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Uvod 

Participativni proces načrtovanja zadruge ima več faz, skozi katere morajo bodoči sostanovalci iti, 

da bi lahko prišli do ustreznega modela stanovanjske zadruge. V nadaljevanju predlagamo 

participativni proces, ki se lahko glede na naravo posameznega projekta in skupnosti prilagaja.  

Participativni proces vzpostavljanja stanovanjske zadruge 

Delavnice usmerja moderator, ki je oseba, ki ima izkušnje z vodenjem procesov ali je pripravljena 

to vlogo prevzeti in se nanjo dobro pripraviti. Gre za to, da skupina potrebuje nekoga, ki je dobro 

časovno organiziran, procesno orientiran in ve, kam želi s procesom pripeljati skupino. Pri tem 

uporablja različne metodologije, glede na fazo procesa, v katerem je zadruga. To vlogo lahko 

prevzame nekdo izmed članov skupine, v tej vlogi lahko celo rotirajo, lahko pa se odločijo za 

pomoč zunanjega izvajalca.  

Načela in napotki za moderacijo 

‒ vnaprej pripravljen proces in zastavljen cilj oz. cilji posameznega srečanja, 

‒ izbor metodologije, ki je primerna za posamezen sklop (Metodologije so navedene na koncu 

dokumenta. Gre za vključujoče metode, kjer vsi člani procesa enakovredno sodelujejo.), 

‒ moderator mora ostati nevtralen v svojem usmerjanju procesa (fokusira se zgolj na proces in 

ne na vsebino), 

‒ ključna naloga moderatorja je, da je dober poslušalec, poskrbi, da v prostoru vsi dobijo besedo 

ter z izmenično uporabo individualnega in skupinskega dela poskrbi, da skupina doseže 

skupni dogovor, ki je vsem sprejemljiv, 

‒ skrbi za časovni okvir in se ga drži, 

‒ poskrbi, da nerazrešene stvari ne ostanejo odprte, ampak se uredijo preden se nadaljuje 

naslednji sklop, 

‒ skrbi za posredovanje dokumentacije po koncu vsakega sklopa in zbiranje gradiv na enem 

mestu, 

‒ skrbi za prilagodljivost in fleksibilnost (v procesih se zgodi, da se skupina zatakne in ne ve, 

kako nadaljevati, moderator mora razviti lastne mehanizme zaznavanja tega in v tistem 

trenutku najti rešitev kako dalje). 
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Potek srečanj 

Priprava na delavnico/srečanje: dnevni red in zastavljeni cilji 

Struktura delavnic: 

‒ 10’ uvod v delavnico in določitev ciljev srečanja 

‒ 10’ predstavitev tematike, ki se obravnava  

‒ 40’ debata in oblikovanje zaključkov (izmenjevanje idej in oblikovanje ciljev skupine) 

‒ 10’ povzetek vsebin dneva  

‒ Po koncu: vizualni prikaz in zapisnik srečanja 

Faze participativnega procesa vzpostavljanja stanovanjske zadruge 

1. Oblikovanje skupine stanovalcev 

Skupina se lahko oblikuje na dva načina. Z javnim pozivom, s pomočjo socialne mreže pobudnikov 

ali kombinacijo obojega. V uvodu je potrebno organizirati več »predstavitvenih dogodkov«, ki 

imajo lahko različne formate in katerih cilj je: 

‒ spoznavanje s stanovanjskimi zadrugami, njihovim delovanjem in dobrimi praksami iz 

tujine, 

‒ osnovno idejo zadružnega projekta, fazami vzpostavljanja in pričakovanji do bodoče 

skupine stanovalcev.  

Pomembno je, da se vzpostavi kanal komuniciranja, kamor se lahko interesenti obrnejo po več 

informacij in kje lahko oddajo svoj interes. Informacije morajo biti jasne, vsebinsko dovršene in 

vnaprej premišljene. 

