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Zestaw Narzędzi został zaprojektowany w celu 
wsparcia i efektywnego zaangażowania interesariuszy 
w projekt STREET CULTURE FOR REGIONS (SCR). Ma na 
celu zwiększenie dostępu do edukacji w zakresie 
przedsiębiorczości wśród młodych ludzi z różnych 
środowisk kulturowych i etnicznych i promowanie  
przedsiębiorczości w kulturze ulicznej. Ogólnym celem 
jest pozytywny i długotrwały wpływ na rozwiązywanie 
problemów społecznych i ekonomicznych poprzez 
system wsparcia przedsiębiorczości w każdym regionie. 

KULTURA ULICZNA DLA REGIONÓW  
Program 
 
Kultura ulicy jest szybko rozwijającym się obszarem działalności 
gospodarczej i obejmuje sztukę miejską i przemysły kreatywne (np. 
popkulturę), modę, żywność, turystykę i inne oferują możliwości dla 
innowacyjnych, przedsiębiorczych start-up’ów. Ze względu na swoje 
nieformalne korzenie i niekiedy negatywne konotacje, nie była jednak do 
tej pory brana pod uwagę jako obszar rozwoju przedsiębiorczości. 
Projekt Street Culture for Regions (SCR) chce zmienić ten stan poprzez 
propozycję programu i materiałów edukacyjnych osobom zajmującym się 
kształceniem w zakresie przedsiębiorczości. Chcemy, aby możliwości, 
jakie daje kultura ulicy w zakresie rozwoju umiejętności oraz integracji 
gospodarczej i społecznej w naszych miastach i regionach, zostały jak 
najlepiej wykorzystane. 
SCR wniesie istotny i bardzo konkretny wkład we WŁĄCZENIE SPOŁECZNE. 
Wykorzystując atrakcyjność kultury ulicznej jako potencjalnego obszaru 
biznesowego, program Street Culture for Regions umożliwi osobom 
zagrożonym wykluczeniem - NEETs, osobom pochodzącym z mniejszości 
etnicznych lub środowisk migracyjnych, dostęp do szkoleń z zakresu 
przedsiębiorczości, jak i do działalności gospodarczej. 
 
 

1.0 Wprowadzenie 
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Sojusze regionalne mają na celu tworzenie partnerstw 
międzysektorowych służących wymianie wiedzy  
i najlepszych praktyk. Są dostępne dla wszystkich osób 
pracujących z młodzieżą. Mają angażować kluczowych 
interesariuszy ze środowiska akademickiego, biznesu, 
instytucji rządowych, społeczności i sektora wolontariatu. 
Niniejszy zestaw narzędzi został stworzony w celu 
zapewnienia przewodnika krok po kroku. Zawiera praktyczne 
narzędzia ułatwiające tworzenie takich sojuszy. Opisuje 
również cel Sojuszu Regionalnego i sposób, w jaki może on być 
wykorzystany do  konkretnych działań wspierających 
rozwijania przedsiębiorczości w Kulturze Ulicznej. 

Cztery kluczowe rezultaty projektu STREET 

CULTURE FOR REGIONS: 
 

IO1 Pakiet Możliwości w Obszarze Kultury Ulicznej –  Zestaw 

dokumentów, zasobów multimedialnych i działań interaktywnych, które 

umożliwiają osobom zainteresowanym przedsiębiorczością, trenerom  

i edukatorom zrozumienie, jak kultura ulicy może być wykorzystana jako 

sposób na rozwój umiejętności przedsiębiorczych. 

IO2 Sojusz Regionalny & Plan Działań – Przewodnik, który pomoże  

w budowaniu stałej współpracy między zainteresowanymi stronami 

(organizacjami, instytucjami, przedsiębiorcami). Dzięki temu, inwestycje  

w szkolenia z zakresu przedsiębiorczości w kulturze ulicznej, będą miały 

wpływ na włączenie społeczne i rozwój kulturalno-gospodarczy. 

