVO?

Oblikovanje izdelkov je osredotočeno na ustvarjanje odličnih izdelkov in reševanje pro-
blemov z namenom izboljšanja njihove uporabe – izdelki so bolj enostavni in preprosti za 
uporabo, obenem tudi bolj estetsko dovršeni. Tudi socialne podjetnike bi lahko opredeli-
li kot oblikovalce, vendar so se osredotočili na druge probleme. Socialni podjetnik skrbi 
za velike in kompleksne probleme, katerih rešitve naj bi trajnostno vplivale na družbo.

Socialni podjetnik ugotovi, kaj v družbi ne deluje in išče načine za reševanje teh proble-
mov. Rešitve lahko spremenijo celotne sisteme ali navdihnejo druge ljudi, da doprinesejo 
svoj delež v smeri sprememb. Včasih sprejete rešitve ne kažejo svojih učinkov takoj, am-
pak se rezultati pokažejo šele na dolgi rok. 

Cilj socialnega podjetnika ni osredotočen na ustvarjanje dobička, ampak je bolj osredo-
točen na vplivanje na družbo. Sprejete rešitve spodbujajo tudi druge ljudi, da postanejo 
socialni podjetniki.
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Priročnik za socialno podjetniško usposabljanje 

Socialno podjetje je posel, ki temelji na vzrokih. Cilj podjetja je reševanje problemov, ki lah-
ko ogrozijo našo družbo.

Ustvarjeni dobiček tukaj ne igra glavne vloge. Investitorji socialnega podjetja svoje naložbe, 
ki so jih prispevali družbi, ob njihovem povratku oziroma dobičku ponovno reinvestirajo 
v podjetje, da bi izboljšali svojo dejavnost. To pomeni, da vlagatelji običajno ne prejemajo 
dividend družbe.

Namen naložbe je doseči družbene spremembe, ki so posledica delovanja podjetja. Zaposle-
ni v socialnem podjetju so plačani po tržni stopnji, vendar delajo v boljših delovnih pogojih.

Uspeh socialnih podjetij se meri z vplivom na ljudi ali okolico, ne pa z višino ustvarjenega 
dobička. Podobno kot pri drugih podjetjih, velja tudi za socialna podjetja, da so trajnostna; 
ustvarjajo dovolj dobička za nadaljevanje poslovanja 5. 

__________
5 Definition of social business, Temelji na Yunus.

Kaj je socialno 
podjetje?
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Socialno podjetništvo

1. Poslovni cilj bo premagati revščino ali katero drugo težavo (kot so izobraževa-
nje, zdravje, dostop do tehnologije, okolje), ki ogrožaja ljudi in družbo; ne maksi-
miranje dobička.

2. Finančna in gospodarska trajnost. 

3. Vlagatelji dobijo nazaj le znesek naložbe. Dividende ne presegajo investicijske-
ga denarja.

4. Ko je znesek naložbe povrnjen, dobiček podjetja ostane pri družbi za širitev in 
izboljšave.

5. Spolna enakost in okoljska prijaznost. 

6. Zaposleni v socialnem podjetju so plačani po tržni stopnji, vendar delajo v bolj-
ših delovnih pogojih.

7. Delaj z veseljem. 

__________
6 Seven principles of social businesses, Temelji na Yunus und Reitz.

Sedem načel 
socialnega podjetja
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Priročnik za socialno podjetniško usposabljanje 
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Konec drugega tisočletja (septembra 2000) so Združeni narodi na sedežu v New Yorku gos-
tili srečanje “Millennium summit”, na katerem je bilo 149 predsednikov držav in vlad ter 
visokih uradnikov iz več kot 40 drugih držav.

Glavni dokument, ki je bil soglasno sprejet, je bila »Milenijska deklaracija«, ki je vsebovala 
izjavo o vrednotah, načelih in ciljih mednarodne agende za 21. stoletje. Določila je tudi roke 
za številne kolektivne ukrepe.

Med tem srečanjem so se države članice Združenih narodov dogovorile, da bodo pomagale 
državljanom v najrevnejših državah sveta pri doseganju boljšega življenja. Vzpostavljenih 
je bilo sem mednarodnih razvojnih ciljev, za katere so se zavezali, da jih bodo do leta 2015 
dosegli. Cilji so povezani z revščino, izobraževanjem, enakostjo spolov, smrtnostjo otrok, 
zdravjem mater, boleznimi, okoljskimi vprašanji in razvojem.