Možne metodologije:  

‒ Načela metode Art of hosting 

‒ Skupinsko delo, ki ima moderatorja, ki usmerja proces  

‒ Moderator na kanalih komuniciranja 
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2. Ugotavljanje potreb, želj in pričakovanj 

Daljši proces, ki se naredi v kombinaciji srečanj v živo in z uporabo enega izmed spletnih orodji 

(npr. Jamboard, Mural ali Miro) ali spletne ankete, kjer lahko bodoči člani zadruge oddajo svoje 

potrebe, želje in pričakovanja Zbran material na spletu se potem prečisti, naredi skupine podobnih 

predlogov, ki jih moderator procesa predstavi celotni skupini članov zadruge. Ob prestavitvi se 

ponovno odpre razprava o željah in potrebah članov zadruge, na podlagi katerih se skupaj postavi 

osnovne prioritete stanovanjskega projekta. 

Možne metodologije:  

‒ Moderiran  proces, kako se uporablja online orodja Jamboard, Mural ali Miro 

‒ Collective harvesting (skupinsko oblikovanje zaključkov) 

 

3. Definiranje načina organiziranja in delovanja skupine  

Proces, ki bo določil jasne usmeritve, kako se skupina organizira. Predviden je en dan, ki je 

prepleten z delavnicami team buildinga in iskanja skupnih vrednot članov, na katerih bo zadruga 

temeljila,  ter pogovoru o zmožnostih in časovnih omejitvah članov. Rezultat te faze je protokol 

delitve dela ter odločitev o načinih in kanalih komuniciranja.  

Možne metodologije:  

‒ Aktivnosti za grajenje skupnosti 

‒ Aktivnosti za vzpostavljanje zaupanja 

‒ Skupinsko delo 

 

4. Grajenje skupnosti - bonton komuniciranja, način sprejemanja odločitev 

V tem delu se člani zadruge posvetijo grajenju skupnosti ter ustvarjanju varnega prostora za 

komuniciranje in sprejemanje odločitev. Določijo bonton komuniciranja, ki se ga v nadaljevanju 

tudi držijo.  

Možne metodologije:  

‒ Design thinking  

‒ Svetovna kavarna 
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5. Razprava in odločanje o ustanavljanju zadruge  

Razprava in odločanja o organizaciji in ustanavljanju je participativni proces, za katerega je 

predvidenih več krajših srečanj, z zelo jasnim dnevnim redom, skozi katere se skristalizira osnovni 

okvir stanovanjske zadruge ter razmerja med zadrugo in njenimi člani. 

Možne metodologije:  

‒ Proaktivna kavarna 

 

6. Načrtovanje razvoja projekta stanovanj 

V procesu se določijo projektne aktivnosti, časovnice, pogostost skupnih sestankov, oblikujejo se 

delovne skupine, preko katerih se bo projekt načrtoval in upravljal. Na srečanju se pogovori tudi 

o znanjih, veščinah in poznanstvih vsakega člana, ter se strateško premisli, kako lahko pripomorejo 

k razvoju projekta ter ugotovi potrebe po angažiranju zunanjih sodelavcev. 

Možne metodologije:  

‒ Design thinking 

‒ Projektno načrtovanje po metodi spirale socialnega inoviranja 

 

7. Vzpostavitev delovnih skupin z delovnimi nalogami in funkcijami. Jasna razdelitev dela. 

Tako načrtovanje kot upravljanje zadrug je samorganizirano. Delo praviloma poteka v delovnih 

skupinah (npr. finance, pravna vprašanja, arhitektura, promocija…). V procesu vzpostavljanja 

delovnih skupin se definirajo njihove funkcije ter delovne naloge. Ob koncu srečanja se sprejme 

najbolj smiselno organizacijo delovnih skupin in njihovih nalog, naredi se Gantt časovnica z 

aktivnostmi in določi se protagoniste posameznih akcij, ki služijo kot smerokaz pri razvoju 

projekta, h katerim se vedno znova vračamo. Stanovalci se v delovne skupine vključujejo na 

podlagi njihovih znanj, veščin in afinitet do posameznih področji.  