IO3 Kultura Uliczna Otwarte Zasoby Edukacyjne – (OERs) Zasoby, które 

zapewniają edukatorom strukturę, wskazówki i treści do realizacji 

programu Przedsiębiorczości w Kulturze Ulicznej. Jest on skierowany do 

nauczycieli, trenerów w centrach przedsiębiorczości i rozwoju biznesu 

oraz do organizacji społecznych zapewniających szkolenia zawodowe. 

IO4 Entrepreneurship App – Aplikacja dedykowana Przedsiębiorcom.  

 

1.0 Wprowadzenie 
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Co to jest Sojusz Regionalny? 

Razem możecie promować innowacyjne podejście i ambitne 
działania, które są skuteczne i mają wpływ na otoczenie. 
Poprzez włączenie się w Sojusz, interesariusze potwierdzają 
ideę efektywnej współpracy i lepiej wykorzystują zasoby. 
Koncepcja Sojuszu nie jest nowa, ale współpraca i partnerstwo 
są kluczowe dla rozwoju przedsiębiorczości w kulturze ulicznej. 
Sojusze mogą być formalne, z pisemnymi umowami lub oparte 
na nieformalnych ustaleniach i współpracy. 

Sojusz Regionalny Kultura Uliczna  
 

Sojusz Regionalny to współpraca osób i organizacji, które są 
zainteresowane projektem, tematem lub zagadnieniem i zobowiązują się 
do pracy dla dobra wszystkich zaangażowanych. Siła skutecznego sojuszu 
polega na tym, że może on wykorzystać wiedzę i energię wszystkich 
uczestniczących, osiągając wyniki, których żaden partner nie mógłby 
osiągnąć w pojedynkę. 
 
Celem każdego sojuszu regionalnego jest pozyskiwanie, motywowanie  
i angażowanie odpowiednich interesariuszy, którzy włączą się  
w plan działania. Ma to zwiększyć dostęp do edukacji w zakresie 
przedsiębiorczości i wpłynąć na rozwój gospodarczy oraz spójność 
społeczności. 
 
Aby osiągnąć powyższe cele, sojusze ustanowią trwałe, międzysektorowe 
relacje współpracy między edukatorami, trenerami i interesariuszami 
uczestniczącymi w projekcie. Będą korzystać z doświadczeń  
i wiedzy pochodzącej z różnych sektorów określając jednocześnie 
potrzeby, możliwości i istniejące zasoby dostępne dla każdego regionu 
(np. przedsiębiorstwa, spółdzielnie, wspólne przestrzenie robocze, centra 
przedsiębiorczości). 
 
 

2.0 Co to jest Sojusz Regionalny? 



 
  

Rozwój Sojuszu jest procesem ciągłym i zaczyna się od 
utworzenia grupy, sprecyzowania jej celu i proponowanych 
działań. Działania te mają prowadzić do osiągnięcia 
uzgodnionych celów. Proces ten nie jest liniowy ani 
sztywny, lecz elastyczny i powtarzalny. Ma zaangażować 
wielu interesariuszy wnoszących wkład do Sojuszu.  
Przed opisaniem kroków, jakie należy podjąć przy 
tworzeniu partnerstwa, ważne jest udzielenie odpowiedzi 
na kluczowe pytania dotyczące Sojuszu i osób, które biorą 
w nim udział. 

- Zidentyfikuj interesariuszy. 

- Rozmawiaj z nimi. 

- Wyznacz termin spotkania. 

- Ustal, czy wszyscy potencjalni interesariusze są reprezentowani - 

pozwól, by sojusz był "elastyczny".  

- Czy potencjalni interesariusze ma jakieś wcześniejsze doświadczenia  

współpracy? 

- Czy istnieją zaszłości i bariery pomiędzy interesariuszami? - Bądź 

świadomy potencjalnych konfliktów. 

- Używaj prostego języka. 

- Zaproś interesariuszy do wspólnego definiowania regionu. 

- Jasno określ korzyści wynikające z zaangażowania i współpracy. 

- Opracuj plan działania i harmonogram dla każdego kroku oraz wyznacz 

osoby odpowiedzialne. 

