„Znajdź Najlepszego rekrutacja oparta na kompetencjach pracowników administracji publicznej”
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11.1 Przykładowy plan komunikacji dla organizacji publicznej
/ Instrukcje metodologiczne /
Plan komunikacji określa zasady i sposoby przekazywania i udzielania informacji wewnątrz
instytucji sektora publicznego w celu udanego wdrożenia narzędzi udostępnionych w ramach
projektu Znajdź Najlepszego /zwanego w dalszej części ZN/, a także stwarza warunki
motywujące wszystkich interesariuszy do osiągnięcia wspólnego celu, jakim jest zastosowanie
projektu w praktyce.
Cele planu komunikacji
Celem planu komunikacji jest poinformowanie wszystkich stron i osób uczestniczących w
udanej implementacji i zapewnieniu trwałości projektu ZN w określonej instytucji
administracji publicznej o istocie i celu projektu, jego mocnych stronach i wszystkich
pozostałych szczegółach, które wpływają na postawy i opinie wszystkich interesariuszy oraz
przekonują ich o zaletach i korzyściach wdrożenia projektu, jego innowacyjności w
przyciąganiu nowych pracowników, a także w codziennym zarządzaniu zasobami ludzkimi.
Interesariusze
Instytucje administracji publicznej, które rozważą wdrożenie niniejszego projektu powinny
dokonać odpowiedniej analizy, pozwalającej określić wszystkie osoby i organy
odpowiedzialne za komunikację projektu, których bezpośrednio dotyczy lub które są
niezbędne do jego prawidłowego wdrożenia. W rezultacie określona zostanie docelowa
grupa dla planu komunikacji, a także organ lub osoby (komisja ds. komunikacji) które
zrealizują lub będą nadzorować wszystkie działania realizowane w ramach planu komunikacji
oraz odpowiedzialność za jego wdrożenie.
W ramach projektu ZN grupą docelową będą przede wszystkim pracownicy działu
kadrowego, organizacji i zarządzania, działu IT, wyższy personel zarządzający oraz
kierownictwo na wszystkich szczeblach zarządzania.
Komisja ds. komunikacji odpowiedzialna za wdrożenie planu komunikacji musi dobrze
zaznajomić się z projektem, poznać metodologię ZN, a także badacza i wykonawcę projektu.
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Kluczowe wiadomości
Aby zapewnić sukces planu komunikacji niezwykle istotne jest odpowiednie sformułowanie
kluczowych wiadomości, tj. informacji, które wszystkie strony muszą dobrze zrozumieć i być
w stanie odpowiednio je przekazać oraz przekonać wszystkich interesariuszy. Komunikacja ta
powinna skupiać się w szczególności na korzyściach projektu podczas faz wdrożenia i
utrzymania oraz nawiązywać do dotychczasowego doświadczenia związanego z projektem.
Kluczowe wiadomości dotyczą:











Istnienia projektu oraz jego wkładu w zarządzanie zasobami ludzkimi,
Uproszczenia procedur i zwiększenia efektywności procesu rekrutacji,
Wzrostu przejrzystości wszystkich działań w procesie rekrutacji,
Zaangażowania pracowników w proces rekrutacji,
Bliskich powiązań zadań organizacji rządowych z wymogami dotyczącymi kompetencji
przyszłych pracowników,
Zwiększonego wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacji,
Elastyczności projektu pod względem jego przystosowania do określonych potrzeb
poszczególnych organizatorów,
Bezpieczeństwa danych całego procesu,
Świadomości o istnieniu materiałów informacyjnych,
Informacji o udanym wdrożeniu projektu.

Narzędzia komunikacji
Aby przekazać odpowiednie informacje i osiągnąć cele wszystkich grup docelowych
niezbędne dla wdrożenia planu komunikacji, należy dobrać odpowiednie narzędzia
komunikacji. Odpowiednie narzędzia do komunikacji wewnątrz organizacji publicznych w
stosunku do celu projektu obejmują:
 Wykorzystanie Internetu i sieci wewnętrznej (intranet); prezentacja na stronie
internetowej zawiera stale aktualizowaną elektroniczną wersję materiałów
projektowych,
 Komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej, w szczególności wśród
członków grupy docelowej,
 Prywatną komunikację w trakcie rozmów, dyskusji, spotkań i wydarzeń firmowych,
 Regularne spotkania zespołu i pracę,
 Wewnętrzne seminarium, program szkoleniowy - warsztaty, wprowadzenie różnych
elementów projektu, stworzenie pola do dyskusji,
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 Wykorzystanie tablic ogłoszeń oraz wszelkich wewnętrznych czasopism lub zestawów
do prezentacji, materiałów informujących o projekcie, jego korzyściach oraz
wdrożeniu,
 Przygotowanie i wydanie szczegółowych instrukcji dla każdego działania w ramach
projektu,
 Możliwość konsultacji, najlepiej w regularnie ustalonych dniach i godzinach.
Harmonogram
Istotną częścią projektu komunikacji jest harmonogram różnych etapów dla sekcji grup
docelowych, które muszą komunikować się na tym etapie, w tym ustalenie częstotliwości
komunikacji oraz dorozumianych warunków. Celem opracowania takiego harmonogramu jest
zapewnienie regularnej komunikacji i przestrzegania zasad przekazywania informacji w
różnych sekcjach grupy docelowej, począwszy od części personelu zarządzającego poprzez
część działu IT, itp. do zwykłych pracowników.
Ewaluacja i informacje zwrotne
Informacje zwrotne i wyniki waluacji wykazują, czy proces komunikacji w danej instytucji
przebiega w sposób prawidłowy i efektywny. Aby zapewnić skuteczność informacji
zwrotnych, kierownicy muszą komunikować się z pracownikami na przestrzeni dłuższego
okresu, a także zdobyć ich zaufanie. Informacje uzyskanie w ten sposób stanowią podstawę
do aktualizacji planu komunikacji. Dzięki temu jego wdrożenie często zapobiega
niepotrzebnym konfliktom i nieporozumieniom.
Wnioski
Każda organizacja publiczna, która zdecyduje się zastosować rezultaty projektu ZN w praktyce
powinna opracować plan komunikacji w całości zgodnie z proponowanymi procedurami.
Pozwoli to wyeliminować ryzyko nieudanego wdrożenia projektu i wszystkich jego działań. Ze
względów oczywistych określony plan komunikacji powinien opierać się na specyficznych
warunkach i praktykach organizacji, a także być do nich odpowiednio dostosowany. Po
przetworzeniu i zatwierdzeniu planu przez kierownictwo instytucji administracji publicznej
powinien on zostać wydany w formie wewnętrznych wytycznych organizacyjnych jako
instrukcja skutecznej komunikacji.
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