Možne metodologije:  

‒ Gantov diagram  

‒ Načrt aktivnosti  
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8. Odločanje o stanovanjski stavbi in načinu bivanja - participativna arhitektura 

Proces participativne arhitekture poteka v več fazah, od zbiranja prvih idej do dajanja povratnih 

informacij na rešitve, ki jih predlagajo arhitekti. V ta del procesa so torej zelo aktivno vpleteni 

arhitekti, v sodelovanju s katerimi se oblikujejo individualna stanovanja, skupni, skupnostni in javni 

prostori ter program stanovanjske stavbe. To se lahko naredi preko proaktivne kavarne, kjer je 

zaželjeno, da vsak izmed vpletenih predstavi svoje ideje, ki jih v skupinskem procesu oblikujemo 

v končne predloge in odzive.  V procesu se uporabljajo tudi vizualni pripomočki (prikazi tlorisov, 

pohištva, itd.), ki pomagajo udeležencem vizualizirati in razmišljati o prostorih in njihovih funkcijah. 

Možne metodologije:  

‒ Proaktivna kavarna  

‒ Lego play 

‒ Nariši idealno skupnostno stavbo 

 

9. Odločanje o upravljanju zadruge in stanovanj. Sprejemanje zadružnih pravilnikov 

Participativne aktivnosti sprejemanja pravilnikov potekajo v treh fazah. V prvi se predstavijo dobri 

primeri pravilnikov in oblikuje prvi osnutek zadružnega pravilnika (v katerem so opredeljene 

pravice, odgovornosti, dolžnosti), ki se ga nato dodela v sodelovanju s pravnimi strokovnjaki. V 

drugi fazi se ga pregleda in po potrebi dopolni po načelu konsenza, v tretji pa se potrjuje končni 

dokument.  

Možne metodologije:  

‒ Ideje na flipchartih z dopolnjenimi komentarji  

‒ Design thinking  

 

10. Odločanje o tem, kako sobivati 

V skladu s sprejetimi pravilniki in predhodno dogovorjenimi parametri zadružnega projekta, se 

oblikuje protokol skupnega bivanja, ki je sprejet na podlagi konsenza vseh članov zadruge. V njem 

je opredeljeno tudi, kako se postopa v primeru neupoštevanja skupnih pravil.  

Možne metodologije:  

‒ Skupinsko soglasje  

‒ Art of hosting metodologije  
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Nekaj možnih metodologij, ki se jih lahko uporabi pri delu 

Svetovna kavarna 

Metoda svetovne kavarne omogoča, da v majhnih skupinah udeleženci na participativen način 

debatirajo o določenih vprašanjih, ki so vnaprej jasno določena v smeri, kamor s procesom želimo 

priti. Poteka po določenih pravilih (največ 5 ljudi sedi za enim omizjem), spodbuja se kultura 

dialoga, na vsaki mizi je kavarniški bonton. Z namenom aktivacije obeh delov možganov – tako 

ustvarjalnega, kot racionalnega, je na mizi pripravljen list papirja in svinčniki ter barvice različnih 

barv, da lahko udeleženci tako rišejo kot pišejo svoje ideje na papir.  

V skupinah po omizjih naslovimo, kateri so aspekti, ki jih želimo z bodočimi sostanovalci 

predebatirati. 

1 oseba izmed udeležencev ostane za omizjem (običajno je to ali strokovnjak ali nekdo, ki ga 

specifična tema zelo zanima). Ostali udeleženci se premaknejo naprej.   

Krogi so po 15', po 15' se udeleženci zamenjajo. 

Primer vprašanj za metodo svetovne kavarne:  

‒ Katere so dobre prakse?  

