Fontos kiemelni, hogy az önkormányzat legyen

A téma kapcsolódásai, hivatkozások

ivel és esetleges kockázataival. Ezen kívül fontos,

ÚTMUTATÓ

tisztában a közösségi média használatának előnye-

hogy képes legyen tervet kidolgozni a közösségi

média használatára, ismerje meg a jogszabályi

hátteret; képes legyen a szükséges erőforrásokat

mozgósítani; ismerje meg a lehetséges problémákat és azok kezelési módjait, és a közösségimédia-használat más önkormányzatok által használt
jó gyakorlatait is.

Az Útmutató idevonatkozó része és a brosúra

ebben a munkában kíván segítséget nyújtani elsősorban a településvezetők és a kommunikációval
foglalkozó munkatársak számára.

• http://bm-oki.hu/News/ViewFile?fileId=1231
• 3. fejezet. „Bevonás és kommunikáció a településeken”
(23-72. oldal)

• Alfejezetek: 3.7. és 3.7.4.: „A lakosság bevonása

digitális eszközökkel” és „A közösségimédia-stratégia
megalkotása” (40-61.; 41-47. o.)

KAPCSOLÓDÓ BROSÚRÁK:

• Bevonás és kommunikáció a településeken

A lakosság bevonása digitális eszközökkel
A közösségi média funkciói
Az önkormányzati digitális közösségi felületeken megjelenő
tartalmak

KÖFOP-2.3.4-VEKOP-15-2016-00002
„Önkormányzati Fejlesztések Figyelemmel Kísérése II.”

A KÖZÖSSÉGI MÉDIA-STR ATÉGIA
MEGALKOTÁSA
(Bevonás és kommunikáció a településeken)
Segédanyag az ÖFFK II. projekt kutatásai alapján

készült „ÚTMUTATÓ”-hoz az önkormányzatok számára

Kríziskommunikáció az elektronikus térben
Digitális felületek akadálymentesítése
Kistelepülési javaslatok

• A települések fenntarthatósága

Használata javasolt:
Polgármester és képviselő-testület
( 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. fejezetek)
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Kommunikációért felelős munkatárs
( 3. és 4. fejezet)

Európai Szociális
Alap

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

A közösségi média kiváló eszköze lehet annak, hogy
a településvezetés közvetítse a lakosság felé a település jövőjével kapcsolatos törekvéseit.

A közösségi média használatának
folyamata

Az alapos tervezés biztosíthatja, hogy a digitális technikák a lehető legjobban szolgálják a településvezetést
és az ott élők érdekeit.
Azért is fontos, mert a több szempontot figyelembe
vevő alapos tervezéssel jelentősen csökkenthetők
azon kockázatok, amelyek bekövetkezésétől tartva
ma még sokan idegenkednek a közösségi média önkormányzati célú használatától.

Lehetséges probléma

Visszacsatolás

1. Ha van probléma

szükséges korrekciók

Közösségimédiastratégia

Amennyiben egy önkormányzat nem rendelkezik
közösségimédia-használati stratégiával:
• a közösségimédia-használattal kapcsolatban
nincsenek felmért lehetőségek,
• nem ismertek a kockázatok,
• nincsenek meghatározva célok,
ezért az önkormányzat elesik olyan eszköz használatától (webes kommunikáció), amely jól használható lenne a lakosság tájékoztatása és a döntésekbe
történő bevonása területén.
Stratégiai szintű tervezésről van szó, amelyet
a település más fejlesztési dokumentumaival
javasolt összehangolni.

Monitoring,
mérés,
értékelés

Stratégia
megvalósítása

(közösségi média felületek
használata)

Közösségimédia-stratégia

Amennyiben jelenleg
is közösségimédia
felhasználó
az önkormányzat

Visszacsatolás

Monitoring,
mérés, értékelés

Jelenlegi
közösségi média

1. Ha nincs probléma
stratégia megerősítése

A közösségimédia-stratégia
előkészítését segítő kérdések
• Mit gondolnak a választott tisztségviselők az
önkormányzat közösségimédia-használatával
kapcsolatban?
• Ismertek-e, és ha igen, melyek a lakosságnak
a témával kapcsolatos érzelmei?
• Milyen előnyei vannak annak, ha az önkormányzat használja a közösségi médiát?
• Milyen hasznot hozhat a döntésekben?
• Milyen előnyt jelent a napi működésben?
• Hogyan profitálhatnak belőle a választott tisztségviselők, illetve a hivatali dolgozók /a lakosság?
• Mi lehet a hátránya a közösségimédiahasználatnak?
• Mi lehet az akadálya? (eszköz, tudás,
szemlélet stb.)?
• Milyen kockázatot jelent a tájékoztatás, vagy
a bevonás szempontjából, ha az online térben
nem ér el bizonyos csoportokat az önkormányzat?
• Mennyire rombolhatják az intézmény megítélését
ezek a kockázatok?
• Milyen kockázata lehet az információk idő előtti
kiszivárgásának?
• Mekkora és milyen a kockázata annak, hogy
a köztisztviselők különböző módon használják
majd az önkormányzat közösségi média felületeit?
• Méri-e az önkormányzat a közösségi média
használatának hatásait? Hogyan tudják biztosítani
folyamatosan a mérést?
• Milyen alkalmazásokat, felületeket használ / tart
arra érdemesnek az önkormányzat az online
térben?