Po letu 2015 so bili na drugem srečanju Združenih narodov določeni novi cilji in so del 
programa za leto 2030. Skupno je bilo določenih 17 ciljev, ki veljajo za vse države, brez razli-
kovanja med »razvito« ali »razvijajočo se« državo.

Vsak cilj ima svoje kazalnike, ki se uporabljajo za merjenje napredka pri le-teh. Vzpostavlje-
nih je bilo 169 ciljev in 304 kazalnikov.

__________
7 Več informacij: https://sustainabledevelopment.un.org/

Cilji trajnostnega razvoja so iz-
hodiščni vir za reševanje soci-
alnih problemov, ki se dogajajo 
regionalno, po vsej državi, v 
Evropski uniji ali celo po svetu.
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Priročnik za socialno podjetniško usposabljanje 

Da bi vedeli, ali delamo na inovativni socialni poslovni ideji, moramo preveriti določena 
vprašanja. To nam bo pomagalo pri oblikovanju edinstvene rešitve za problem, ki ga obrav-
navamo.

Najprej moramo opredeliti problem, ki ga obravnavamo:

- Kateri globalni cilj obravnavamo?
- Kaj je specifičen problem, ki ga želimo rešiti?
- Kje se ta težava dogaja (celina, država, regija …)?
- Kdo so ljudje, ki jih ta problem zadeva (naslovljena ciljna skupina)?
- Kakšno rešitev jim ponujam (ustvarjen izdelek ali storitev)?

Nato želimo vedeti tudi, kdo že dela na tem področju in kaj je že bilo storjeno za reševanje 
tega problema. Na ta način lahko nadgradimo ideje drugih ali celo sodelujemo z njimi, da 
bi dosegli naš cilj:

- Kdo dela na istem globalnem cilju?
- Kdo dela na istem specifičnem problemu?
- Kdo dela na istem področju, v katerem delamo?
- Kdo obravnava isto ciljno skupino?
- V čem je moja ideja edinstvena in inovativna v primerjavi z obstoječimi?

Končno lahko iz te zadnje skupine vprašanj razvijemo lasten »Inovativni načrt rešitev«8 
ki nam pomaga slediti usmeritvam, ki vodijo do inovacij v socialnem podjetju.

__________
8 Innovative-Lösung Roadmap, Temelji na +Acumen.

ALI JE NAŠA SOCI-
ALNO POSLOVNA 

IDEJA INOVATIVNA?
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Socialno podjetništvo

PREDLOGA NAČRTA ZA INOVATIVNO REŠITEV

PREDLOGA NAČRTA ZA INOVATIVNO REŠITEV

- Kdo dela na istem globalnem cilju?

- Kdo dela na istem specifičnem problemu?

- Kdo dela na istem področju, v katerem delamo?

- Kdo obravnava isto ciljno skupino?

- V čem je moja ideja edinstvena in inovativna v primerjavi z obstoječimi?
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Priročnik za socialno podjetniško usposabljanje 

PRIMERI SOCIALNIH PODJETIJ (1)

SELFAIR

»Ali moramo res pakirati živila v plastiko?« To je bilo vprašanje, ki ga je lastnik Selfairja 
v Bremnu (Nemčija) vprašal pred začetkom pobude o trgovini z živili v letu 2016. Plasti-
ka je prisotna v vsakem supermarketu in tudi v številnih bio in ne-bioloških trgovinah. 
izdelkov. To ogroža okolje, saj se plastika dolgo razkraja, vidimo v morju in tudi na pode-
želju. Stranke ilahko ta položaj spremenijo tako, da spremenijo svoje mišljenje.

Selfair ponuja izdelke brez embalaže, samo papirnate vrečke za živila. Stranke lahko pri-
nesejo svojo embalažo v katero shranijo kupljene izdelke, kot so zelenjava, žita, sok, pralni 
prašek in še veliko več. Če stranke nimajo svoje povratne embalaže, jo lahko v trgovini 
kupijo po ugodni ceni. Selfair je dokaz, da so spremembe možne in jih lahko dosežemo. 

Za več informacij: www.selfair.de
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Socialno podjetništvo

PRIMERI SOCIALNIH PODJETIJ (1)
PREMIUM COLA

Pobuda proti spremembi obstoječega recepta kola pijače se je začela v podjetju v Ham-
burgu (Nemčija). Ne ustvarjajo samo lastnega recepta, ampak ustvarjajo tudi socialno 
podjetje, ki skrbi za pravice svojih delavcev, dobaviteljev in tudi kupcev. Pravice vsakega 
posameznika se spoštujejo na podlagi poštenih delovnih pogojev, poštenih dobavnih po-
godb in poštenih cen za stranke.

