
Imagine the result

Zwrócili śmy na siebie ich uwag ę! Co teraz?!

Zwrócili śmy na siebie ich uwag ę! Co teraz?!
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UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA
I NATURA 2000

Social participation and Natura 2000

Komunikacja ze społeczeństwem
Communicating with society
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Kwestie do omówienia
Issues addressed

• Rosnące potrzeby

Increasing need

• Kategorie uczestnictwa
Categories of participation

• Narzędzia komunikacji
Tools for communication

• Czas i pieniądze
Time & money
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ROSNĄCE POTRZEBY
Increasing need

Pytania do refleksji:
Questions for reflection

Jakie formy zagospodarowania przestrzennego
mogą Państwo zaobserwować?
What spatial developments do you see?

W jaki sposób doświadczają Państwo lokalnego
zaangazowania?
How do you experience local involvement?



Imagine the result

UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA
Social participation

• Rosnąca ilość projektów 
zagospodarowania przestrzeni

Increasing number of developments

• Złożoność projektów 
zagospodarowania przestrzeni

Complexity of developments

• Rosnące zainteresowanie 
otoczeniem, w którym żyjemy

Increasing interest people in the living 
environment
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NaturaNaturaNaturaNatura 2000200020002000

Rozszerz naturę dla 
lepszego środowiska

Mieszkania i infrastruktura 
żeby natura….

Czy wszystko sie zmieści?
Expand nature for a better environment

Houses & infra, elders nature

Does it all fit in there?



Imagine the result

Dlaczego informować?
Why communicate? 

• Przekształcić program 
Natura 2000 z zagrożenia 
w potencjalną korzyść
Changing Natura 2000 from threat to 
potential benefit

• Tworzenie poczucia 
własności z
zainteresowanymi 
stronami
Create a sense of ownership with 
stakeholders

NaturaNaturaNaturaNatura

2000200020002000

Lokalni uczestnicy

Podejmujący 
decyzje

Pracownicy 
w terenie

Field worker/Decision makers/Local people



8 © 2009 ARCADIS22 oktober 2010

KATEGORIE UCZESTNICTWA
Categories of participation

Pytania do refleksji:
Questions for reflection

Jako profesjonalista, jako obywatel?
As a professional, as a citizen?

Poinformowany? Informed?

Zaangażowany? Involved?

Zdecydowany? Decided?
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Konfucjusz

Powiedz mi, a zapomnę …

Tell me and I will forget …

Pokaż mi, a zapamiętam …

Show me and I may remember …

Pozwól mi zrobić, a zrozumiem!

Involve me and I will understand!



Imagine the result

Udział nieformalny Informal participation

• Organ administracji publicznej przygotowuje plany 
zarządzania i informuje społeczeństwo
Public administration body arranges management plans and informs public

Powiedz mi, a zapomnę…
Tell me and I will forget …
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Formalne konsultacje i zatwierdzenia Formal consultation and approval

• Organ administracji publicznej przygotowuje plany zarządzania i 
publikuje informacje
Public administration body arranges management plans and publishes information

• Zainteresowane podmioty mają prawo do wyrażenia swoich opinii
Stakeholders have legal rights to express their opinions

Pokaż mi, a zapamiętam…
Show me and I may remember …



Imagine the result

Wspólna odpowiedzialność (pełne uczestnictwo)
Shared responsibilities (full participation)

• Zainteresowane strony zbierają się razem Stakeholders are brought together

• Wszyscy są zaproszeni do wyrażania swoich opinii Invited to express their opinions

• Wszyscy są bezpośrednio zaangażowani w rozwój planów zarządzania
Directly involved in development of management plans

Pozwól mi zrobić, a zrozumiem!
Involve me and I will understand!



13 © 2009 ARCADIS22 oktober 2010

Stopnie 
zaangażowania & 
odpowiednie 
metody Ladders & methods

• Rożne stopnie i rożne metody
Loads of ladders and methods

• Jasny zakres i intencje
Be clear about scope & intentions

• Proces “szyty na miarę”
Tailor-made process

• Kto uczestniczy na jakim 
poziomie
Who participates at what level

• Uwaga na wypalenie uczestnictwa
Watch out for participation burn-out
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NARZĘDZIA KOMUNIKACJI
Tools for communication

Pytania do refleksji:
Questions for reflection

Jakich narzędzi możemy użyć?
What tools can you think of?

Które z tych narzędzi juz Państwo zastosowali?
Did you already apply some?
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Warunki dla skutecznego 
procesu

Preconditions for the participative process

• “Bezpieczna” atmosfera Create a ‘safe’ atmosphere

• Szerokie grono publiczności Wide invitations

• Zaangażowanie lokalnej prasy Involve local press

• Wieczory informacyjne Information evenings

• Jasność w sprawie funkcji!! Be clear about roles!!
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Mówić tym samym językiem
Speaking the same language

Trzy punkty widzenia na dolinę rzeki
Three views of a river basin

Źródło: Newson 1997; Ruijgh-van der Ploeg & Verhallen 1999
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Rozumieć się na wzajem
Understand each other
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Narzędzia komunikacji
Tools for communication

• Konsultacje Consultations

• Gazety, lokalne dzienniki

ulotki/broszury News papers, local 
magazines, flyers/leaflets//brochures

• Spotkania publiczne, 
warsztaty, wizyty w terenie

Public meetings, workshops, field visits

• Edukacja Education

• Stoiska informacyjne
Information stands within protected areas

• Biura informacyjne
Information offices

• Internet, narzędzia IT
Interent, IT-tools

•Programy TV



Imagine the result

Przykłady
Examples

Natura 2000 management planning 
Overijssel (NL), Zwarte Water



Imagine the result

Przykłady
Examples

Natura 2000 management 
planning Overijssel (NL), 
Vecht Beneden Regge
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Czy w końc
u 

może
my…. Podzielić się

wizją??

Do we at last share …

… a common vision?



© 2009 ARCADIS22 22 oktober 2010

CZAS I PIENIĄDZE
Time & money

Pytania do refleksji: 
Question for reflection

Co są skłonni Państwo zainwestować?
What are you willing to invest?
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• Uczestnictwo zainteresowanych 
stron kosztuje czas i pieni ądze

• Stakeholder participation costs time & money

• Co są sk łonni Pa ństwo zainwestowa ć?
What are you willing to invest?

• Co mog ą Państwo zainwestowa ć?
What can you invest?

• Kto p łaci? Kto zostanie op łacony?
Who pays/ is paid?
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Gebruiksaanwijzing

� Jasność funkcji Be clear about roles

� Zaangażowanie od początku Involve from beginning

� Wzajemne zrozumienie Mutual understanding

� Informowanie na bieżąco Keep informed

� Zastosowanie metod po zaangażowaniu
Use of tools is step after involvement

� Różnorodność metod Wide variety of tools

� Dostosowanie metod do sytuacji
Use tool best suitable for situation

Podsumowanie
In conclusion
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*
* Źródła

Sources

Rysunki Drawings

Beeldleveranciers, Jook Boll

Projekty Projects

wlasne doswiadczenie, Overijssel, Rijntakken, ARCADIS 
NL, ARCADIS Belgium, inne

Kroki przygotowawcze – Lot 2: Information and 
communication on the designation and management of 
sites. Tender ENV.B.2/SER/2007/0076
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Imagine the result

Pytania?


