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11.2 Przykładowy program seminarium informacyjnego
1. Wprowadzenie
Seminarium zostało uznane jako najbardziej efektywne narzędzie komunikacji w celu
poinformowania pracowników jednostki administracyjnej o wdrażaniu system FTB w jej
strukturach oraz uzyskaniu akceptacji dla tych działań. Jak również stworzenia dogodnych
warunków do jego wdrażania, motywacji pracowników w celu pomyślnej realizacji projektu.
2. Cel seminarium
Celem seminarium jest:
 Obiektywne poinformowanie o wdrażaniu systemu FTB i korzyściach z tego
wynikających dla wszystkich osób zaangażowanych we wdrażanie i utrzymanie
systemu w strukturze jednostki administracyjnej.
 Obiektywne poinformowanie o narzędziu ICT i jego korzyściach osób (pracowników,
kadry zarządzającej), szczególnie zajmujących się zarządzaniem zasobami ludzkimi
(kadrami), które w pierwszej kolejności będą korzystać z niego.
 Przekonanie pracowników, że narzędzie jest użyteczne, innowacyjne i efektywne.
 Zmotywowanie wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału we wdrażaniu systemu
FTB i stosowania go do procesów rekrutacji pracowników (stosowania go na co dzień).
 Zapoznanie uczestników z procedurą i harmonogramem wdrażania Systemu FTB.
 Zapoznanie uczestników z planem komunikacji i narzędziami ochrony informacji.
 Poinformowanie uczestników na temat dobrych praktyk wdrażania Systemu FTB.
 Pozytywny wpływ na opinię i postawę wszystkich zainteresowanych w celu udanej
realizacji Systemu.
3. Do kogo jest skierowane seminarium
Seminarium jest adresowane głównie do kadry kierowniczej i menedżerów wszystkich
szczebli zarządzania jak również do pracowników departamentów HR, departamentów
organizacyjnych, departamentów IT oraz pozostałych pracowników którzy będą brali udział
we wdrażaniu systemu i stosowaniu w jednostce organizacyjnej lub będą zaangażowani w
przyszłości.
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4. Harmonogram spotkania
Przewidywany czas trwania
Program spotkania:
4.1 Powitanie i wprowadzenie
4.2 Dlaczego System FTB? – pomysł i krótki opis projektu
4.3 Wprowadzenie do metodologii narzędzia FTB
4.4 Budowa i zastosowanie narzędzia FTB
4.5 Jak działa narzędzie FTB? – demonstracja
4.6 Doświadczenia z wcześniejszych wdrożeń Systemu FTB, dobre praktyki,
korzyści dla użytkowników
4.7 Harmonogram pracy
4.8 Zespół realizacyjny
4.9 Plan komunikacji
4.10 Dyskusja, zakończenie seminarium

4 – 5godzin
05'
10'
40'
30'
90'
30'
15'
10'
10'

5. Forma i metody prowadzenia seminarium
Seminarium będzie zorganizowane w formie wykładu z użyciem prezentacji PPT. W trakcie
wykładu będzie demonstrowane narzędzie krok po kroku. Po każdej prezentacji, wykładzie
oraz na zakończenie seminarium należy zapewnić uczestnikom czas na dyskusję.
Do realizacji seminarium potrzebna jest sala wyposażona w projektor multimedialny,
komputer, ekran i tablice interaktywną.
6. Trenerzy/prowadzący
Zalecany jest następujący skład trenerów/prowadzących:
4.1
Osoba kierująca jednostką administracyjną (np. Burmistrz, Wójt, Starosta, Sekretarz
gminy).
4.2 – 4.5 Członek zespołu wdrożeniowego - specjalista HR we współpracy z odpowiednim
specjalistą IT.
4.6
Przedstawiciel innej jednostki administracyjnej, która wdrożyła juz System FTB.
4.7 – 4.9 Lider zespołu odpowiedzialnego za przygotowanie i wdrożenie systemu FTB.
7. Materiały dla uczestników
 Krótki opis projektu,
 Wydruk prezentacji PPT w formie materiałów informacyjnych,
 Materiały promocyjne: ulotki itp.
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