‒ Kaj ne funkcionira?  

‒ Kaj so izzivi in problematike?  

‒ Kaj je potreba zadruge in njenih članov? 

Proaktivna kavarna 

Metoda »proaktivna kavarna« (ProAction Café) odpira prostor za kreativne in k akciji naravnane 

pogovore. Udeleženci so vabljeni, da s seboj prinesejo iniciative, projekte, ideje, 

vprašanja  ali  karkoli  drugega, za kar čutijo, da jih nagovarja ter potrebujejo pomoč pri 

manifestaciji tega v zadrugi.  

»Proaktivna kavarna« je preplet in nadgradnja metod »svetovna kavarna« (World Café) in »odprti 

prostor« (Open Space). 

Kdaj uporabljamo »proaktivno kavarno«?  

Kot dialoški proces je »proaktivna kavarna« kolektivna, inovativna, a hkrati preprosta 

metoda  za  vodenje  pogovorov o iniciativah, vprašanjih in projektih, ki nagovarjajo 

udeležence.  Med tem, ko se udeleženci skozi proces selijo od mize do mize, se pogovori med 
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seboj povezujejo, razvijajo in nadgrajujejo, ideje med seboj »oprašujejo ali oplajajo« 

Udeleženci   drug drugemu nudijo nove poglede in uvide o vprašanjih in temah, ki so pomembne 

v njihovem življenju, delu, organizaciji ali skupnosti. Proces »proaktivne kavarne« prebudi in 

prikliče na površje kolektivno ali skupinsko inteligenco katerekoli skupine ter opolnomoči 

posameznika za delovanje v dobrobit družbe, v našem primeru zadruge. 

 »Proaktivna kavarna« se lahko uporablja v skupini ljudi, ki se med seboj ne poznajo ali pa kot 

metoda za delo z določeno skupino, organizacijo ali skupnostjo, ki jo želimo zaplesti v kreativen 

in navdihujoč pogovor, ki vodi k skupinskim akcijam, prežetih z modrostjo in kolektivnim duhom.  

Potek »proaktivne kavarne«: 

Za dobro izvedeno »proaktivno kavarno« potrebujemo približno 1 uro časa. Proces se začne 

s  hitrim »ogrevalnim« krogom (check-in), v katerem se udeleženci povežejo. Udeležence 

povabimo, da njihovo idejo o na primer organizaciji ali upravljanju zadruge zapišejo na list papirja, 

jo predstavijo ostalim ter jih prosijo za pomoč pri njenem razvijanju. Ideje zapišemo tudi na 

oštevilčeno agendo, ki ustreza številkam miz, ob katerih se bo ideje razvijalo v projekte.   

Ostale udeležence povabimo, da se enakomerno razporedijo ob posameznih mizah. 

Pomembno je, da je poudarek na idejah, ki prispevajo k  višji kakovosti življenja v skupnostih 

(široka interpretacija konceptov »projekt« ter skupnost).  

Lahko gre za svežo idejo ali za projekt, ki je zastal in rabi nekaj skupnostne podpore in dodatnega 

zagona. 

Maksimalno število predstavljenih idej dobimo tako, da število vseh udeležencev delimo s štiri. V 

primeru, da je udeležencev 40, je tako največje število idej 10. Izbor idej, na katerih se na 

posamezni proaktivni kavarni dela, običajno deluje po principu »kdor prej pride, prej melje«, 

skupina pa se lahko odloči tudi za kak drug pristop za izbor idej (npr. glasovanje). Če je projektov 

manj, dodamo stole k mizam, a idealno ne več kot 5 na mizo. Med procesom bo vsak udeleženec, 

ki ni predstavil svoje ideje oz. katerega ideja ni bila izbrana, pomagal pri razvijanju 3 različnih idej. 

