
 

 

 
 

 
 

 

Projekt współfinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 

Biuro projektu „Aktywni obywatele Metropolii Poznań” 

Stowarzyszenie Metropolia Poznań,  

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8, 61-124 Poznań 

tel. (61) 669 80 54, e-mail: konsultacje@metropoliapoznan.pl 

 

 

 

PROGRAM 

 

Szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i lokalnych 
liderów z zakresu metod prowadzenia konsultacji społecznych i obsługi 

metropolitalnego portalu konsultacji (wiedza i umiejętności) 

Szkolenie organizowane w ramach projektu pt. „AKTYWNI OBYWATELE METROPOLII POZNAŃ”. 
 

Terminy (do wyboru):  

04.12.2017 (poniedziałek), 08.12.2017 (piątek). 

Lokalizacja: 

Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań, ul. E. Estkowskiego 6, sala B 309-310 (III piętro). 

Grupa docelowa: 

Przedstawiciele organizacji pozarządowych. 

Program: 

10.00 – 11.40 CZĘŚĆ I  

 

Wprowadzenie, prezentacja uczestników i trenera, omówienie programu 
szkolenia. 

1. Miejsce konsultacji społecznych w procesie komunikowania ze społeczności 
lokalną (informowanie, konsultowanie, współdecydowanie). 

2. Dlaczego NIE konsultujemy? 

3. Cele i korzyści z prowadzenia dialogu ze społecznością lokalną. 

4. Kanon Konsultacji Społecznych. 

5. Dialog i konsultacje krok po kroku (etapy). Tworzenie planu konsultacji. Obszar 
negocjowalny. Formułowanie pytań do konsultacji oraz alternatywnych 
rozwiązań. 

6. Frekwencja na konsultacjach. Rekrutacja uczestników. Mapowanie 
interesariuszy. 

7. Komunikowanie wyników/rezultatów konsultacji. Raportowanie konsultacji. 
Ewaluacja konsultacji. 
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11.40 – 12.00 Przerwa kawowa  

12.00 – 13.00 CZĘŚĆ II  

 

9. Cele i zasady budżetu obywatelskiego. 

10. Techniki i narzędzia konsultacji społecznych. 

11. Dobre praktyki 

13.00 – 13.15 Przerwa na poczęstunek  

13.15 – 14.15 CZĘŚĆ III  

 
13. Aspekty funkcjonalne metropolitalnego portalu konsultacji społecznych 

www.konsultacje.metropoliapoznan.pl 

 
14. Omówienie możliwości publikowania ankiet dotyczących działania danej 

organizacji pozarządowej 

14.15 Zakończenie szkolenia  

 

Zapisy: 

 Poprzez formularz online 

UWAGA: konieczne wskazanie wybranego terminu szkolenia 04.12.2017 (pon.) lub 08.12.2017 (pt.). 

Masz pytania lub wątpliwości - zadzwoń: tel. (61) 669 80 54. 

Trenerzy: 

 praktycy w dziedzinie przygotowania i realizacji konsultacji społecznych. 

 pracownicy Stowarzyszenia Metropolia Poznań zaangażowani w realizację projektu  

„Aktywni obywatele Metropolii Poznań”. 

Organizator szkolenia: 

Stowarzyszenie Metropolia Poznań – powstało 18 lutego 2011 roku na bazie działającej od 2007 roku 

Rady Aglomeracji Poznańskiej. W skład Stowarzyszenia wchodzą 23 podmioty samorządowe. 

Głównym celem stowarzyszenia jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz ochrona 

wspólnych interesów członków stowarzyszenia, w szczególności wspieranie rozwoju społeczno-

gospodarczego oraz współpracy samorządów w tym zakresie. Od 2015 roku jako Związek ZIT 

Stowarzyszenie pełni rolę Instytucji Pośredniczącej (IP) w zakresie realizacji ZIT w MOF Poznania 

w ramach WRPO 2014+.  

 
 
 

 

 www.konsultacje.metropoliapoznan.pl 

https://docs.google.com/forms/d/17q1M3mYPH-9-kwcJ9R9xlaqJBz5TueItO8yPXfZcXNE/edit?usp=sharing
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