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AKTIVNOST 5

Module 2. Angažman na
organizacijskoj razini

Ovaj projekt je financiran uz potporu Europske komisije.

Ova publikacija odražava samo stajališta autora i Komisija se
ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu upotrebu
informacija sadržanih u njoj.



Sadržaj 

Vrste sudjelovanja.

Pokretači i ishodi

Teme o kojima ovdje možete
naučiti su:

     angažmana i sudjelovanja u  
     organizacijama.



Vrste sudjelovanja  



Ovaj oblik sudjelovanja omogućuje razmjenu informacija

o vašoj organizaciji i poslu koji obavljate.

Možete dijeliti informacije sa svojim prijateljima, obitelji

i susjedi.

Možete pripremiti plakat ili letak o čemu ćete pričati

posao koji radite.

Možete pripremiti newsletter sa svim informacijama.

Možete pripremiti podcast ili video.

Razina 1. Informacije



Ova razina sudjelovanja je stroža i omogućuje dijeljenje
mišljenja, ideja o sebi i grupa.

Ova razina pomaže u upoznavanju drugih perspektiva,

izvršiti prilagodbe i donositi odluke prema našim povratnim
informacijama.

Na ovoj razini možemo dati informacije, informirati ljude i dobiti

povratne informacije o ulozi naše organizacije.

Razina 2. Konzultacije 



Tehnike koje možemo koristiti za razmjenu informacija

i dobiti povratne informacije su:

- Pitajte i slušajte ljude oko nas.

- Zapišite sve podatke.

- Donositi odluke na temelju prikupljenih podataka.

Neki primjeri kako davati i dijeliti informacije

provode ankete, ankete, oglasne ploče,

intervjue ili kutije za prijedloge.
 

Razina 2. Konzultacije



Ova razina suradnje uključuje dijeljenje odgovornosti
 
s kolegama, radeći zajedno i zajedničko donošenje odluka.

Ova razina pomaže ljudima da se osjećaju dijelom

organizacije.

Na ovoj razini možemo dati informacije

i dobiti povratne informacije o ulozi naše organizacije

te ih uključiti u donošenje odluka.

Razina 3. Suradnja 



Tehnike za postizanje suradnje su organiziranje događaja,

dijeljenje zadataka i zajedničko donošenje odluka.

Neki primjeri kako primijeniti tehnike za dobivanje

drugi ljudi u organizaciji za suradnju su

edukativnih događanja i volonterskih aktivnosti.

Razina 3. Suradnja 



Ova razina sudjelovanja i angažmana uključuje davanje ljudima

u organizaciji moć odlučivanja i djelovanja.

Na ovoj razini možemo se osjećati spremniji za sudjelovanje

u našoj organizaciji.

Na ovoj razini možemo ljudima dati informacije,

dobiti povratne informacije o ulozi naše organizacije,

sudjelovati u donošenju odluka

i primijenite informacije u praksi.

Razina 4. Osnaživanje 



Tehnike koje možemo koristiti na ovoj razini su
organiziranje događaja

za ljude u organizaciji,

da odluke donose ljudi u organizaciji

te provoditi odluke koje su donijeli.

Razina 4. Osnaživanje



Pokretači i ishodi
organizacijskog
angažmana i
sudjelovanja

 



Okušajte se u ovoj
aktivnosti 



Obavijestite sve o svom doprinosu

organizaciji.

Možete im reći o zadacima koje obavljate

u organizaciji, gdje koristite svoje vještine,

čemu doprinosite

i što ljudi govore o tebi.

U ovoj aktivnosti također možete koristiti formativ
 
dokument s naslovom Moja putovnica



Naša organizacija brani naša prava

i očekuje da se ponašamo na određeni način.

Možemo koristiti SWOT analizu i Google obrazac

da saznam u čemu smo dobri, da izvijestim o svojoj
organizaciji,

pronaći osobu kojoj mogu biti mentor,

da saznam koje su moje potrebe i snage

i vidjeti kako ih voditi.



Postoji izraz koji kaže timski rad čini san uspješnim.

Lakše je kada možete riješiti probleme ili prevladati prepreke

zajedno s kolegama u organizaciji.

Koristite dokument ekološke karte

da vidim kakvu podršku imaš.

Također upotrijebite SWOT analizu kako biste vidjeli svoje
snage.

Odaberite potrebu i pregledajte je kroz Johari prozor.

Iskoristite istu potrebu s refleksivnom vježbom.

I na kraju, napravite plan za promicanje potrebe koju imate

i moguća rješenja.



Svi mi možemo biti superheroji u svojoj zajednici.

Istražili ste supermoći svoje organizacije.

Koristite pripremljene materijale.

Koristite plan koji ste pripremili i zagovarajte svoje
potrebe

i rješenja za zajednicu.

Možete napraviti kratki film i podijeliti ga na Facebooku.



3 stvari koje ste danas naučili.

3 stvari koje danas nosite sa sobom kući.

Raspravimo 



HVALA VAM NA PAŽNJI 