Za več informacij: www.premium-cola.de
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Priročnik za socialno podjetniško usposabljanje 

_TIVITY

So neprofitna organizacija, ki spodbuja vzpostavitev alternativnega socialnega in trajno-
stnega turističnega modela na Kanarskih otokih (Španija). Njihov cilj je izboljšati mož-
nosti lokalnega prebivalstva in ponuditi alternativne prostočasne dejavnosti. Pozitivne 
učinke turizma s pridom izkoriščajo, obenem zagotavljajo spoštovanje narave in kultur-
nih vrednot lokalne skupnosti. Mobilizacija, razvoj skupnosti, ohranjanje okolja, okoljsko 
in socialno izobraževanje, socialna kohezija in medkulturni odnosi so koncepti, ki so 
vključeni v dejavnosti podjetja Desaplatánate.

Za več informacij: www.desaplatanate.org

PRIMERI SOCIALNIH PODJETIJ (2)
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Socialno podjetništvo

HOODTRAINING

Pobuda iz Bremna (Nemčija) ponuja brezplačne projekte, usposabljanja in delavnice za 
otroke in mladino iz sosesk z razvojnimi potrebami. Hoodtraining sledi novim perspek-
tivam premagovanju vsakodnevnih težav, frustracij in agresij s spreminjanjem moči vo-
lje. Projekt povezuje ljudi iz različnih starostnih skupin in ozadij. V skupnosti se otroci 
in mladi čutijo sprejete, pridobivajo na samozavesti, spoznavajo strukturo in upoštevajo 
pravil. Med svojimi športnimi dejavnostmi se učijo timskega dela. zaupanja in spošto-
vanja drug do drugega. Za Hoodtraining je šport več kot le hobi, saj tisti, ki trenirajo ne 
krepijo samo svojih mišic, ampak tudi svoje socialne veščine. 

Za več informacij: www.hoodtraining.de

PRIMERI SOCIALNIH PODJETIJ (2)
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OPREDELITEV 
DRUŽBENEGA 

VPLIVA 
Ko govorimo o vplivu, govorimo o dolgotrajni spremembi, ki jo naredite v družbi ali okolju 
kot rezultat vaše socialne poslovne dejavnosti.

Ko ustvarjate novo socialno podjetje, domnevate, da bo na določen način ustvarilo določeno 
dolgoročno spremembo, ki bo pozitivno vplivala na ljudi ali okolje. Vendar ne veste, ali so 
ustvarjene izboljšave posledica neposrednega rezultata izdelka ali storitve, ki jo ustvari vaše 
socialno podjetje, ali na te izboljšave vplivajo drugi dejavniki v družbi, ki prav tako vplivajo 
na rezultat.

Zato je na začetku ustvarjanja socialnega podjetja pomembno določiti specifično dolgoroč-
no spremembo, ki jo želite ustvariti z vašim izdelkom ali storitvijo. Prav tako je dobro ustva-
riti načrt, s katerim boste preverili, kako se dosegajo vaši cilji na vsaki stopnji procesa v smeri 
dolgoročne spremembe.

Da bi lahko opredelili dolgoročno spremembo, lahko ustvarimo »Teorijo sprememb«, ki 
nam bo pomagala pri določanju pričakovanega učinka in njegovemu  načrtovanju.
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Teorija spremembe (ang. Theory of Change - ToC) je ponavadi predstavljena kot diagramska 
oblika, ki jo lahko predstavimo na različne načine.terschiedliche Art dargestellt werden.

V našem primeru bomo uporabili kronološki diagram, ki kaže pričakovano dolgoročno 
spremembo na koncu (vpliv). Da bi dosegli to pričakovano dolgoročno spremembo, bomo 
opredelili predhodne potrebne korake. Ali če bi rekli drugače, ustvarili bomo potrebne ukre-
pe, ki vodijo do pričakovanega učinka.

Ti ukrepi so dejansko ponudba proizvoda ali storitve, njeni neposredni rezultati in pričako-
vani rezultati, ki bodo vodili do želenega učinka.9: 

__________
9 Temelji na Learning Lab.

Socialno podjetništvo

Teorija Sprememb

PRODUKT ALI 
STORITEV

NEPOSREDNI 
DONOS

PIRČAKOVANI 
REZULTATI VPLIV

KORAKI KORAKI KORAKI VPLIV 
(dolgoročna 
sprememba)
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Priročnik za socialno podjetniško usposabljanje 

TEORIJA 
SPREMEMB

PRODUKT ALI STORITEV NEPOSREDNI DONOS

To je naš vložek, naša načrtovana rešitev 
problema, ki ga želimo rešiti.

