
 

 

Crowdfunding ustvarjalnica za NVO: Kako do 
kapitala za učinkovito izvedbo lokalnega projekta? 
 
Četrtek, 15. junija 2017, ob 8.30 

Kreativni center Poligon, Tobačna 5, Ljubljana 

 

Za izvedbo različnih projektov lokalnih pobud je ključno dobro definirati problem, strokovno, a 

obenem javnosti razumljivo predstaviti predlog za njegovo rešitev, in seveda poiskati potrebne vire, 

ki omogočijo učinkovito izvedbo. 

Ko načrtujemo izvedbo lokalnega projekta največkrat razmišljamo, kako pridobiti finančna sredstva, vse 

prepogosto pa pozabimo, da je čas tudi denar in socialni kapital v obliki družbene podpore. Najuspešnejši 

projekti so tisti, ki sočasno vključujejo vse te tri ključne resurse in jih po potrebi aktivirajo. Npr. če projekt 

nima dovolj financ, obenem pa močen socialni kapital in pripravljenost ljudi, da bi v izvedbo projekta vložili 

svoj čas, se lahko manjko denarja nadomesti z drugima dvema viroma. 

Namen ustvarjalnice je zato predstaviti in aplicirati principe crowdfundinga (množičnega financiranja) na 

način posebej prilagojen za projekte, ki stremijo k visokemu družbenemu učinku. Na konkretnih primerih 

udeležencev bomo postaviti strategije kako prek ustrezne komunikacijske akcije pripraviti akcijski načrt za 

pridobitev ključnih resursov za učinkovito izvedbo lokalnega projekta. 

Ustvarjalnica je namenjena tistim neprofitnim organizacijam in drugim interesnim skupinam, ki želijo na 

lokalni ravni izvesti spremembe, ki bi izboljševale življenje lokalne skupnosti. Ker želimo, da bi udeleženci na 

ustvarjalnici naredili čim več, bomo izbrali 6 projektov. V primeru, da bo prijav več kot 6, bomo izbrali tiste 

projekte za katere bomo ocenili, da bodo lahko od ustvarjalnice dobili največ koristnega. Zaželeno je, da se 

ustvarjalnice udeležita vsaj dva in ne več kot trije predstavniki posameznega projekta. 

Ustvarjalnico bo izvedla ekipa Poligona, ki že od leta 2013 svetuje profitnim in neprofitnim organizacijam in 

posameznikom kako pametno načrtovati in uspešno izvesti kampanje množičnega financiranja lokalno in 

globalno. 

Udeležba na ustvarjalnici je brezplačna, a je število mest omejeno, zato je obvezna prijava. Prijavite 

se lahko do petka, 9.6. do 20ih na tem naslovu: http://bit.ly/2rtsEPg 

http://bit.ly/2rtsEPg


Ustvarjalnica poteka v okviru projekta Mreža za prostor - za trajnostno in vključujoče urejanje prostora, ki ga delno 
financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Izvaja se v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa 
za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za 
vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in 
zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, 
regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje 
javnih storitev. 

Potek ustvarjalnice 

Četrtek, 15. junij 2017, Kreativni center Poligon, Tobačna 5, Ljubljana 

 

8:30 – 9:00  Prihod udeležencev 

9:00 – 9:30  Predstavitev udeležencev in pregled poteka ustvarjalnice 

9:30 – 10:30  Teoretični okvir in pregled primerov dobrih praks za inspiracijo 

10:30 – 11:30  Delo v skupinah s podporo mentorjev: opredelitev problema in oris možnih poti delovanja 

11:30 – 12:15  Skupinska evalvacija 1: predstavitev dela v skupinah in skupinska nadgradnja (viharjenje) za 

izboljšave osnovnih načrtov 

 

12:15 – 13:30  Odmor za kosilo 

 

13:30 – 15:00:  Delo v skupinah s podporo mentorjev: načrtovanje projekta po posameznih fazah 

15:00 – 16:00:  Pogled izven škatle: 2 skupini si medsebojno pomagata, skušata nadgradti svoja projekta 

(podpora mentorjev) 

16:00 – 16:30:  Finalizacija akcijskega načrta posamezne skupine (projekta) 

16:00 – 17:30:  Skupinska evalvacija 2: predstavitev delovnega načrta projekta, pridobitev še zadnjih 

povratnih informacij ostalih udeležencev 

 

 

 

 