3.0 Budowanie Sojuszu 
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Budowanie Sojuszu 

Ważne Tematy Podczas Budowania 

Sojuszu Regionalnego: 



 
  

 

Sojusz Kultura Uliczna dla regionów 

 
Ten etap koncentruje się na zbieraniu informacji i spostrzeżeń oraz 

określeniu celu partnerstwa. Można zastosować tradycyjny proces 

planowania: 

- Wizja to jasne stwierdzenie tego, co chce się osiągnąć poprzez pracę 

Sojuszu. Pozwala interesariuszom zaangażować się i pokazuje jasny cel. 

- Misja to określenie celu działania Sojuszu. 

- Cel ma ułatwić i wypracowanie  przyszłych zadań Sojuszu. 

- Strategie lub programy polegają na określeniu, jak Sojusz osiągnie swój 

cel i jakich zasobów będzie potrzebował (ludzi, pieniędzy, 

władzy/wpływów, materiałów). Jaki harmonogram będzie do tego 

najlepszy i jaki rodzaj struktury zostanie wybrany? 

- Działania lub kroki niezbędne do realizacji strategii, które pozwolą 

osiągnąć cele. Regionalny Sojusz powinien opracować plany działania 

odpowiednie dla swojego regionu. 

3.1 Step 1: Planowanie 

Le LABA – spotkanie z interesariuszami 
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Budowanie Sojuszu 



3.2 Etap 2: Rozwój 

  

Identyfikowanie interesariuszy 
 

1. Zanim znajdziesz interesariuszy możesz określić: 
- Rodzaj organizacji, którą reprezentujesz 
- Jaki jest twój wpływ w tej organizacji 
- Jaki będzie twój wkład w realizację sojuszu 
- Inne pytania, które pomogą w osiągnięciu celu. 
 
2. Określ niezbędne grupy, osoby i organizacje 
- Opisz potrzeby interesariuszy i ich perspektywy 
- Pokaż w sposób wizualny powiązania z celami i innymi interesariuszami 
- Uszereguj znaczenie interesariuszy i zidentyfikuj problemy 
 
3. Przeprowadź spotkanie w formie burzy mózgów, aby stworzyć listę 
interesariuszy, którzy pasują do Twoich celów oraz tych, którzy mogą być 
przydatni w przyszłości. Jeśli to możliwe, wskaż konkretne osoby. Do burzy 
mózgów wykorzystaj poniższą listę: 
- Właściciele 
- Deweloperzy 
- Przedsiębiorcy 
- Edukatorzy (trenerzy, nauczyciele kształcenia zawodowego, nauczyciele 
akademiccy) 
- Społeczność (np. mieszkańcy, izby handlowe, stowarzyszenia, szkoły, 
organizacje społeczne i grupy interesów) 
- władze lokalne i decydenci; media) 
- Organizacje   
 
4. Stwórz wykres, w którym krótko opiszesz interesariuszy i ich chęć współpracy, 
wpływ i użyteczność. 

Ostateczna lista będzie zależała od tego, czym zajmuje się 
Twoja firma, jaki jest jej wpływ i aktualne cele. Lista 
interesariuszy nie powinna być zamknięta i powinna się 
zmieniać w miarę rozwoju sojuszu. Zrób burzę mózgów, 
podczas której zaproponujecie interesariuszy. Włączaj do 
niej wszystkich, którzy mogą pomóc w realizacji waszych 
celów dziś i którzy mogą podzielać je w przyszłości. Tam, 
gdzie to możliwe, wskażcie konkretne osoby. 
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Budowanie Sojuszu 



3.2 
3.2 

 

  

Le LABA meeting with stakeholders 

Step 2: Establishing the Regional Alliance 

 

Pierwsze Spotkanie 

Spotkanie powinno mieć atrakcyjny plan i przebieg. Zadbaj, aby wszyscy 
obecni mieli szansę na zaangażowanie i prezentację własnych perspektyw. 
Na początku opowiedz o projekcie i jego założeniach. Szablon prezentacji 
wykorzystanej podczas początkowych spotkań Sojuszu STREET CULTURE 
FOR REGIONS znajduje się jako narzędzie w załącznikach do tego 
przewodnika, do pobrania tutaj. Przeprowadź spotkanie w otwartej 
atmosferze, bez zbędnych formalności. Upewnij się, że uczestnicy czują się 
komfortowo i chcą się włączyć do współpracy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zorganizuj Wyjątkowe Spotkanie! 
 

