Trening: Komunikacija i uključenost
dionika

Vježba
IV. dio – Vježba
90min



Tema 1: Izrada strategije za komunikaciju i uključivanje dionika – što/tko/kada/
kako



Tema 2: Identificiranje skupina dionika i odabir prikladnih metoda/alata za pojedinu
mjeru/SUMP u cjelini



Tema 3: Kako koristiti inovativnu metodu za specifičnu mjeru ili SUMP u cjelini

V. dio – Rezimiranje, zaključci i povratne informacije
30min

Refleksije o onome što je naučeno te što je preostalo za naučiti, povratne
informacije od sudionika.
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Strategija dionika
Što? Svaka skupina odlučuje želi li izraditi strategiju za novi/poboljšani SUMP, specifičnu
mjeru ili dio SUMP-a, primjerice definiranje vizije ili cilja ili izbor mjere.

Influenc

Tko?

Identificirati

različite

?

?

?

?

skupine

dionika

korištenjem

ilustracija

1a

i

1b.

Affected

Kada? Identificirati ključne faze u svom SUMP-u ili mjere kod kojih bi spomenute skupine
trebale biti uključene u proces.

Faza

...
...

•
•
•
•
•
•

Skupine
..
..
..
..
..

Kako?

Koji bi se kanali uključivanja trebali primjenjivati za koje skupine? Primjerice,
radionice, okrugli stolovi, debatne večeri, interaktivni načini izbora mjera itd.
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Sažetak strategije komunikacije i uključivanja dionika
(Uobičajeno se izrađuje za svaku fazu SUMP-a/razvoj mjere, no molimo vas da odaberete
jednu od faza za koju ste se ranije odlučili te popunite tablicu)

Dionik

Interes

Utjecaj

(Visok-Nizak)

(Visok-Nizak)

Ključna

Svrha/Ishod

Metoda

Učestalost

poruka
(poruke)

Izaberite (inovativnu) metodu i raspravite kako biste je primijenili.
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Dodatak:
Utjecaj
DRŽATI UKLJUČENE






Agenciju za autoceste
Lokalna poduzeća
Stanare
Članove regionalne uprave
Prijevozne operatere

DRŽATI INFORMIRANE








Željeznički prijevoznici
Partnerstvo za autobuse
Gospodarsku komora
Policiju
Vatrogasce i službu
spašavanja
Skupinu za viziju grada
Lokalne političare

DRŽATI U BLISKOM KONTAKTU







NGO-e koji promiču vožnju
biciklom i pješačenje
Lokalno partnerstvo za okoliš
Djelatnike lokalne vlasti
Odjel za promet
Partnere pri lokalnim vlastima
Članove okružnog
vijeća

DRŽATI INFORMIRANE+2SMJERNA
KOMUNIKACIJA











Udruge biciklista
Partnerstvo za zeleni prijevoz
Ured policijskog načelnika za
kriminal (pitanja sigurnosti na
cestama)
Obrazovni sektor
Stambeni sektor
Sektor zdravstva
Skupinu za upravljanje
sigurnošću na cestama
Nositelje projekata izgradnje

Interes
Ilustracija 1a: Primjer analize dionika
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Utjecaj/osnaženje
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?

?

?

?

Zahvaćeni SUMP-om/mjerom
Ilustracija 1b: Analiza dionika
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