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Informacje techniczne
1. Wyciszanie mikrofonu, gdy się nie mówi

2. Nazwa użytkownika

3. Podniesienie ręki i czat

4. Wyłącznie kamery

5. Lista obecności:
https://forms.gle/gqRzNSpToFMfRn576
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https://forms.gle/gqRzNSpToFMfRn576


1. Jakie jest „Pokolenie Z”?

2. Jak zaplanować konsultacje?

3. Jak zwiększyć frekwencję?

4. Jak wykorzystać nowe technologie?

5. Dobre praktyki

6. Ćwiczenie

7. Indywidualne konsultacje po szkoleniu

Plan
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• Idealizm

• Wspólnotowość

• Telewizja, radio, filmy, 

gazety

• E-maile

• Facebook

• Współzawodnictwo

• Indywidualizm

• Status

• Telewizja

• Internet ale 

z komputera

• Facebook

• Globalizacja i podróże

• Orientacja na siebie

• Jeszcze telewizja ale 

także Netflix itp.

• Streaming

• Urządzenia mobilne

• Różne media 

społecznościowe

• Wieloidentyfikacja

• Dialog zamiast 

sporu

• Wyjątkowość

• Brak ograniczeń

• Telefony i gadżety

• Jeszcze więcej 

mediów 

społecznościowych

• emoji

Źródło: https://www.aplikuj.pl/porady-dla-pracodawcow/875/pokolenie-millennialsow-wyzwanie-dla-pracodawcy



Jak zaplanować konsultacje?
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Jakie korzyści z konsultacji mają ludzie młodzi?

Rozwijanie umiejętności Zabawa
Nowe znajomości rówieśnicze

(kapitał wiążący)

Zewnętrzna sieć znajomości

(kapitał pomostowy)

Korzyści materialne 

(w tym wynagrodzenie) oraz 
realizacja interesów

Dowartościowanie
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Jakie korzyści z konsultacji ma gmina?

Ok. 20% społeczeństwa Kształcenie obywateli Grupa „wykluczona”

Budowanie wspólnoty i 
solidarności międzypokoleniowej

Bardziej adekwatne decyzje Marketing
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Podstawowe błędy

+ -



Promowanie i zwiększenie frekwencji
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Dostępność

Atrakcyjność

1.Czas

2.Lokalizacja

3.Finanse

1.Nauka nowych umiejętności (w tym

przez dopasowane metody)

2.Nagrody

3.„Spotkanie z ciekawym człowiekiem”
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Partnerstwo

Dobry plan 
(zasada 5 P)

1.Komitet doradczy (młodzieżowy)

2.Włączenie do organizacji procesu

3.Unikanie stereotypów (wyższość organizatorów)
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1.Cel główny i cele szczegółowe

2.Strategia

3.Checklista (przykład)



Checklista - przykład
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Jaki jest cel konsultacji?

Którzy uczestnicy interesują nas najbardziej?

Czy grupa docelowa jest reprezentatywna?

Jakie metody rekrutacji zastosujemy?

Kto jest liderem konsultacji?

Czy w proces są zaangażowane osoby z grupy docelowej?

Czy konsultacje są dostępne (czas, przestrzeń, komfort, finanse, język)?

Czy konsultacje uczą nowych umiejętności?

Czy promocja trafiła do internetu i jest moderowana (ciągle!)?

Czy kwestie danych osobowych zostały zabezpieczone?

Czy zostało zaplanowane podziękowanie dla uczestników?

Czy uczestnicy otrzymają informację zwrotną?

Czy została zaplanowana ewaluacja?



Praca „nad” grupą 
docelową

Promocja

1.Którzy przedstawiciele powinni wziąć udział

2.Czy są reprezentatywni dla całej grupy

3.Jak proces wpłynie na grupę
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1.Wykorzystanie internetu i mediów

społecznościowych (przykład)

2.Ciągła stymulacja

3.Odpowiedni język (unikanie żargonu)



Jak wykorzystać nowe technologie?
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https://www.searchenginejournal.com/how-to-make-qa-videos/353832/

Sesje pytań i odpowiedzi
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Grywalizacja
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Po więcej zapraszamy na kolejne szkolenie

poświęcone wyłącznie nowym 

technologiom 

i mediom społecznościowym. 

Więcej informacji już wkrótce 
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Przerwa 
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Dobre praktyki
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Symulacje

Źródło: www.facebook.com/LubonskiBudzetObywatelski
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Źródło: 

https://web.facebook.com/IIILOPoznan/photos/pcb.1805

804053081230/1805803939747908/?type=3&theater
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Źródło: http://civispolonus.org.pl/

Rozprzestrzeń szkołę
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Źródło: 

https://www.konsultacje.metropoliapoznan.pl/sbo/newsView,155,Ur

zednicy-szkolili-sie-z-efektywnych-konsultacji-spolecznych,PL

Kartki 

pocztowe



26

Źródło: 

https://web.facebook.com/IIILOPoznan/photos/pcb.1805

804053081230/1805803939747908/?type=3&theater
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Kawiarenka

Źródło: https://gloswielkopolski.pl/przyjdz-do-

poznanskiej-kawiarenki-obywatelskiej

Źródło: 

http://www.degrootfoundation.org/

world-cafe-foundation/
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Debaty oksfordzkie
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Źródło: http://civispolonus.org.pl/

Konsultacje społeczne w bibliotece publicznej

Brałem udział w konsultacjach organizowanych przez bibliotekę dwukrotnie. Za

każdym razem rozmawialiśmy o innym temacie, wypełnialiśmy ankiety w bibliotece, a z 

władzami gminy dyskutowaliśmy, jak przygotowywać działania naszej gminy.

Dawno nie byłem w bibliotece, a teraz odwiedzam ją regularnie. Nie wiedziałem, że

nasza biblioteka prowadzi takie działania i prowadzi dyskusje na ważne tematy dla

gminy. To bardzo dobry pomysł i mam nadzieję, że takie działania będą odbywały się

regularnie.
Mieszkaniec Gminy Gruta



Ćwiczenie: Potrzeby młodych a potrzeby gminy 
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1. Podział na 5-7 zespołów

2. Praca grupowa: 30 min.

3. Wybór lidera, który moderuje dyskusję oraz sekretarza, który 

spisuje pomysły na karcie pracy i przesyła gotową kartę na adres: 

krzysztof.maczka@amu.edu.pl

4. Prezentacje na forum: 20 min. (3-5 min. na grupę) – lider i/lub 

sekretarz

5. Karta pracy: 
https://docs.google.com/document/d/1O1ARFTK2h32HCz2ECTcU8mjvKvWmYAqG/edit?usp=sharing&

ouid=117842596036861608008&rtpof=true&sd=true

mailto:krzysztof.maczka@amu.edu.pl
https://docs.google.com/document/d/1O1ARFTK2h32HCz2ECTcU8mjvKvWmYAqG/edit?usp=sharing&ouid=117842596036861608008&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1O1ARFTK2h32HCz2ECTcU8mjvKvWmYAqG/edit?usp=sharing&ouid=117842596036861608008&rtpof=true&sd=true


Dodatkowe konsultacje
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1 października,

g. 14.00-16.00

Konsultacje indywidualne dotyczące kwestii 

poruszanych na szkoleniu. Sesje trwają ok. 30 min.

Zapisy: https://forms.gle/cVE1zZcYviHvPzoL8 



Indywidualne konsultacje po szkoleniu
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www.konsultacje.metropoliapoznan.pl/sbo

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, 
finansowanego z Funduszy EOG