Pierwsze wrażenie ma znaczenie! Kluczowe znaczenie ma zaangażowanie 
interesariuszy na pierwszym spotkaniu i włączenie ich w projekt. Zorganizuj 
sesję w odpowiednim miejscu - może w miejscu, które uczestnicy spotkania 
chcieliby zwiedzić. Pokaż im, że ich obecność jest ważna. W załącznikach do 
niniejszego Zestawu narzędzi znajduje się szablon, który można wykorzystać 
lub dostosować do zapisywania obecności na spotkaniach Sojuszu. 

 Le LABA - spotkanie z interesariuszami 
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Rozwój Regionalnego Sojuszu 

https://www.street-culture.eu/entrepreneurship-oers-pl/


Etap 3: Definiowanie Regionu 

 

  

3.3 
Kiedy zaczynamy tworzenie Sojuszu Regionalnego, najbardziej istotną 
częścią jest zdefiniowanie regionu, dla którego pracujemy. Ważne jest, aby 
interesariusze zaangażowali się w jego identyfikację i poczuli się 
odpowiedzialni za działania na rzecz tego obszaru. Podczas pracy przy 
tworzeniu Sojuszu Regionalnego powinno się rozważyć: 
 
- Czy wyznaczone cele  są możliwe do opracowania (czy nie jest ich zbyt 
wiele)? 
- Czy skontaktowaliśmy się z tyloma organizacjami i instytucjami, ile jest 
konieczne do rozwiązania problemu? 
- Jakie kwestie i problemy są ważne dla wszystkich uczestników? 
- Przed kim jesteśmy odpowiedzialni? Przed naszymi instytucjami czy 
społecznością i opinią publiczną, przedsiębiorcami? 
- Jak zamierzamy zapewnić spójną i wygodną komunikację między 
interesariuszami? 
 
Podpisanie wspólnego planu (dokumentu) może zachęcić uczestników 
sojuszu do większego zaangażowania w projekt. W załącznikach znajduje 
się przykładowy formularz, w którym można opracować dokument. 
Regionalny Sojusz, kiedy zostanie utworzony, powinien posiadać system 
monitorowania planowanych działań, w tym: 
 
- Role, odpowiedzialność i obowiązki: powinny być jasno określone i dobrze 
jest je spisać. 
- Raporty okresowe - Jak często przekazywana jest informacja zwrotna i jaka 
jest jej jakość? 
- Trwałość: Zaplanuj scenariusz dalszego działania sojuszu przewidując 
również utrudnienia w realizacji celów. 

Sojusz Regionalny traktujemy jako inicjatywę regionalną lub 
krajową. Podejście regionalne ma wiele zalet. Może umożliwić 
głębszą analizę, kładzie nacisk na projektowanie interwencji 
wokół lokalnego rozwoju przedsiębiorczości. 
Przyjmując podejście regionalne i znajdując rozwiązania na 
poziomie lokalnym, mamy możliwość dzielenia się i promowania 
nowych rozwiązań. Także rozwijanie i testowanie nowych 
inicjatyw jest lepsze i bardziej skuteczne na poziomie 
regionalnym. 
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Rozwój Regionalnego Sojuszu 



 

  

Partnerzy powinni wspólnie sprawdzić obecne przepisy dotyczące pracy Sojuszu 
dla Regionu. Interesariusze są zachęcani do wykorzystania swojej wiedzy  
i zidentyfikowania obecnych programów wsparcia dotyczących przedsiębiorczości 
i innowacji społecznych. Konsultacje w każdym regionie powinny być prowadzone 
z szeregiem interesariuszy, w tym decydentami z agencji rządowych, radami 
lokalnymi i organizacjami rozwoju biznesu/przedsiębiorczości. 
 