Pričakovanja glede našega vložka:

- Katere posebne lastnosti ima naš izdelek 
ali storitev, ki ustvarja pozitiven vpliv v 
družbi?

- Kako zagotoviti, da bo naš izdelek ali sto-
ritev ustvarila neposredne rezultate?

To so neposredni rezultati našega izdelka 
ali storitve, ki jih ljudje uporabljajo.

Pričakovanja glede neposrednih rezultatov:

- Kako ljudje uporabljajo naš izdelek ali 
storitev?

- Kaj lahko gre narobe ali drugače kot pri-
čakujemo?

- Kaj se mora zgoditi s temi neposrednimi 
učinki, da bodo ustvarili pričakovane re-
zultate?
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Socialno podjetništvo

TEORIJA 
SPREMEMB

PRIČAKOVANI REZULTATI VPLIV

Kako naš izdelek ali storitev pomaga konč-
nim uporabnikom in katere koristi prinaša. 
Ti rezultati so vidni po obdobju uporabe ali 
poskusnega testiranja (prvi meseci).

Pričakovanja glede naših rezultatov:

- Kakšne koristi imajo končni uporabniki 
zaradi uporabe našega izdelka ali storitve?

- Kako naš izdelek ali storitev pomaga pri 
ustvarjanju dolgoročnih sprememb ali 
vplivov?

- Kakšna morebitna tveganja lahko prepre-
čijo naš izdelek ali storitev pri ustvarjanju 
pričakovanih učinkov?

To so dolgoročne pozitivne spremembe v 
družbi ali okolju, ki nastanejo zaradi naše-
ga izdelka ali storitve.
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UČNI NAČRT 
USPOSABLJANJA 
ZA SOCIALNO 
PODJETNIŠTVO



59

Učni Načrt 

Za izvedbo delavnice v optimalnih pogojih moramo biti prepričani, da izberemo lokacijo, ki 
ustreza potrebam naše delavnice. Pomagamo si lahko z naslednjimi nasveti:

- Lokacija: izberite lokacijo, kjer lahko udeleženci izvajajo svoje specifične raziskave (šola ali 
javni prostori so lahko dobra izbira).

- Zmogljivost: naša delavnica lahko šteje od 4 do 12 udeležencev + predavatelj. Za večje šte-
vilo udeležencev bi bilo bolje imeti sodelavce, ki bi nam lahko pomagali pri organizaciji in 
delavnici.

- Mize: največ 4 udeleženci na mizo, da je delo v skupini lažje. Ustrezno število stolov. (Mož-
nost: mize, ki imajo nastavljivo višino, so zelo primerne za raznovrstne delavnice). 

- Prostor: prostor mora omogočati moderatorju, da se prosto giblje, da se lahko premakne od 
mize do mize, da lahko pomaga vsaki skupini.

- Svetloba: prepričajte se, da imate dobro osvetljeno sobo in po možnosti okna.

- Prostor na steni: proste stene na katere lahko lepimo post-it liste in ostale izdelke. V naspro-
tnem primeru lahko uporabimo tudi prostostoječe table (1-2 na skupino). 

- Prigrizki in osvežilne pijače: Načrtujte prigrizke, kavo, čaj in osvežilno pijačo za udeležence. 
''Prazna vreča ne stoji pokonci.« :)

ZNAČILNOSTI UČILNICE ZA USPOSABLJANJE
Er

fr
is

ch
un

ge
n

Teilnehmer

Trainer

Materialien

Bühne/ 
Bildschirm

Tisch
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Priročnik za socialno podjetniško usposabljanje 

PODROBEN UČNI NAČRT USPOSABLJANJA

Naslednji učni načrt pomaga trenerju pri vodenju delavnice. Dejavnosti so podrobno opi-
sane in razporejene po terminih. Tudi materiali, ki so potrebni za vsak del usposabljanja, so 
našteti.

Delavnica je razdeljena na tri dni z dnevnimi časovnicami. Vendar pa se lahko trajanje de-
lavnic in njene različne dejavnosti prilagodijo potrebam trenerja.