Ko je razpored idej po mizah urejen, povabimo pobudnike idej, da se usedejo za svojo mizo. Sledili 

bodo 3 krogi 10-15 minutnih pogovorov v kavarniškem stilu, vsak od njih voden z nekaj splošnimi 

vprašanji, ki pomagajo poglobiti in osredotočiti pogovor. 
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Podporniki (soudeleženci) so s svojimi idejami, znanji, veščinami in življenjskimi izkušnjami 

predvsem v navdih in pomoč pobudniku. Ne osredotočajo se na pomanjkljivosti ideje in niso 

usmerjeni nase (»jaz vem/obvladam...« ipd.), pač pa pobudnika podprejo – v večji meri s 

postavljanjem navdihujočih vprašanj, ki razširjajo polje možnega (in v manjši meri z dajanjem idej 

in predlogov). 

Prvi krog: 

Zakaj si želite to pobudo udejaniti?  

S tem vprašanjem želimo poglobiti razumevanje potrebe in namen pobude - kopljemo pod 

površjem tistega, kar že vemo. 

Proces je strukturiran tako, da gremo najprej v globino, nato v širino, v tretjem krogu pa v 

konkretne korake. Če pobudnik nima občutka, da ga pogovor/komentarji podpirajo, naj to pove 

in spomni goste na to, da je namen omizja prvenstveno opolnomočenje pobudnika. 

Drugi  krog:  

Kaj še manjka v celi sliki?   

S tem vprašanjem pomagamo raziskati, kaj bi lahko pomagalo projektu k večji celovitosti in 

uresničljivosti. 

Tu spet še ne iščemo rešitve, ampak raziskujemo širino, kot bi stopili korak nazaj ali pogledali s 

ptičje perspektive. Tukaj gre za kombinacijo vprašanj pobudniku ter podajanja idej, ki razširjajo 

polje možnega. Z vprašanji in idejami pomagamo pobudniku dobiti čim širše razumevanje 

konteksta.  

Primeri vprašanj:  

‒ Na katere možnosti še nismo pomislili? 

‒ Kakšne so potrebe tega območja? 

‒ Kaj še manjka v mozaiku?  

‒ Kje bi bilo še mogoče dobiti podporo? 

Če pobudnik nima občutka, da ga pogovor/komentarji podpirajo, naj to pove in spomni 

sodelujoče, da je namen omizja prvenstveno opolnomočenje pobudnika. 
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Tretji  krog: 

‒ Kaj sem spoznal o svoji ideji?   

‒ Kateri  so naslednji  koraki, ki jih bom naredil?    

‒ Kakšno pomoč še potrebujem?  

Vprašanja, ki pomagajo združiti vse do zdaj povedano.  

V zadnji fazi se mizi pridružijo 3 novi udeleženci, poslušajo spoznanja in refleksije, 

naslednje  korake pobudnikov in potrebo po pomoči ter ponudijo svoje uvide ter nadaljnjo 

podporo. 

Če čas dopušča, si je med vsakim krogom priporočljivo vzeti kratek odmor, da si lahko udeleženci 

oddahnejo in se pripravijo za naslednji krog podpore pobudnikom idej. V zadnjem koraku, v 

katerem ponovno sedimo v krogu, prosimo pobudnike projektov, da odgovorijo na naslednji 

vprašanji: 

Za kaj sem danes hvaležen (ali: kaj mi je bilo danes najbolj dragoceno)? 

»Proaktivno kavarno« zaključimo s skupinsko gesto, s katero izkažemo hvaležnost za opravljeno 

delo ter darove, ki smo si jih izmenjali. 

Potrebni materiali in priprava prostora: 

Idealno je postaviti krog stolov za vse udeležence v enem delu prostora ter kavarniške mize s po 

4 stoli v drugem delu prostora. V kolikor je prostor za to premajhen, prosimo udeležence, da mize 

in stole postavijo, ko je sestavljena agenda. Na mizah bodo plakati (flip-charts) in barvni flomastri. 