 
Źródła podstawowe  
Aby zakończyć badania, można zebrać informacje ze źródeł partnerów. Polega to 
na gromadzeniu danych bezpośrednio od interesariuszy na temat ich pracy lub 
znaczenia dla projektu SCR. Szablon opracowany w celu ułatwienia zbierania 
informacji jest zawarty jako narzędzie w załącznikach do niniejszego Zestawu 
Narzędzi. Po zebraniu i przeanalizowaniu danych, Sojusz stworzy mapę obecnych 
przepisów, aby pomóc partnerom w określeniu programów i działań. 
Interesariusze wykorzystają tę wiedzę podczas spotkań do tworzenia Planu 
Działań.. 
 
 
Źródła dodatkowe (wtórne)  
Istnieje wiele danych na temat wyzwań stojących przed grupami o różnych 
kulturach i tradycjach. Pomogą one w integracji i współpracy dla wzajemnych 
korzyści na poziomie regionalnym, krajowym lub europejskim. Dane zebrane ze 
źródeł wtórnych zawierają pomocne informacje. Partnerzy projektu opracowali 
swoje szablony zgodnie z raportami przeprowadzonymi przez Departamenty 
Rządowe, agencje rozwoju regionalnego, organizacje handlowe itp. w ich sektorze 
i podzielili się zebranymi danymi z Sojuszem.  
Celem źródeł dodatkowych jest zidentyfikowanie informacji, które pomogą 
wskazać luki w programie. Na przykład, jakie informacje i wsparcie nie są obecnie 
dostępne? Czy istnieją przykłady dobrych praktyk, którymi możemy podzielić się 
między partnerami, aby zastosować je w ich regionie?  
Podczas przeprowadzania analizy źródeł wtórnych ważne jest, aby skupić się na 
raportach i badaniach, które podkreślają kluczowe kwestie i możliwości mające 
wpływ w ciągu najbliższych 5-10 lat. 
Raporty internetowe i informacje dostępne za pośrednictwem władz lokalnych i 
sieci biznesowych są kluczowe i dają kontekst lokalny i globalny. 

3.4 
Etap 4: Identyfikowanie bieżących 

inicjatyw, programów i strategii  

oraz potrzeb 
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Development of a Regional Alliance 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działanie Proponowane 

działanie 

Koszt Kto jest 

odpowiedzialny 

Przewidywany 

efekt 

Stan 

działań 

1.      

2.      

3.      

…      

3.5 Etap 5: Plan Działania i Wdrożenia 

Plan działania może być wykorzystywany jako zasób edukacyjny. Może służyć 
jako schemat podczas tworzenia i rozwijania Regionalnego Sojuszu, który jest 
podstawowym narzędziem dla lokalnych działań. Można go wykorzystać do 
następujących celów: 
 
- jako zasób szkoleniowy, praktyczny przewodnik do nauki o tym,  jak rozwijać 
Sojusz Regionalny, wraz z przydatnymi szablonami do wykorzystania  
w trakcie tego procesu 
- jako przewodnik dla konsultacji, rozwoju i utrzymania partnerstwa 
i współpracy interesariuszy. 
 
Poniższy szablon pomoże w określaniu dalszych szczegółów dotyczących 
tworzenia Sojuszu Regionalnego i planowania działań: 
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Plany Działań i Wdrożenia 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Etap 6: Dalsze Rozwijanie 

Współpracy 

Plany działania (Action Plans) mają wspierać aktywność Sojuszu. Partnerzy 
mogą współpracować formalnie, lub w nieformalnych grupach roboczych. 
Takie plany zostały opracowane w projekcie Street Culture for Regions przez 
Sojusze Regionalne w każdym z krajów uczestniczących i są dostępne do 
pobrania ze strony internetowej. 
 
