“Βρείτε τον καλύτερο–
Πρόσληψη στη Δημόσια Διοίηση βασισμένη στις ικανότητες”
526958-LLP-1-2012-1-PL-LEONARDO-LMP
11.1 Δείγμα σχεδίου επικοινωνίας για δημόσιο οργανισμό
/ Οδηγίες Μεθοδολογίας/
Το Σχέδιο Επικοινωνίας ορίζει τις αρχές και τους τρόπους της μεταφοράς και της παροχής
πληροφοριών μέσα στους οργανισμούς του δημοσίου τομέα για την επιτυχημένη
εφαρμογή των εργαλείων που θα παραδοθούν από το έργο Find the Best /further FTB/ και
δημιουργεί συνθήκες κινήτρων για όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς προς έναν κοινό
στόχο, δηλαδή την εφαρμογή του έργου στην πράξη.
Τα αντικείμενα του επικοινωνιακού σχεδίου
Ο στόχος του επικοινωνικαού σχεδίου είναι να ενημερώνει όλα τα μέρη και τα άτομα που
θα εμπλακούν στην επιτυχή υλοποίηση και κατά συνέπεια στην βιωσιμότητα του έργου FTB
σε ειδικό οργανισμό τηες δημόσιας διοίκησης, την ουσία και το σκοπό του έργου, τα δυνατά
του σημεία και όλες τις άλλες λεπτομέρειες που επηρεάζουν και τις συμεπριφορές και τις
απόψεις των όλων των ενδιαφερομεών και που τους πείθουν για τη σκοπιμότητα και τα
οφέλη της υλοπίησης του έργου και την καινοτομάι για την προσέλκυση νέων εργαζομένων
και την καθημερινή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.
Ενδιαφερόμενα Μέρη
Οι οργανισμοί δημόσιας διοίκησης που σκέφτονται να υλοποιήσουν αυτό το έργο θα
πρέπει να αναλύσουν ποιο εντοπίζει όλα τα άτομα και τους φορείς που χρειάζεται να
επικοινωνήσουν για το έργο επειδή το έργο τους επηρεάζει άμεσα ή είναι αναγκαίοι για την
επιτυχή υλοποίησή του. Το αποτέλεσμα θα αποφασίσει την ομάδα στόχο του
επικοινωνιακού σχεδίου καθώς και τον φορέα ή το άτομο (πλαίσιο επικοινωνίας) το οποίο
θα εκτελέσει ή θα επιβλέπει όλες τις δραστηριότητες του επικοινωνιακού σχεδίου και την
ευθύνη για την εφαρμογή του.
Στο πλαίσιο του FTB η ομάδα-στόχος θα είναι πρωτίστως υπάλληλοι του τμήματος
ανθρώπινου δυναμικού, οργάνωσης και διοίκησης, πληροφορικής, ανώτερα διοικητικά
στελέχη και στελέχη όλων των επιπέδων της διοίκησης.
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Η Επιτροπή Επικοινωνίας έχει επιφορτιστεί με την εφαρμογή των επιδόσεων του
επικοινωνιακού σχεδίου και πρέπει να είναι πλήρως εξοικειωμένοι με το έργο και τη
μεθοδολογία, τον ερευνητή του έργου ή τον ανάδοχό του.
Μηνύματα-κλειδιά
Για την επιτυχία του επικοινωνιακού σχεδίου εξαιρετικά σημαντική είναι η διατύπωση των
μηνυμάτων-κλειδιών, π.χ. πληροφορίες οι οποίες πρέπει να είναι κατανοητές από όλα τα
μέρη και να μπορούν να τις διαδόσουν και να πείσουν κι άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Αυτή η
επικονωνία θα πρέπει ειδικότερα να εστιάζει στα οφέλη του έργου κατά την εφαρμογή και
τη διατήρηςή του και να συνδέεται με την υπάρχουσα εμπειρία που αφορά στο έργο. Σε
αυτό το έργο εμπλέκονται ειδικότερα:
- Η ύπαρξη του έργου και η συμβολή του στη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων,
 Η απλοποίηση των διαδικασιών και η αύξηση της αποτελεσματικότητας της
διαδικασίας πρόσληψης,
 Αύξηση της διαφάνειας σε όλες τις δραστηριότητες κατά τη διαδικασία πρόσληψης,
 Εμπλοκή των υπαλλήλων στη διαδικασία προσλήψεων,
 Στενοί δεσμοί με τα καθήκοντα των κυβερνητικών οργανισμών με τις απαιτήσεις φια
την ικανότητα των μελλοντικών υπαλλήλων,
 Επέκταση της χρήσης τεχνολογιών πληροφρίας και επικοινωνίας,
 Ευελιξία του έργου όσον αφορά την προσαρμογή του στις ιδιαίτερες ανάγκες των
επιμέρους οργανισμών,
 Ασφάλεια των δεδομένων καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας,
 Γνώση των υλικών πληροφοριών,
 Πληροφορίες σχετικά με επιτυχή υλοποίηση του έργου.
