ZAPRASZAMY NA WEBINARIUM
JĘZYK KOMUNIKACJI O PARTYCYPACJI PUBLICZNEJ.
JAK PROSTO, PRZEJRZYŚCIE I KSUTECZNIE MÓWIĆ I PISAĆ O PARTCYPACJI?
DLA
SAMORZĄDOWCÓW, ORGANZIACJI POZARZĄDOWYCH I PRZEDSTAWICIELI MEDIÓW.

Partycypacja stała się modna i powoli staje się powszechna. Coraz częściej się o niej mówi.
Tylko czy wszyscy mieszkańcy rozumieją o co chodzi? Już samo określenie „partycypacja”
jest bardzo hermetyczne, więc raczej nie przyciąga uwagi. Zjawisko współudziału
mieszkańców w decyzjach samorządów jest dla wielu osób nowe i nieznane, a jego
realizacja bywa skomplikowana i trudna. Jak zatem informować o partycypacji, by ludzie
chcieli o niej słuchać, a zarazem rozumieli na czym ona polega i dlaczego jest ważna? Temu
obszarowi poświęcimy webinarium „Język komunikacji o partycypacji publicznej.”
Tematyka webinarium:
Aby skutecznie mówić o partycypacji warto najpierw uświadomić sobie, jaki ta komunikacja
ma cel. Trzeba też pamiętać, że warunkiem efektywnej komunikacji jest szczerość intencji. W
dalszej kolejności można myśleć o odpowiednich narzędziach. Wśród nich są prosty język,
mówienie o korzyściach, emocjach czy zmianie, pokazywanie zjawiska poprzez opowieść o
konkretnych ludziach i społecznościach, infografiki, wizualizacje czy porady. Niezwykle ważne
jest też uczciwe informowanie o komplikacjach, ograniczeniach czy problemach
pojawiających się w procesie partycypacji publicznej. Komunikacja powinna się też odbywać
w odpowiednim czasie i właściwymi kanałami.
O wszystkich tych zagadnieniach będzie mowa podczas webinarium. Zapraszamy 23 czerwca
2014 roku.
Dla kogo:
Webinarium jest adresowane do wszystkich osób, zainteresowanych rozwijaniem
partycypacyjnych procesów w swoich miejscowościach.
Kiedy: 23 czerwca 2014, 12.00-13.30
Czas trwania: 1,5 godziny
Maksymalna ilość uczestników i uczestniczek: 25

Warunki techniczne:
komputer stacjonarny lub laptop z dostępem do Internetu. Łącze o przepustowości 256 kbps.
Rejestracja:
https://decydujmyrazem.clickwebinar.pl/Jezyk_komunikacji_o_partycypacji_publicznej/register?lang
=pl

Udział w webinarium jest bezpłatny.

Prowadzenie:

EWA JAKUBOWSKA-LORENZ
Z wykształcenia – anglistka. Przez ponad 8 lat była dziennikarką
Polskiej Sekcji radia BBC (w tym 2 lata w Londynie), gdzie
pracowała jako reporterka i prezenterka przy programach
informacyjnych i publicystycznych. Krótko pracowała też
w „Faktach” TVN. Później była rzeczniczką prasowa
w organizacjach ekologicznych – (Greenpeace Polska,
ClientEarth); współpracowała z dziennikarzami mediów
ogólnopolskich, lokalnych, a także międzynarodowych.
Ukończyła Szkołę Trenerów Organizacji Pozarządowych,
prowadzi szkolenia na temat współpracy z mediami, PR,
wystąpień publicznych, komunikacji wewnętrznej, pracy w
zespole i pracy z wolontariuszami; moderuje debaty. Ukończyła również kurs dla edukatorów
partycypacji społecznej w projekcie „Decydujmy razem”. Moderowała spotkania dotyczące
budżetu partycypacyjnego w Łodzi.

