1.1.
D B A M Y O S I E B I E N AW Z A J E M
Zachęcimy mieszkańców do włączenia się w lokalną wspólnotę, do większej
otwartości i troski o drugiego człowieka oraz o najbliższe otoczenie.

OTWARTA

AKTYWNA

PRZYJAZNA

RÓŻNORODNA

NAJISTOTNIEJSZE DLA CELU CECHY MARKI WARSZAWA

CEL KOMUNIKACJI

DLACZEGO
TO KOMUNIKUJEMY?

Chcemy zachęcić mieszkańców do
społecznego zaangażowania, działań na
rzecz innych mieszkańców oraz otoczenia.

JAK TO OSIĄGNĄĆ?
Pokazując przykłady działań, które mogą
inspirować innych mieszkańców.
Prowadząc dialog na temat potrzeb mieszkańców
i budując w ten sposób dwustronne relacje.
Zachęcając do społecznej inicjatywy poprzez
pokazywanie możliwości, z których mogą korzystać.
Upowszechniając postawy szacunku do drugiego
człowieka i akceptacji różnorodności.

DO KOGO MÓWIMY?
MIESZKAŃCÓW
• interesują się swoim najbliższym otoczeniem oraz
zmianami, jakie w nim zachodzą
• mogą czuć się anonimowo w mieście (z wyboru lub
z powodu braku więzi z najbliższym otoczeniem)
i szukać swojego miejsca w Warszawie
• potrzebują impulsu oraz zachęty do włączenia się
w społeczne życie miasta
• odpowiednio poinformowani mogą dostrzec zalety
społecznej integracji

SPOŁECZNIE NIEZAANGAŻOWANYCH
• chcą dostrzegać zmiany, które wpływają na jakość
ich życia
• doświadczają barier ograniczających ich
uczestnictwo w społecznym życiu miasta
• zainteresowani konkretnymi i realnymi
rozwiązaniami ich problemów

SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANYCH
• zaangażowani w działania na rzecz lokalnej
społeczności, utożsamiają się z miastem, które
aktywnie współtworzą
• dbają o relacje, kontakt i wymianę informacji
• dają impuls do zmiany postaw
• potrzebują przestrzeni i warunków do realizacji
pomysłów
• doceniają, kiedy ich działania są dostrzegane

DBAMY O SIEBIE NAWZAJEM
GŁÓWNE OBSZARY KOMUNIKACJI

SPOŁECZNE ZAANGAŻOWANIE
Łączy nas miasto, za które jesteśmy odpowiedzialni, z którego jesteśmy dumni i które
współtworzymy. Pokazujemy, że uczestnictwo w życiu Warszawy zbliża oraz pozwala
rozwijać nasze otoczenie.

RELACJE
Wrażliwość i otwartość na różne potrzeby, wzajemny szacunek i tolerancja zbliżają ludzi
oraz pozwalają budować więzi społeczne. Pokazujemy, że nawet małe działania mogą być
impulsem do zmiany, a postawy prospołeczne trzeba kształtować od najmłodszych lat
i pielęgnować przez całe życie.

WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚĆ
Pokazujemy, że wzajemne wsparcie i pomoc motywują do działania. Wspólnie możemy
zmieniać najbliższe otoczenie, by odpowiadało naszym potrzebom i stawało się
miejscem przyjaznym do życia.

JAK MÓWIMY?
SŁOWA KLUCZOWE W KOMUNIKACJI

relacje
zaufanie
razem

WSPÓLNOTA

dzielenie się
zapraszamy
troska
wsparcie
szacunek
tolerancja
potrzeba

OTWARTOŚĆ

współpraca
dialog
wpływ
włączać się
efekty

ZAANGAŻOWANIE

aktywność
możliwości
inicjatywa
zmiana

CECHY MARKI DLA CELU

OTWARTA

AKTYWNA

CO POKAZUJEMY?
MOTYWY PRZEWODNIE

PRZYKŁADY AKTYWNOŚCI
Pokaż codzienne przykłady, które
inspirują innych. Pokaż, że wspólne
działanie daje satysfakcję i przynosi
efekty.

OTWARTOŚĆ NA INNYCH
Promuj postawy otwartości, akceptacji,
szacunku i wrażliwości na potrzeby
innych.

RELACJE
Pokaż przyjazne relacje mieszkańców,
przykłady, które dotyczą każdego z nas.

SPRAWDŹ, CZY TWÓJ POMYSŁ
NA KOMUNIKAT JEST DOBRY

SPRAWDŹ, czy
w Twoim

SPRAWDŹ, czy
SPRAWDŹ,
w Twoim czy

SPRAWDŹ, czy

SPRAWDŹ, czy

w Twoim

z Twojego

komunikacie

komunikacie

komunikacie

komunikatu

zachowano zasady

pojawiają się słowa

pojawiają się

wynikają

z PRAKTYCZNEGO
PRZEWODNIKA
PRZEWODNIKA

KOMUNIKACJA
MARKI
język i styl

kluczowe lub ich
(PRAKTYCZNY
rozwinięcia
PRZEWODNIK)

SŁOWA
KLUCZOWE
wspólnota

rekomendowane

rekomendowane

motywy przewodnie
w Twoim komunikacie

cechy marki
w Twoim komunikacie
Warszawa

MOTYWY
PRZEWODNIE

CECHY MARKI
WARSZAWA

przykłady

otwartość

aktywna
otwartość

dopasowanie
grafiki

otwarta

aktywności

komunikacji

zaangażowanie

na innych

przyjazna

relacje

różnorodna

do przekazu
określenie roli
miasta i jego
działań w danym
obszarze

w kategorii KOMUNIKACJA MARKI
powinny zostać spełnione wszystkie warunki

CEL STRATEGICZNY 1. ODPOWIEDZIALNA WSPÓLNOTA