Plan działania powinien skupiać się na osiągnięciu Wizji i Misji Sojuszu oraz 
celów projektu SCR. Zawiera cele krótkoterminowe, jak również średnio  
i długoterminowe. Dzięki realizacji uzgodnionych zadań Sojusz ma energię  
i szansę na działanie w przyszłości. Co jakiś czas trzeba zrobić podsumowanie  
i ocenić jaki jest wpływ tych działań oraz upowszechniać ich rezultaty. 
Plany działań (Action Plans) pobierz tutaj. 
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Dalsze rozwijanie współpracy 

https://www.street-culture.eu/street-culture-entrepreneurship-alliances/


 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                     Formularze dostępne są  

                w załącznikach ! 
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Zasoby i Narzędzia Wspierające Rozwój 

 

4.0 Zasoby, które pomogą rozwijać 

Sojusz Regionalny 

Silna tożsamość marki i profesjonalna strategia komunikacji pomogły  
w utworzeniu i prowadzeniu Sojuszy Regionalnych. Zapraszamy inne sojusze, 
które chcą powielić pracę w swoich regionach, do bezpłatnego korzystania  
z brandingu projektu i powiązanych materiałów marketingowych. 
Aby uzyskać dostęp do narzędzi marketingowych, prosimy o kontakt poprzez 
stronę internetową https://www.street-culture.eu/. Projekt zapewnia 
zestaw szablonów dokumentów ułatwiających zakładanie i prowadzenie 
Regionalnych Sojuszy.  
Mogą one stanowić pomocny zasób i obejmują: 
- Prezentację PowerPoint do wykorzystania podczas spotkań  
z interesariuszami podczas tworzenia Sojuszu Regionalnego 
- Przykłady najlepszych praktyk  
- Skrócony opis projektu KULTURA ULICZNA DLA REGIONÓW 
Materiały możesz pobrać tutaj 

 
- Formularz analizy interesariuszy 
- Formularz zaproszenia 
- Lista Obecności 
- Wstępny plan spotkania Sojuszu Regionalnego 
- Mapa Interesariuszy 

https://www.street-culture.eu/street-culture-entrepreneurship-alliances/
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Zasoby i Narzędzia Wspierające Rozwój 

4.1 

Narzędzia 

wspierające 

Sojusz 

Regionalny 

Kultura Uliczna 

dla Regionu 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Logo twojej organizacji 

 
 

 
 

Lista Obecności – Spotkanie  1 

 
 

Organizacja Nazwisko / Nazwa 

Uczestnika 

Kontakt Email Podpis 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 
 
 



 
 
 
 
 
         

 

                                                                                                    

Logo twojej organizacji 

 
 
 

Badania dotatkowe (wtórne) 
 

Dane wtórne gromadzą informacje z dostępnych źródeł. Po wykorzystaniu ankiet, bezpośrednich 

obserwacji, wywiadów opracowanych i przeprowadzonych przez ciebie, kluczowe dla twojego celu 

jest przeprowadzenie badań wtórnych - w ten sposób określisz wiedzę na temat istniejącej polityki, 

pojawiających się trendów i możliwości.  Aby nie przytłoczyła cię ilość pracy i danych, ważne jest, aby 

mieć jasny cel i zdecydować, jakiego rodzaju dane zbierasz, i po co ci te informacje. 

 Przykłady badań wtórnych obejmują: 

 

- informacje w Internecie 

- istniejące wyniki badań rynku 

- istniejące dane z własnych wykazów baz danych 

- statystyki rządowe i informacje pochodzące z agencji rządowych  

- różne media, takie jak artykuły z uznanych magazynów i gazet, raporty z uniwersyteckich ośrodków 

badawczych lub agencji non-profit. 

Narzędzie to pozwala na maksymalne wykorzystanie istniejących informacji o regionie, potencjalnych 

interesariuszach i na sprecyzowanie celów.  

 

Dla Twojego celu prawdopodobnie najlepiej skupić się na badaniach jakościowych, które zbierają 

poglądy i postawy. Upewnij się, że nie polegasz całkowicie na statystykach w swoich danych, rozważ 

wszystkie informacje, które masz.  

 

- skupcie się na interesariuszach i potencjalnych sojusznikach, aby zrozumieć ich odczucia 

i nastawienie do waszych celów, pomysłów lub usług 

- rozważ formalne i nieformalne rozmowy z interesariuszami  

- odwiedź i przejrzyj organizacje i instytucje już obecne z tym samym programem na rynku w regionie 

pod kątem ich dobrych praktyk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
         

 

                                                                                                    

Logo twojej organizacji 

 
 

Zdefiniuj interesariuszy 

 

1. Przed identyfikacją interesariuszy; określ swoje własne stanowisko. 

 

- Typ organizacji, którą reprezentujesz. 

