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Program szkolenia

1. Podsumowanie poprzedniej sesji szkoleniowej 

2. Konsultacje społeczne jako proces - podstawowe zasady 

projektowania konsultacji
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projektowania konsultacji

3. Wyznaczenie celu i przedmiotu konsultacji społecznych

4. Cechy osób delegowanych do przeprowadzenia konsultacji

5. Charakterystyka adresatów (uczestników) konsultacji społecznych

6. Monitoring i ewaluacja konsultacji społecznych

7. Etyka w konsultacjach społecznych 



Podsumowanie poprzedniej sesji szkoleniowej

1. Konsultacje społeczne jako proces. 

2. Konsultacje społeczne jako proces komunikacji.

3. Brak jednoznacznych przepisów regulujących formy, zasady, 
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3. Brak jednoznacznych przepisów regulujących formy, zasady, 

finansowanie konsultacji społecznych.

4. Drabina partycypacji społecznej. 

5. Podstawowe elementy procesu komunikacji.



Konsultacje społeczne jako proces. 
Podstawowe zasady projektowania Podstawowe zasady projektowania 

konsultacji
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Konsultacje społeczne jako proces

zapytaj

popraw
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zaplanuj

wykonaj



Konsultacje społeczne – podstawowe zasady

1) rozpocznij proces konsultacji od dokładnie przygotowanego 

planu działania: cel, harmonogram, osoba odpowiedzialna,
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2) rozpocznij proces konsultacji możliwie jak najwcześniej,

3) włącz do procesu partycypacji przedstawicieli władz,

4) informuj i przekazuj informację zwrotną,

5) wyciągaj wnioski z każdego etapu partycypacji,



Elementy procesu konsultacji społecznych
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Better together.



Konsultacje społeczne – matryca logiczna
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Źródło: Konsultatywa. Kurs dla Konsultatorów, Warszawa, 2009, s. 99.



Wyznaczenie celu i przedmiotu 
konsultacji społecznychkonsultacji społecznych
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Jaki powinien być cel?
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Jak wyznaczyć cel?

drzewo problemów
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drzewo celów

strategia



Jak budować strategię?

strategia
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metoda 
ekspercka

metoda 
partycypacyjna



Charakterystyka adresatów 
(uczestników) konsultacji społecznych(uczestników) konsultacji społecznych
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Zróżnicowane  grono adresatów / uczestników

właściciele 
nieruchomości

interesariusze 
społeczni
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nieruchomości

projektanci

władze 
publiczne

inwestorzy



Charakterystyka adresatów / uczestników

1) cele
2) potrzeby 
3) wiek
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3) wiek
4) płeć
5) wykształcenie
6) sytuacja zawodowa
7) sytuacja rodzinna
8) sytuacja ekonomiczna
9) stan zdrowia
10)nastrój



Cechy osób delegowanych 
do przeprowadzenia konsultacjido przeprowadzenia konsultacji
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Charakterystyka prowadzących konsultacje

1) cele
2) potrzeby 
3) wiek
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3) wiek
4) płeć
5) wykształcenie
6) sytuacja zawodowa
7) sytuacja rodzinna
8) sytuacja ekonomiczna
9) stan zdrowia
10)nastrój



Monitoring i ewaluacja procesu 
konsultacji społecznychkonsultacji społecznych
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Monitoring a ewaluacja

monitoring ewaluacja
regularne jakościowe i ilościowe pomiary 
lub obserwacje zjawiska
przeprowadzane przez z góry określony 

ocena
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przeprowadzane przez z góry określony 
czas

budżet skuteczność

harmonogram efektywność

raporty trwałość

analiza dokumentów użyteczność

kontrole trafność



Etyka w konsultacjach społecznychEtyka w konsultacjach społecznych
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Przykłady kodeksów etycznych

1) Kodek etyki lekarskiej

2) Kodeks etyki firmy
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2) Kodeks etyki firmy

3) Kodeks etyki mediatora

4) Kodeks etyki pracownika samorządowego

5) Kodeks etyki nauczyciela 



Dziękuję za uwagę!Dziękuję za uwagę!

marta@socjoteka.pl
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