Εργαλεία επικοινωνίας
Να επικοινωνείς και να επιτυγχάνεις τα αντικείμενα όλων των ενδιαφερόμενων ομάδων
στόχου, τα οποία είναι αναγκαία για το επικοινωνιακό σχέδιο να προσδιοριστούν,
χρειάζεται να επιλεχθούν τα κατάλληλα επικοινωνιακά εργαλεία. Τα κατάλληλα εργαλεία
επικοινωνίας για εσωτερική επικοινωνία σε δημόσιους οργανισμούς σε σχέση με το έργο
περιλαμβάνουν:
 Χρήση του διαδικτύου και του εωτερικού δικτύου, παρουσίαση ιστοσελίδας που
περιέχει διαρκώς ενημερωμένη ηλεκτρονική έκδοση του υλικού του έργου,
 Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κυρίως μεταξύ των μελών της
ομάδας στόχου,
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Προσωπική επικοινωνία μέσω συζητήσεων, συναντήσεων και εκδηλώσεων,
Τακτικές συναντήσεις της ομάδας,
Εσωτερικά σεμινάρια, πρόγραμμα εκπαίδευσης,
εργαστήρια, παρουσίαση των διαφόρων στοιχείων του έργου, δημιουργία χώρου
συζήτησης,
 Η χρήση των πινάκων ανακοινώσεων και κάθε εσωτερικού περιοδικού ή παρουσίαση,
ενημερωτικό υλικό για το έργο και ειδικότερ για για τα οφέλη και την υλοποίησή του,
 Προετοιμασία και έκδοση αναλυτικών εγχειριδίων για κάθε δραστηριότητα του έργου,
 Δυνατότητα διαβούλευσης, κατά προτίμηση σε τακτικές μέρες και ώρες.
Πρόγραμμα
Ένα ουσιώδες μέρος του επικοινωνιακού σχεδίου είναι ένα πρόγραμμα από τα ποικίλα
στάδια του τμήματος ορισμού των ομάδων στόχου, που χρειάζονται να διαδοθούν σε αυτό το
στάδιο, περιλαμβάνοντας τη συχνότητα της επικονωνίας και των σιωπηρών όρων. Ο στόχος
είναι να επιτευχθεί μια επικοινωνία και μια τήρηση κανονικότητας μετά τη διαβίβαση των
πληροφοριών σε διαφορετικά τμήματα των ομάδων στόχου. Για παράδειγμα, μέρος της
ηγεσίας, μέρος του τμήματος πληροφορικής, κλπ σε απλούς εργαζόμενους.
Αξιολόγηση και ανατροφοδότηση
Τα συμπεράσματα της διατήρησης της συνεχούς ανατροφοδότησης και αξιολόγησης
δείχνουν ότι ο οργανισμός επικοινωνεί κατάλληλα και αποτελεσματικά. Για το προβάδισμα
της οργάνωσης που έλαβε αποτελεσματική ανατροφοδότηση πρέπει να επικοινωνεί με τους
εργαζόμενους σε μακροχρόνια βάση και να να δημιουργεί εμπιστοσύνη. Οι πληροφορίες
που λαμβάνονται από την ανατροφοδότηση είναι η βάση για την ενημε΄ρωση του
επικονωνιακού σχεδίου. Με αυτόν τον τρόπο, η εφαρμογή του επικοινωνικαού σχεδίου
συχνά αποτρέπι διάφορες μη αναγκαίες διαμάχες και παρεξηγήσεις.
Συμπέρασμα
Κάθε δημόσιος οργανισμός που επιλέγει να εφαρμόσει τα αποτελέσματα του έργου FTB
στην πρακτική του θα πρέπει να αναπτύξει ένα επικοινωνιακό σχέδιο σύμφωνα με τις
προτεινόμενες διαδικασίες στο σύνολό του. Αυτό θα μειώσει τον κίνδυνο από μια επιτυχή
εφαρμογή του έργου και όλων των δραστηριοτήτων του. Φυσικά, η πρόταση για για ένα
συγκεκριμένο επικοινωνιακό σχέδιο θα πρέπει να βασίζεται και να προσαρμόζεται σε
συγκεκριμένες συνθήκες και πρακτικές του οργανισμού. Μετά την επεξεργασία και την
έγκριση της διαχείρισης θα πρέπει να εκδοθεί ένα επικοινωνιακό σχέδιο εντός του
οργανισμού δημόσιας διοίκησης με τη μορφή εσωτερικών οργανωτικών οδηγιών σαν ένα
εγχειρίδιο επικοινωνίας.
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