DAN  1

Uporabniško usmerjno oblikovanje - Del  1
ČAS AKTIVNOST PODROBNOSTI MATERIALI
8:00
(1 h.)

Postavitev 
prostora

- Nastavite računalnik, projektor in zvočnike 
- Preverite video in zvok 
- Postavite samostoječe table, mize, stole, mar-
kerje, pots-it listke in druge materiale, ki jih 
boste uporabljali med usposabljanjem 
- Pripravite osvežilne pijače
 - Pripravite oznake z imeni

- Računalnik + kabli
- Oznake z imeni
- Markerji / peresa
- Stene
- Papir z listi
- Post-it listki
- Osvežilne pijače
- Barvne pike
- Časovnik
- A4 papir
- Predloga za razi-
skave

9:00
(20 Min.)

Uvodni 
pozdrav + 
ogrevanje

- Udeležencem dajte oznake z imeni 
-Začnite v krogu 
- Pozdravite udeležence 
- Pojasnite namen usposabljanja - AKTIV-
NOST: Igra ogrevanja (5 min.)
-Preglejte dnevni red 

-Oznake z imeni
-Material za ogre-
valno aktivnost
-Dnevni red
-Samostoječa tabla

9:20
(40 Min.)

Vorstellung 
nutzer-
-zentriertes 
Design

- Pojasnite, kaj je oblikovalsko razmišljanje
- Pojasnite postopek oblikovanja dvojnih dia-

mantov
- Uvesti uporabniško usmerjeno oblikovanje in 

in prikazati primere
- Uvesti Mindsets
- Vpeljati vprašanja HMW
- DEJAVNOST: ustvarjanje vprašanj HMW
- Izberite vprašanje HMW, ki ga želite obdelati, 

tako da glasujete za najbolj obetavne možnosti
- Pojasnite korake HCD in postopek

- Flipchart
- Double Diamond 

Design-Prozess
- Große Post-Ist
- Marker
- Bunte Klebepunkte 

zum Abstimmen
- Stoppuhr
- Prozessschritte
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DAN  1

Uporabniško usmerjno oblikovanje - Del  1
ČAS AKTIVNOST PODROBNOSTI MATERIALI
10:00
(5 Min.)

Skupine - Kreirajte skupine 
- Razdelite udeležence po mizah

10:05
(20 Min.)

Beobachten - Kje v procesu se nahajamo? 
- Uvod v fazo opazovanja 
- Uvod v oblikovanje raziskav

- Samostoječa table
- HDC Koraki

10:25
(15 Min.) ČAS ZA KAVO

10:40
(20 Min.)

Priprava 
terenskih 
raziskav

- DEJAVNOST: Ekipe pripravijo predlogo za 
terensko raziskavo: vprašanja, vloge itd. (20 
min.)

- Predloga za razi-
skave 
- Beležnica 
- Pisala 
- Odštevalnik časa

11:00
(2 h.)

Terenske 
raziskave

Ekipe se odpravijo na teren, da bi iskale navdih 
z opazovanjem in pogovorom z ljudmi.

* (Medtem pa lahko trener pripravi prostor za 
naslednjo fazo »definirajte« s pripravo sten/
tabel za zbiranje informacij).

- Predloga za razi-
skave (izpolnjena)
 - Beležnica
 - Pisala
 - Kamera

13:00
(1,5 h.) ČAS ZA KOSILO

WILLKOMMEN ZURÜCK!
14:30
(75 Min.)

Definirajte - Udeleženci se vrnejo iz terenske raziskave.
- V katerem delu procesa smo?
- Predstavitev faze definiranja kot zbiranje in 

organiziranje pridobljenih informacij.
- DEJAVNOST: Zapišite pridobljene podatke 

(20 min.)
- DEJAVNOST: Skupina po podobnih temah 

(15 min.)
- DEJAVNOST: Ustvarite prve sklepe /vpoglede 

(10 min.)

- HCD koraki
- Stene/table
- Samostoječa table
- Post-it listki
- Markerji
- Odštevalniki časa

15:45
(15 Min.)

Refleksija - Ustvarite krog stolov v sredini sobe 
- Dnevni pregled

16:00 Konec dneva 1

Učni Načrt 
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Priročnik za socialno podjetniško usposabljanje 

PODROBEN UČNI NAČRT USPOSABLJANJA

DAN  2

Uporabniško usmerjeno oblikovanje – Del 2
ČAS AKTIVNOST PODROBNOSTI MATERIALI
8:30
(30 Min.)