- Jaki jest Twój wpływ w tej organizacji. 

- Twój wkład w Sojusz. 

- Inne kwestie, które pomogą w osiągnięciu celu. 

 

2. Wymień niezbędne grupy, osoby i organizacje. 

3. Określ  potrzeby interesariuszy i ich perspektywy. 

4. Określ znaczenie interesariuszy i ich problemy 

 

5. Przeprowadź burzę mózgów, aby stworzyć listę takich interesariuszy, którzy pasują do waszych 

celów oraz tych, którzy mogą być przydatni w przyszłości.  

Do tego celu użyj poniższej listy: 

• Właściciele biznesów 

• Deweloperzy 

• Przedsiębiorcy 

• Artyści 

• Nauczyciele (edukatorzy i doradcy zawodowi, nauczyciele akademiccy) 

• Społeczności (np. mieszkańcy, izby handlowe, stowarzyszenia, szkoły, organizacje społeczne i 

osoby zainteresowane specjalnym tematem) 

• Urzędy (np. władze publiczne, lokalni decydenci; ośrodki opiniotwórcze) 

• Organizacje społeczne (np. NGO) Wykorzystaj: chęć współpracy, wpływ, przydatność.  

Kolejny wykres zawiera informacje, które pomogą zdecydować, jakich interesariuszy zaangażować. 

 

 



 
 
 
 
 
 
A teraz należy określić, jakich interesariuszy potrzebujesz: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
W tym celu będziesz potrzebować narzędzia tzw. Mapa Interesariuszy. (następny załącznik) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interesariusz- 

Nazwa / Imię 
Kontakt 

Telefon, Email, 

Strona, Adres 

 

W jaki sposób 

interesariusz 

może 

przyczynić się 

do realizacji 

projektu? 

Co jest ważne 

dla 

interesariusza? 

Jak duży 

wpływ ma 

na projekt? 

(niski, 

średni, 

wysoki)  

Strategia na 

angażowanie 

interesariuszy 

Podaj 
własne 
kryteria 

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     



 
 
 
      

                                                                                                    

Logo twojej organizacji 

 

 
 
 
 

Mapa Interesariuszy 
 
 
 
 

1. Zaloguj się w Google na swoje konto. Jeśli go nie posiadasz, to trzeba je utworzyć. 
– www.google.com 
 
2. Otwórz Google My Maps. 

3. Kliknij Utwórz nową Mapę (Create a new Map). Otworzy się Nowa Mapa (New Google 
Map). 

4. Nazwij swoją mapę. Kliknij na tekst: Bez tytułu po lewej i edytuj nazwę. Dodaj opis i kliknij 
Zapisz jako Nowy Projekt. 

5. Dodaj swoje Kategorie map. Edytuj i dodawaj warstwy. Kliknij warstwę Bez tytułu i edytuj 
jej nazwę, aby pasowała do Twoich kategorii map. Zmień nazwę warstwy i kliknij Zapisz 
mapę z nową nazwą kategorii. 

6. Aby dodać nową warstwę lub kategorię, kliknij Dodaj warstwę i powtórz krok 5, aby 
zmienić nazwę i zapisać warstwę. 

7. Dodaj lokalizację do Mapy. Wyszukaj nazwę firmy lub organizacji. Wybierz wybraną firmę 
lub miejsce z menu rozwijanego i kliknij Dodaj do mapy. 

Uwaga: jeśli firmy nie ma na liście, możesz wyszukać ją po adresie/lokalizacji i ręcznie dodać 
wpis, klikając ikonę dodawania oznaczenia. 

8. Biznes został dodany do mapy. Funkcja "przeciągnij i upuść" pozwala na przesuwanie 
lokalizacji w górę i w dół na liście kategorii. 
 
 
 

 

 

http://www.google.com/


 

 

 

 

Nazwa Twojej Organizacji 

Wstępny Plan Sojuszu Regionalnego 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


