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Vrednotenje prispevka krepitve zmogljivosti NVO na izvajanje zagovorništva in javnih storitev
Dosežene vrednosti kazalnikov učinka

Uvodno pojasnilo:
Ker sistem spremljanja kazalnike rezultata beleži po dveh letih izvajanja projektov v spodnji tabeli navajamo le
agregirane vrednosti doseženih kazalnikov učinka po ciljih za posamezne sklope. Presečni datum doseženih
vrednosti je 20.9.2017 za upravičence sklopa 1 in 3 ter 20.7.2017 za upravičence sklopa 2.
SKLOP 1:
SPECIFIČNI
CILJ
1

1

1

1

1

1
1
1

2

2

KAZALNIK UČINKA
a) Statistični presek storitev informiranja
vključno z dopolnjenimi informacijami s področja
mednarodnega delovanja NVO
b) Št. in vrsta identificiranih primerov dobrih
praks, predvsem držav članic EU, za
spodbujanje razvoja pravnega/sistemskega
okolja za NVO, transparentnih procesov
odločanja in večjega vpliva NVO na oblikovanje
politik
c) Št. in področja delovanja (raven ali
vsebina) NVO s potencialom in NVO
mrež/stičišč, ki so se usposabljale za
organizacijski razvoj
d) Št. in vrsta izvedenih razvojno
naravnanih usposabljanj za organizacijski razvoj
in drugih podpornih storitev za NVO
mreže/stičišča in NVO s potencialom
e) Št. in področja (raven ali vsebina
delovanja) NVO s potencialom in NVO
mrež/stičišč, ki so se usposabljale za
zagovorništvo
f) Št. in vrsta izvedenih razvojno
naravnanih usposabljanj in drugih podpornih
storitev za zagovorništvo za NVO
mreže/stičišča in NVO s potencialom
g) Št. mrež NVO, ki so se usposabljale za
strateški in trajnostni razvoj mreže
h) Št. in vrsta izvedenih razvojno
naravnanih usposabljanj in drugih podpornih
storitev za strateški in trajnostni razvoj NVO
mreže/stičišča
a) Št. analiz, poznavanje primerov dobrih
praks in št. podanih predlogov za izboljšanje
pravnega/sistemskega okolja za razvoj NVO
b) Št./nabor NVO deležnikov, vključenih v
strateška partnerstva in nabor deležnikov NVO
v med-sektorskih strateških partnerstvih, ki jih
spodbuja horizontalna mreža, z namenom
izboljšanja sistemskega/pravnega okolja za
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SPECIFIČNI
CILJ

KAZALNIK UČINKA

razvoj NVO, transparentnih procesov odločanja
in večjega vpliva NVO na oblikovanje politik
c) Št. in vrsta skupnih akcij z namenom
izboljšanja pravnega/sistemskega okolja za
2
razvoj NVO, transparentnosti procesov odločanja
in večjega vpliva NVO na oblikovanje politik, ki
so rezultat vzpostavljenih partnerstev
d) Št. predloženih novih ali dopolnjenih
strategij resolucij, predpisov in drugih rešitev po
področjih, ki pozitivno prispevajo k razvoju NVO
2
na nacionalni ravni, transparentnemu procesu
odločanja in k večjemu vplivu NVO na
oblikovanje politik
e) Št. dopolnjenih metodologij/analitičnih
2
orodij za spremljanje in vrednotenje vključevanja
NVO v pripravo in izvajanje javnih politik
a) Št. in sestava (nabor deležnikov)
3
čezsektorskih strateških partnerstev in
relevantnost izbranih akterjev
b) Št. in vrsta skupnih akcij za naslavljanje
posameznih družbenih izzivov /potreb,
povezanih z delovanjem in razvojem NVO,
3
posebej NVO, ki se ukvarjajo s problematiko
zaposljivosti mladih, ki so rezultat vzpostavljenih
partnerstev
c) Št. in vrsta novih rešitev za naslavljanje
posameznih družbenih izzivov po vsebinskih
področjih, povezanih z delovanjem in razvojem
3
NVO, posebej NVO, ki se ukvarjajo s
problematiko zaposljivosti mladih, ki so rezultat
vzpostavljenih partnerstev
a) Št. in vrsta skupnih akcij in št. NVO
mrež/NVO, ki so v akcijah sodelovale, ki jih
4
spodbuja/koordinira NVO horizontalna mreža z
namenom doseganja večjega vpliva NVO
mrež/NVO v okolju
b) Št. in vrsta identificiranih in uveljavljenih
primerov dobrih praks članic EU, za naslavljanje
4
posameznih družbenih izzivov povezanih z
delovanjem in razvojem NVO
a) Št. in vrsta usposabljanj izvedenih z
5
namenom krepitve organizacijskega razvoja
horizontalne mreže
b) Število in vrsta obstoječih in novih storitev,
5
ki jih horizontalna mreža nudi NVO
mrežam/stičiščem in NVO s potencialom
*na presečni datum 20.9.2017
VIR: Monitoring MJU, 2017
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SKLOP 2:
SPECIFIČNI
CILJ
1

