Dobrodošli!
Dobrodošli v IPPA-jini Orodjarni za sodelovanje javnosti!
Sodelovalna orodjarna, v odvisnosti od različnih meril iskanja, ponuja
zainteresiranim uporabnikom možnost odkrivanja enega ali več sodelovalnih
orodij, metod ali procesov, ki jih lahko uporabijo pri vključevanju deležnikov v
vsebinske dejavnosti. Ponuja tudi kratek pregled različnih študij primerov, v
katerih so orodja uporabili v stvarnih razmerah, povezanih z vsebinskimi
vprašanji, vključno z umeščanjem, gradnjo in licenciranjem odlagališč
radioaktivnih odpadkov, širitvijo letališč in raziskovanjem uporabe genetsko
spremenjenih pridelkov.
Orodja, procesi in metode so opisani glede na več lastnosti, vključno z vrsto
vključenih deležnikov, pogostostjo uporabe, fazo v zadevnem odločevalskem
procesu, ravnijo zahtevanega ali predvidenega sodelovanja in ciljev vključevanja.
Vključene so tudi reference in viri za nadaljnje informacije. Možna je primerjava
do pet orodij, metod ali procesov, ki naj bi zainteresiranim uporabnikom
pomagala v razumevanju njihove ustreznosti ter jim pomagala pri izbiri.
Novim uporabnikom Orodjarne bi priporočali, da najprej posvetijo nekaj časa
premisleku o tem kaj zares potrebujejo in nameravajo doseči s predvidenim
procesom sodelovanja. Da bi jim pri tem pomagali smo podali nekaj vodilnih
načel, ki jih je potrebno upoštevati. Obstaja tudi stran POMOČ (HELP), ki
podrobneje pojasnjuje delovanje Orodjarne.
Tisti, ki poznajo ta načela, naj kliknejo na povezavo ISKANJE (SEARCH) zgoraj, da
bi začeli z raziskovanjem Orodjarne.
Prosim zapomnite si: Orodjarna vsebuje orodja, metode in procese, toda da bi
izboljšali berljivost, včasih uporabljamo samo izraz “orodja”. Naše razumevanje
razlik med izrazi je naslednje:
 “Procesi” vključujejo uporabo različnih orodij. Primeri vključujejo
pokrajinski dialoški forum, mediacijo, RISCOM in lokalno partnerstvo.
 “Orodja” vključujejo ekspertne skupine, državljanske panele, okrogle mize in
diskusijska srečanja. V socialno-znanstvenem kontekstu je orodje lahko
karkoli, od razmeroma zapletenega inštrumenta za vključevanje deležnikov
do moderatorskih orodij kot je npr. uporaba enostavnih kart za možgansko
nevihto.
 “Metode” so orodja opisana v literaturi, kjer sta poseben načrt in natančna
metoda točno določena. Primeri vključujejo osnovno razpravljalsko
delavnico, fokusne skupine in konferenco soglasja.
Orodjarna je nastala kot del projekta IPPA (Izvajanje pristopov za sodelovanje
javnosti v odlaganju radioaktivnih odpadkov/Implementing Public Participation
Approaches in Radioactive Waste Disposal), v 7. ovirnem programu raziskovanja
in usposabljanja Euratom (FP7) na področju jedrske energije pri Evropski
komisiji (Pogodba št. 269849).