Priprava 
prostora

- Nastavite računalnik, projektor in zvočnike 
- Preverite video in zvok 
- Postavite samostoječe table, mize, stole, mar-
kerje, pots-it listke in druge materiale, ki jih 
boste uporabljali med usposabljanjem 
- Pripravite osvežilne pijače
 - Pripravite oznake z imeni

- Računalnik + kabli
- Kamera
- Oznake z imeni
- Markerji / peresa
- Stene
- Post-it listki
- Osvežilne pijače
- Barvne pike
- Časovnik
- A4 papir

9:00
(20 Min.)

Ogrevanje - AKTIVNOST: Igra ogrevanja (5 min.)
 - Preglejte dnevni red 
- Preglejte že izvedene korake

- Materiali za ogre-
vanje
- Časovnica
- HCD koraki

9:20
(1 h.)

Uporabniki - Razložite uporabnost procesa iskanja idela-
nega uporabnika/kupca (5 min.) - - Razložite 
proces iskanja uporabnika10 min.) 

- DEJAVNOST: Narišite in opišite idealnega 
uporabnika ali dva (45 min.)

 - Prikaži nekatere rezultate udeležencev

- Samostoječa table
- Markerji
- Odštevalnik časa 

10:25
(15 Min.) Kaffeepause

10:35
(50 Min.)

Oblikovanje 
Idej

- Kje v procesu se nahajamo? 
- Uvedite fazo Ideacije. (5 min.)
- Uvod v pravila o brainstormingu. (3 min.) 

(Ena, združite ideje, spet zamislite).
- DEJAVNOST: Ideate! (40 min.)

- HCD koraki
- Post-it listki
- Odštevalnik časa 

11:25
(70 Min.)

Prototypen - Kje v procesu se nahajamo? 
- Predstavitev faze prototipa (15 min.) (Tipizi-
rani prototipi)

- DEJAVNOST: Prototipiranje (50 min.)

- Postopki postopka
- Materiali za izdela-
vo prototipov
- Odštevalnik časa 

12:35
(1,5 h.) Čas za kosilo 
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Učni Načrt 

DAN  2

Uporabniško usmerjeno oblikovanje – Del 2
ČAS AKTIVNOST PODROBNOSTI MATERIALI
14:05
(35 Min.)

Deljenje 
rezultatov 
prototipira-
nja 

- DEJAVNOST: Delite rezultate skupin z ostali-
mi udeleženci!

- Odštevalnik časa

14:40
(30 Min.)

Uvod v test - Preglejte postopek? 
- Uvedite testiranje (5 min.) 
- DEJAVNOST: Preizkusite prototipe z resnič-

nimi ljudmi (30 min.)

- HCD koraki

15:10
(15 Min.)

Refleksija - Naredite krog na sredini prostora
- Analizirajte dan  

15:25 Konec dneva 2 
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Priročnik za socialno podjetniško usposabljanje 

PODROBEN UČNI NAČRT USPOSABLJANJA

DAN 3

Socialno podjetništvo
ČAS AKTIVNOST PODROBNOSTI MATERIALI
8:45
(15 Min.)

Priprava 
prostora

- Nastavite računalnik, projektor in zvočnike 
- Preverite video in zvok 
- Postavite samostoječe table, mize, stole, mar-
kerje, pots-it listke in druge materiale, ki jih 
boste uporabljali med usposabljanjem 
- Pripravite osvežilne pijače
 - Pripravite oznake z imeni

- Računalnik + kabli
- Oznake z imeni
- Markerji / peresa
- Stene
- Papir z listi
- Post-it listki
- Osvežilne pijače
- Barvne pike
- Časovnik

9:00
(20 Min.)

Ogrevanje - AKTIVNOST: Igra ogrevanja (5 min.)
 - Preglejte dnevni red 
- Preglejte že izvedene korake

- Materiali za ogre-
vanje
- Časovnica
- HCD koraki

9:20
(25 Min.)

Kaj je soci-
alno podje-
tništvo?

- Pojasnite, kaj je socialno podjetništvo
 - Pojasnite, kaj so socialna podjetja 
- Cilji trajnostnega razvoja (SDG)

- Prezentacija
- Samostoječa tablan 

9:45
(30 Min.)

Sozialunter-
nehmen

- Prikaži primere socialnih podjetij (30 min.) 
- Komentirajte primere

- Prezentacija
- Samostoječa tablan 

10:15
(15 Min.) Čas za kavo

10:30
(2 Std.)