1

1
1
1
1
1
1
1

2

2

2

3
3

KAZALNIK UČINKA
a) Št. in kakovost izbora NVO s potencialom
po vsebinskih področjih (proces in kriteriji)
b) Statistični parametri ciljnih/fokusiranih
storitev informiranja (pogostost ter vsebinski
sklopi posredovanih ciljnih informacij, glede
regionalnih/lokalnih priložnostih za naslavljanje
potreb in izvajanja zagovorništva.
c) Št. NVO s potencialom in področja na
katerih so organizirana usposabljanja za
organizacijski razvoj
d) Št. in vrsta izvedenih usposabljanj za
organizacijski razvoj, predvsem za NVO s
potencialom
e) Št. NVO s potencialom vključenih v
krepitev strokovne usposobljenosti za
zadovoljevanje izbranih lokalnih potreb
f) Št. in vrsta izvedenih usposabljanj za
krepitev strokovne usposobljenosti, predvsem
NVO s potencialom
g) Št. novo razvitih storitev NVO s
potencialom za zadovoljevanje potreb v
skupnosti
h) Št. NVO s potencialom vključenih v
krepitev usposobljenosti za zagovorništvo
i) Št. in vrsta izvedenih usposabljanj za
krepitev zagovorniške usposobljenosti,
predvsem za NVO s potencialom
a) Št. obravnavanih področij za
zadovoljevanje potreb, v posamezni lokalni
skupnosti, glede na vse identificirane,
neustrezno naslovljene potrebe v izbranih
lokalnih skupnostih
b) Št. izvedenih analiz s priporočili in
identificiranih lokalnih/regionalnih politik (to je
predpisov in aktualnih pristopov v praksi, na
katere je potrebno vplivati, da bi se na potrebe
lahko ustrezno odzvali)
c) Št. predloženih predlogov za
spremembo politik (to je spremembo predpisov
in aktualnih pristopov v praksi) na lokalni in
regionalni ravni po izbranih občinah
a) Št. in sestava/ nabor deležnikov
čez-sektorskih strateških partnerstev in
relevantnost izbranih akterjev
b) Št. in vrsta skupnih akcij za reševanje
lokalnih potreb, vključno glede reševanja
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SPECIFIČNI
CILJ