Vnaprej pripravimo razpredelnico za agendo s primernim številom razdelkov (število udeležencev 

delimo s 4) 

Umetnost participativnega vodenja (Art of hosting) 

Prostor za pogovor, v katerem si izmenjujemo znanje in izkušnje. 

Umetnost gostiteljstva oz. Umetnost participativnega vodenja (Art of hosting) je skupek metod, ki 

omogočajo izkušnjo močnih pogovornih procesov. Metode povabijo posameznike, da sodelujejo 

pri pogovorih o stvareh, ki so jim pomembne. To velja tako za področje osebnega kot tudi 

profesionalnega življenja. Lahko si na primer želimo sprememb na področje sodelovanja znotraj 

naše organizacije. Ali pa si morda želimo pri sebi in drugih odkriti veščine, ki so unikatne oziroma 

predstavljajo jedro osebe. 
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Pri Art of Hosting je pomembno, da najprej zaznamo potrebo, ki je lahko znotraj nas ali v našem 

okolju. Nato oblikujemo vabilo v obliki močnega vprašanja in druge povabimo v pogovor. 

Nekatere izmed metod Art of Hosting s katerimi gostimo pogovore so: pripovedovanje zgodb, 

odprti prostor, krog itd. V pogovor lahko vključimo majhne ali velike skupine. Srečanje, ki poteka 

po metodah Art of Hosting, pa je lahko enkratno ali pa traja več dni. 

Metode, neodvisno od trajanje, prebudijo individualne in kolektivne potenciale. Ustvarjajo prostor 

za pogovor v katerih si posamezniki izmenjajo svoje znanje in izkušnje. Omogočijo učenje 

participativnih tehnik in praks, povečujejo zavzetost in ponudijo sveže perspektive ter inovativne 

rešitve za izzive s katerimi se soočamo. 

Žetev ("Harvesting"), rezultat skupnih pogovorov 

Ko pogovore gostujemo (z eno izmed metod), je pomembno, da ustvarimo okolje, v katerem bodo 

lahko slišani vsi. Kot gostitelji podpiramo udeležence, da povedo svoje mnenje, govorijo iskreno 

in iz srca, se med seboj poslušajo in so odprti do vsega, kar vznikne v pogovoru. V pogovorih si 

tako posamezniki izmenjajo svoje znanje in izkušnje, stališča in razmišljanja. Udeleženci 

pogovorov in gostitelj uvide in spoznanja pogovorov vseskozi zapisujejo. Ustvarja se vizualni 

spomin naših pogovorov. Ta nam pomaga pri oblikovanju zaključkov in akcijskega načrta za 

naprej. To imenujemo »žetev pogovorov«. 

Smiselni pogovori, ki vodijo k predanosti in kvalitetnim rezultatom 

Pogovor, bolj kot katerakoli druga oblika človeškega stika in sodelovanja, je prostor, kjer se učimo, 

si izmenjujemo ideje, ponudimo vire in ustvarjamo novosti. Pogovori znotraj metod Umetnost 

gostiteljstva običajno temeljijo na dialogu. Osnovni praksi govorjenja z namenom sta, da 

govorimo, ko imamo zares kaj povedati in druga pozorno poslušanje. Poslušamo z namenom, da 

razumemo. Ti dve praksi nam omogočata, da se skupaj podamo na raziskovanje in odkrivanje, 

namesto, da bi prepričevali drug drugega o naših lastnih trenutnih resnicah. Osnova je odložiti na 

stran lastne predpostavke in prepričanja. To pa nam omogoča, da lahko prisluhnemo 

nepristransko ali manj pristransko in da lažje razumemo druge. K razumevanju in skupnemu 

delovanju prispeva tudi temeljna organizacijska oblika metode Umetnost gostiteljstva, ki je krog. 

Srečanje v krogu že od nekdaj predstavlja srečanje enakih in enakovrednih, ki skupaj raziskujemo 

in se učimo. 
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