Iskanje 
socialnih 
problemov

- TEAMWORK: Začeti iskati socialne težave, 
ki jih je treba rešiti z uporabo že naučenih 
metod.

 - Ali je naša socialna poslovna ideja inovativ-
na?

- HCD koraki
- Markerji / peresa
- Stene
- Samostoječa tabla 
- Post-it listki
- Odštevalnik časa 

12:35
(1,5 Std.) Čas za kosilo

14:00
(1 Std.)

Soziale 
Auswirkung

- Opredelitev socialnega vpliva
- DEJAVNOST: ustvarite teorijo spremembe za 

svojo socialno poslovno idejo (40 min.)

- Časovnik
- Markerji
- Časovnica
- Post-it listki

15:00
(15 Min.)

Refleksija - Aufbau eines Stuhlkreises in der Raummitte
- Reflexion des Tages

15:15 Konec dneva 3 
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Učni Načrt 

Dejavnost 1

Ilustracija različnih družbenih in nesocialnih podjetij in
Razprava o tem, katera so socialna podjetja, ki niso in zakaj.

Od socialnih podjetij se z udeleženci pogovorite o naslednjih vprašanjih:

- Kateri izdelek ali storitev ponuja socialno podjetje?
- Kakšen je namen socialnega podjetja?
- Kaj in kdo podpira socialno podjetje? Kako?
- Ali lahko nekako izboljšamo idejo socialnega podjetja?

Trajanje aktivnosti: približno 30 minut.

Dejavnost 2

Sprehodite se z udeleženci skozi lokalno središče mesta. Povejte jim, naj zapišejo raz-
lična podjetja, ki jih mimo. Udeleženci lahko tudi zapisujejo in fotografirajo.

Nazaj na kraj usposabljanja začnite razpravo o tem, katera podjetja so socialna podje-
tja in katera podjetja niso. Prosite udeležence, da pojasnijo svoje odločitve.

Trajanje aktivnosti: 1 - 2 uri.

DODATNE DEJAVNOSTI NA SOCIALNI
PODJETNIŠKO USPOSABLJANJE SE LAHKO UREJO:
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DELAVNICA DELOV-
NIH NALOG IN KON-

TROLNEGA SEZNAMA

Priročnik za socialno podjetniško usposabljanje 

Za pomoč pri načrtovanju lahko uporabimo 
sezname opravil in kontrolne sezname. To je 
dobro za spremljanje dejavnosti, ki jih je treba 
opraviti pred dnevom delavnice in materialov, 
ki se bodo uporabljali med delavnico.

Za to smo izdelali dve predlogi za zapisovanje 
najpomembnejših nalog, ki jih je treba opraviti. 
Na eni strani je seznam opravil, ki se napolni 
s tem, kar je treba storiti štiri tedne, dva te-
dna in nekaj dni pred dnevom delavnice. Tudi 
dejavnosti, ki jih je treba upoštevati na isti dan 
delavnice.

Na drugi strani pa lahko izdelamo kontrolni 
seznam za sledenje potrebnim materialom, tako 
da ne pozabimo na pomembne elemente za 
velik dan!

Naslednje predloge lahko služijo kot navdih pri 
ustvarjanju lastnih:
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4 tedne pred dnevom delavnice:

2 tedne pred dnevom delavnice:

1-2 dni pred delavnico:

Na dan delavnice:

Na primer:
- Zberite ekipo vaših trenerjev in dološite vloge vsake osebe.
- Po potrebi rezervirajte sobo za delavnice v vaši ustanovi.
- Pošljite povabila / priporošite delavnico zainteresiranim osebam.
- . . . 

Na primer:
- Pripravite vse materiale za delavnico.
- Preglejte dnevni red in razdelke z vašo coaching ekipo.
- . . .

Na primer:
- Pripravite sobo in jo uredite glede na potrebe delavnice.
- Pripravite vse potrebne materiale. Natisnite vse zahtevane dokumente.
- V svoji ekipi vzemite razlišne dele delavnic. Vzemite zvitke.
- . . .

Na primer:
- Pripravite sobo eno uro pred zašetkom in preverite avdio in video opremo, še jo šelite uporabiti.
- Vodite delavnico s svojo ekipo.
- Poskrbite, da bodo rezultati delavnice dokumentirani (fotografije dogodka in dokumentacije).
- . . .