KAZALNIK UČINKA

problematike zaposljivosti mladih, ki so rezultat
vzpostavljenih partnerstev
c) Št. in vrsta novih rešitev in trajnostnih
storitev za naslavljanje lokalnih potreb, vključno
3
glede reševanja problematike zaposljivosti
mladih
a) Št. in vrsta skupnih akcij, ki jih je
spodbudilo/koordiniralo regionalno stičišče (na
4
področju izboljšanja položaja ter pogojev za
delovanje NVO)
b) Št. in vrsta posvetovanj med regionalnim
stičiščem in regionalnimi razvojnimi agencijami
4
in drugimi relevantnimi akterji, glede regionalne
razvojne politike
a) Število različnih področij, na katerih je
regionalno stičišče okrepilo svojo
usposobljenost (npr. strateško načrtovanje,
5
organizacijska struktura, človeški viri,
komunikacija, finančna stabilnost, evalvacija,
ipd.)
b) Število in vsebine obstoječih in novih
5
storitev, ki jih regionalno stičišče nudi NVO
*na presečni datum 20.7.2017
VIR: Monitoring MJU, 2017
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SKLOP 3:
SPECIFIČNI
CILJ
1
1
1
1
1
2

2

KAZALNIK UČINKA
a) Statistični presek ciljnih informacijskih
storitev za NVO (pogostost in vsebinski sklopi
strokovnih in zagovorniško relevantnih
informacij, po vsebinskih področjih)
b) Št. NVO vključenih v krepitev strokovne
usposobljenosti
c) Št. in vrsta izvedenih usposabljanj z
namenom krepitve strokovne usposobljenosti
d) Št. NVO vključenih v krepitev
zagovorniške usposobljenosti
e) Št. in vrsta izvedenih usposabljanj za
krepitev zagovorniške usposobljenosti
a) Št. izvedenih analiz za identificiranje
politik in predpisov na posameznem vsebinskem
področju, kjer so potrebne spremembe
b) Št. podanih predlogov za dopolnitev
predpisov, strategij in drugih dokumentov (na
področjih delovanja vsebinske mreže, s
poudarkom na možnostih prenosa javnih storitev
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SPECIFIČNI
CILJ

KAZALNIK UČINKA

in pooblastil na NVO)
c) Št. posvetovalnih procesov, v katere so
2
bile vključene NVO pri oblikovanju sektorskih
politik in pri doseganju bolj usklajenih politik
a) Št. in sestava/nabor deležnikov
3
čezsektorskih strateških partnerstev in
relevantnost izbranih akterjev
b) Št. in vrsta skupnih akcij za naslavljanje
posameznih družbenih izzivov, ki so rezultat
3
vzpostavljenih partnerstev, vključno glede
reševanja problematike zaposljivosti mladih
c) Št. in vrsta novih rešitev za naslavljanje
posameznih družbenih izzivov - po vsebinskih
3
področjih, ki so rezultat vzpostavljenih
partnerstev, vključno glede reševanja
problematike zaposljivosti mladih
a) Opredeljeni protokoli/mehanizmi za
partnersko sodelovanje NVO po vsebinskih
4
področjih, pri vplivanju na sektorske politike (kdo
in na kakšen način se vključuje v proces,
mehanizmi za usklajevanje stališč)
b) Št. akcij z namenom krepitve
mreženja/sodelovanja, povezovanja NVO na
4
področju delovanja NVO mreže, ki jih spodbuja
NVO koordinatorka vsebinske mreže
c) Št. in vrsta skupnih akcij NVO, ki
naslavljajo javne institucije, ki jih
4
spodbudi/koordinira NVO koordinatorka
vsebinske mreže
d) Št. dopolnjenih analiz in predlogov z
namenom ugotavljanja potenciala NVO za
4
izvajanje novih storitev ali za prenos javnih
funkcij na NVO na določenem vsebinskem
področju
a) Število različnih področij, na katerih je
5
NVO koordinatorka vsebinske mreže okrepilo
svojo usposobljenost
b) Število, vrsta in vsebine obstoječih in
5
novih storitev, ki jih NVO koordinatorka mreže
nudi NVO (predvsem tistim s potencialom)
*na presečni datum 20.9.2017
VIR: Monitoring MJU, 2017
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