1.2.
WSPÓLNIE DECYDUJEMY
O NASZYM MIEŚCIE
Wzmocnimy zainteresowanie mieszkańców sprawami Warszawy
i zwiększymy ich realny wpływ na podejmowanie decyzji dotyczących
funkcjonowania miasta.

OTWARTA

AKTYWNA

PRZYJAZNA

RÓŻNORODNA

NAJISTOTNIEJSZE DLA CELU CECHY MARKI WARSZAWA

CEL KOMUNIKACJI

DLACZEGO
TO KOMUNIKUJEMY?

Chcemy zachęcić mieszkańców i organizacje
do angażowania się w sprawy miasta.

JAK TO OSIĄGNĄĆ?

Włączając mieszkańców w dialog i odpowiadając
na ich potrzeby.
Prowadząc aktywną politykę informacyjną na
temat realizowanych działań i mechanizmów
włączania się.
Promując dobre praktyki i przykłady współpracy
mieszkańców, firm lub instytucji.

DO KOGO MÓWIMY?

MIESZKAŃCÓW NIEZAANGAŻOWANYCH
• oczekują, że miasto będzie sprawnie reagowało
na potrzeby mieszkańców
• postrzegają swoją rolę jako recenzentów,
w mniejszym stopniu jako mających wpływ na
zmiany

MIESZKAŃCÓW
ZAANGAŻOWANYCH

• potrzebują impulsu oraz zachęty do
zaangażowania

• włączają się w działalność na rzecz lokalnej
społeczności
• chcą realizować swoje pomysły i mieć wpływ
na miasto
• dają impuls do zmiany postaw, chcą być
partnerami w tworzeniu rozwiązań
• otwarci na podnoszenie kompetencji
w zakresie działań obywatelskich
• mogą oczekiwać wsparcia organizacyjnego
lub finansowego

WSPÓLNIE DECYDUJEMY O NASZYM MIEŚCIE
GŁÓWNE OBSZARY KOMUNIKACJI

WSPÓŁZARZĄDZANIE
Miasto, w którym czujemy się dobrze, to miasto sprawnie zarządzane i dobrze
funkcjonujące. Prowadzimy otwartą politykę informacyjną. Dajemy mieszkańcom
możliwość realnego wpływu na funkcjonowanie Warszawy.

ZAANGAŻOWANIE
Ludzie z inicjatywą, dobrymi pomysłami i chęcią działania zmieniają miasto na lepsze.
Aktywność oraz otwartość na współpracę przynosi dobre rezultaty. Doceniamy i wspieramy
projekty, które wpływają na jakość życia.

ZAUFANIE
Dialog, zaufanie i współpraca stanowią podstawę dla efektywnego działania miasta.
Zaangażowanie mieszkańców oraz różnych podmiotów daje większe możliwości
tworzenia funkcjonalnych rozwiązań.

JAK MÓWIMY?
SŁOWA KLUCZOWE W KOMUNIKACJI

razem
nasze

WSPÓLNOTA

relacje
współdecydowanie

partnerstwo
transparentność
wsparcie

WSPÓŁPRACA

dialog
zaufanie

zaangażowanie
skuteczność
efekty

SPRAWCZOŚĆ

korzyści
zmiana
rozwój
wpływ

CECHY MARKI DLA CELU

AKTYWNA

PRZYJAZNA

CO POKAZUJEMY?
MOTYWY PRZEWODNIE
OTWARTOŚĆ
Pokaż życzliwe oraz oparte na
zrozumieniu relacje mieszkańców
i instytucji współdziałających
na rzecz rozwoju miasta.

ZAANGAŻOWANIE
Pokaż mieszkańców realizujących wspólny cel,
przykłady działania oraz tworzenia rozwiązań
poprawiających jakość życia. Każdy z nas może
mieć wpływ na funkcjonowanie miasta i inicjować
zmiany.

WSPÓŁPRACA
Podkreśl, że wspólne działanie
mieszkańców i urzędników rozwiązuje
problemy. Pokaż efekty takiej współpracy
oraz korzyści jakie z niej płyną.

SPRAWDŹ, CZY TWÓJ POMYSŁ
NA KOMUNIKAT JEST DOBRY
SPRAWDŹ, czy

SPRAWDŹ, czy

SPRAWDŹ, czy

SPRAWDŹ, czy

w Twoim

w Twoim

w Twoim

z Twojego

komunikacie

komunikacie

komunikacie

komunikatu

zachowano zasady

pojawiają się słowa

pojawiają się

wynikają

z PRAKTYCZNEGO

kluczowe lub ich

rekomendowane

rekomendowane

PRZEWODNIKA

rozwinięcia

motywy przewodnie

cechy marki
Warszawa

KOMUNIKACJA
MARKI
język i styl

SŁOWA
KLUCZOWE

MOTYWY
PRZEWODNIE

CECHY MARKI
WARSZAWA

wspólnota

otwartość

otwarta

współpraca

zaangażowanie

aktywna

sprawczość

współpraca

przyjazna

komunikacji
dopasowanie
grafiki
do przekazu
różnorodna
określenie roli
miasta i jego
działań w danym
obszarze
w kategorii KOMUNIKACJA MARKI
powinny zostać spełnione wszystkie warunki
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