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Niniejsza prezentacja jest materiałem wspomagającym 
warsztaty szkoleniowe i nie powinna stanowić samodzielnego, 

pełnego źródła wiedzy na prezentowany temat. 



Macie zespół projektu, plan i harmonogram działań, badania, wyniki – co dalej? 
 
 

Spotkajcie się z dużą grupą mieszkańców – spotkanie I  
i przedstawcie im wyniki Waszych analiz. 

Grupa Robocza 

Restart, Toruń, 2012 



W trakcie spotkania I ogłoście nabór do Grupy Roboczej. 
 
Z założenia jest ona reprezentatywna dla danego wycinka  
społeczeństwa i wykorzystywana jest jako element partycypacyjnego 
procesu decyzyjnego. 
 
 
Promujcie dalej nabór i pozwólcie zgłaszać się jeszcze przez tydzień/dwa 
tygodnie. 
 
 
Wybierzcie skład GR: 

• max 20 osób w różnym wieku 
• z zachowaniem parytetu płci 
• różne zawody, specjalności, doświadczenia 

Grupa Robocza 



Grupa Robocza 

Strefa Cukru, Pruszcz Gdański 2012 



Grupa Robocza 

Partycypator Toruński, Toruń 2010 



Po co urzędnicy w procesie? 
 
Jak ich zaangażować? 
 
Jaką pełnią funkcję? 
 
Jak powinni się czuć? 

Urzędnicy w procesie 

urzędnik jako ekspert i realny partner! 



1. jest określony w czasie; 
2. jest podzielony na etapy; 
3. ma jasno sprecyzowane cele, metody dojścia; 
4. służy wypracowaniu konkretnych rozwiązań 

dokumentów, rekomendacji, zasad; 
5. jego uczestnikami są osoby wyłonione w procesie 

rekrutacji; 
6. jest wspierany przez ekspertów; 
7. opiera sie na danych pozyskanych  w diagnozie; 
8. jest prowadzony przez moderatora(ów) 

Proces grupowy w zadaniu 



Moderacja 
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Ćwiczenie: cechy, umiejętności i zadania moderatora: 

 

 moderator ma cechy osobowościowe … 

 moderator umie … 

 zadania moderatora to … 

Moderacja 



  
Moderator poprowadzi  grupę przez proces określony w czasie bez 
osobistego zaangażowania się w problem, nad którym grupa pracuje.  
 
Moderator z zasady nie zabiera głosu swojej sprawie i nie forsuje 
swojego punktu widzenia w poruszanych kwestiach, tylko pyta  
i porządkuje odpowiedzi. Nie prowadzi za rękę, ale wskazuje kierunek  
do celu, nie sugerując rozwiązania, ale drogę dojścia do niego.  
 
Moderator ułatwia dochodzenie do wspólnych wniosków i znajdowanie 
nowych rozwiązań. Może być to też katalizator dobrych relacji w grupie, 
co stanowi podstawę do naturalnego przekształcenia się grupy w dobrze 
funkcjonujący i wydajny zespół. 
 

Moderacja 



Harmonogram i tryb pracy 
 
 jasny i czytelny schemat działań 
 dopasowanie do realiów 
 częstotliwość i dynamika spotkań 
 realnie lub zdalnie 
 
Dane wejściowe, materiały do pracy 
 
  wcześniejsze dokumenty,  
 badania, 
 strategie,  
 programy,  
 akty prawne,  
 dobre praktyki, 
 artykuły prasowe 
 materiały papiernicze… 

Co jest potrzebne?  



Wykład wprowadzający, 
Dyskusja grupowa, 
Metaplan, 
Spotkania z ekspertami,  
Wizyty studyjne, dobre praktyki,  
Burza mózgów, 
Gry i zabawy, 
Praca zdalna, 
Inne… 
 
 

Metody pracy 



Metoda, która może zostać zastosowana w większości sytuacji,  

w których należy nam na zebraniu informacji od osób 

wchodzących w skład  zespołu.  

Dobrze przeprowadzona burza mózgów pozwala:  

 "zebrać" od grupy informacje, bazując na zasobach wiedzy 

poszczególnych osób,   

 odpowiednio formułując pytanie wyciągnąć odpowiednie 

wnioski z odpowiedzi,   

 zintegrować się z grupą i zachęcić do wypowiedzi osoby, które  

z różnych powodów nie   czują się równorzędne w dyskusji. 

Burza mózgów 



??? 

Produkty  



Wynikiem pracy powinien być wspólnie wypracowany, uzgodniony, 

przedyskutowany i przekonsultowany z szerszą społecznością dokument.  

 

Mogą to być m.in.: 

 projekt uchwały, 

 program, 

 regulamin, 

 społeczna umowa, 

 strategia, 

 regulamin konsultacji 

 inne… 

Produkty 



 media 

 partnerzy społeczni (NGO) 

 sponsorzy, partnerzy biznesowi 

Inni partnerzy 

Jak ich namówić do współpracy? 



Komunikujmy się prawidłowo 

Napiszcie komunikat zgodnie z podziałem poniżej: 

A. propozycja/oferta dla sponsora, 

B. zaproszenie na debatę publiczną, 

C. informacja prasowa. 

 

Zdefiniujcie elementy: odbiorca, forma,  treść, technika, 

język, kanał i formy dystrybucji. 









Informacja prasowa 

 krótki, gotowy do publikacji materiał + załączniki, 

  wybrane media/dziennikarze, 

 tytuł, lead, wstęp, rozwinięcie, podsumowanie, 

 fakty, krótkie zdania, brak upiększeń, 

 maksimum A4, 

 przejrzysty układ graficzny, 

 przekaz zrozumiały przez 14-letnie dziecko, 

 poprawność językowa 
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