DELAVNICA DELOVNIH NALOG IN KONTROLNEGA SEZNAMA
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KONTROLNI SEZNAM 

Račnalnik/kalbi/mikrofoni

Prezentacija

Tabla z listi za obračanje

Post-It listki (1 kupček za vsakega udeleženca)

Lepilo v stiku (1 na skupino)

Selotejp (1 na skupino)

Markerji in svinćniki (1 na udeleženca)

Škarje (1 na skupino)

Barvne pike

“Moderation walls” (1-2 na skupino)

Papir ali blok za pisanje zapiskov (1 na skupino)

Različni modeli za prototipiranje (v škatlah za celoskupino)

Potrebne predloge (1-2 na skupino)

Priročnik za socialno podjetniško usposabljanje 
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Osvežilne pijače

Kamera

Štoparica

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .
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PREDLOGE
Priročnik za socialno podjetniško usposabljanje 
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PREDLOGE
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RAZISKOVALNA 
PREDLOGA



RAZISKOVALNA PREDLOGA
NAŠ IZZIV

Kdo so relevantni izpraševanci?

Katera so relevantna področja, ki jih žeimo opazovati?

Kašna vprašnja želimo postaviti z namenom, da bi pridobili čimveč uporabnih informacij?
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PREDLOGA 
UPORABNIKA



_____________:

_____________:

_____________:

PREDLOGA UPORABNIKA
IME:

Informacije, povezane s problemom, za katerega načrtujemo rešitev (potrebe, dobre in slabe občutke, težave, 
ki jih imajo ...)

Izjava:

Profilna slika (nariši uporabnika)

STAROST:

PROFESIJA :

DRUŽINA:

ŽENE BLAGOVNE ZNAMKE 

HOBIJI:
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PREDLOGA 
NAČRTA ZA 
INOVATIVNO 
REŠITEV



PREDLOGA NAČRTA ZA INOVATIVNO REŠITEV
- Kdo dela na istem globalnem cilju?

- Kdo dela na istem specifičnem problemu?

- Kdo dela na istem področju, v katerem delamo?

- Kdo obravnava isto ciljno skupino?

- V čem je moja ideja edinstvena in inovativna v primerjavi z obstoječimi?
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PREDLOGA 
TEORIJA 

SPREMEMB
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Priročnik za socialno podjetniško usposabljanje 
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Stran 1: Lasten Graf.

Stran 11: Lasten Grafik.

Stran 14: Lasten Graf.

Stran 15: Lasten Graf,na osnovi British Design Council’s work, 2005.

Stran 16: Lasten Graf.

Stran 17: Lasten Graf. Leicht spremenjena različica von designthinking.ideo.com.

Stran 19: Oblikoval Freepik (spremenjena različica).

Stran 20: Oblikoval rawpixel.com / Freepik (spremenjena različica).

Stran 21: Oblikoval vilmosvarga / Freepik spremenjena različica).

Stran 22 + 23: Lasten Graf.

Stran 25: 1) Lasten Graf. 2) Oblikoval Freepik. 3) Oblikoval rawpixel.com / Freepik.

Stran 27: Forschungs-Vorlage. Lasten Graf.

Stran 29: Grafik von https://hbr.org (Zugriff Dezember 2018) (spremenjena različica).

Stran 30: Oblikoval iconicbestiary / Freepik (spremenjena različica).

Stran 33: Persona-Vorlage. Lasten Graf.

Stran 35: 1) 2) 3) 4) Oblikoval rawpixel.com / Freepik. 2) Oblikoval Freepil.

Stran 36: 1) 2) 3) 4) Oblikoval rawpixel.com / Freepik.

Stran 37: Oblikoval rawpixel.com / Freepik.

Stran 39: 1) Oblikoval rawpixel.com / Freepik. 2) Oblikoval macrovector / Freepik.

Stran 40: Oblikoval Freepik.

Stran 42: Oblikoval rawpixel.com / Freepik.

KAZALO SLIK IN GRAFOV



82

Priročnik za socialno podjetniško usposabljanje 

Stran 44: Oblikoval pikisuperstar / Freepik.

Stran 46: www.sustainabledevelopment.un.org (Zugriff Dezember 2018).

Stran 50: www.facebook.com/selfairbremen (Zugriff Dezember 2018).

Stran 51: www.hamburg-startups.net (Zugriff Dezember 2018).

Stran 52: www.tivity.es (Zugriff Dezember 2018).

Stran 53: www.kreiszeitung.de (Zugriff Dezember 2108).

Stran 59: Lasten Graf.

Stran 66: Oblikoval Freepik.
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