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"Konsultatywa" - poprawa jakości konsultacji społecznych w
ochronie zdrowia
Program popraw y jakości konsultacji społecznych w ochronie zdrow ia prow adzony
w spólnie przez W ydział Badań i Analiz Socjologicznych CSIOZ i Fundację Edukacji
Ekonomicznej w W arszaw ie.
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrow ia w spólnie z Fundacją Edukacji
Ekonomicznej podjęły realizację projektu "Poprawa jakości konsultacji
społecznych w ochronie zdrowia" poprzez w drożenie systemow ej i użytecznej w
praktyce metody przeprow adzenia konsultacji i rozw iązyw ania konfliktów społecznych,
nazw anej Konsultatyw ą (patrz załącznik Metoda Konsultatyw y).
W ramach współpracy podpisano list intencyjny oraz dwie umowy:
I. 28 kw ietnia 2008 podpisano list intencyjny o w spółpracy pomiędzy Fundacją
Edukacji Ekonomicznej z siedzibą w W arszaw ie a Centrum Systemów Informacyjnych
Ochrony Zdrow ia.
Celem partnerstw a jest realizacji projektu "Implementacja "Konsulatatyw y" w Polsce"
oraz zaw arcie stosow nej umow y o partnerstw ie w razie otrzymania dofinansow ania z
Mechanizmu Finansow ego EOG i Norw eskiego Mechanizmu Finansow ego.
Aby otrzymywać od nas informacje
dotyczące nowości na stronach
CSIOZ zapisz się do newslettera.
wpisz adres e-mail...

OK

Podpisanie listu intencyjnego w ynika z w cześniejszej w spółpracy umaw iających się
stron w ramach prow adzonego od 2004 projektu: "Szpital i lokalny system ochrony
zdrow ia", którego uczestnikiem była rów nież Katedra Nauk Społecznych W SPiZ im
Leona Koźmińskiego (obecnie Akademia Leona Koźmińskiego). W ramach tego
projektu w 2007 Fundacja Edukacji Ekonomicznej przeprow adziła w arsztaty, na temat
zasad działania i strategii rozw oju dla SPZOZ w Raw iczu. W w yniku osiągniętego
konsensusu podjęte zostały decyzje o przekształceniu szpitala w spółkę - obecnie
realizow ane.
Preambuła listu intencyjnego:
Mając na celu propagow anie rządów praw a i rozw ój postaw obyw atelskich Fundacja
Edukacji Ekonomicznej proponuje realizację projektu systemow ego rozw oju
mechanizmów konsultacji i partycypacji społecznej przy podejmow aniu w ażnych
decyzji oraz metod diagnozow ania problemów lokalnych, p.t. "Implementacja
Konsultatyw y w Polsce".
Głów nym elementem projektu będzie implementacja społecznego i "uczestniczącego"
procesu definicji potrzeb i podejmow ania decyzji ("Konsultatyw a") przy aktyw nym i
pełnym udziale partnerów społecznych i środow isk lokalnych. Proces jest oparty na
technikach w arsztatow ych "Metaplan" i Metody Planow ania Projektu Zorientow anych
na Osiągnięcie Celu (ang. Goal Oriented Project Planning), z pow odzeniem
stosow anych od 1991 roku w Polsce przez Fundację Edukacji Ekonomicznej do
rozw iązyw ania problemów społecznych, planow ania strategicznego oraz planow ania
rozw oju lokalnego przy szerokim udziale w szystkich interesariuszy, w tym środow isk
lokalnych.
Dodatkow o metoda procesow a projektu zostanie w zbogacona o narzędzia
stosow ane w procesie mediacji oraz now oczesne narzędzia internetow e, które
umożliw ią szerszą partycypację społeczną. Obok definicji metody i w ypracow ania
narzędzi, w ramach projektu zostaną pilotażow o przeszkolone osoby zdolne prow adzić
w arsztaty zgodnie z metodą Konsulatyw y, rekrutow ane między innymi z pracow ników
Partnera. Zostaną rów nież przeprow adzone lokalne konsultacje społeczne zgodnie z
opracow aną metodą, stanow iące studia przypadków jako materiał do dalszej nauki i
promocji stosow ania metody. Projekt przyczyni się do popraw y społecznej kontroli
mającej na celu zw iększenie przejrzystości w publicznym procesie decyzyjnym oraz
zw iększenie zainteresow ania i zaangażow ania obyw ateli w życie publiczne.
II. 28 sierpnia 2008 w W arszaw ie zaw arto umow ę o w spółpracy pomiędzy Fundacją
Edukacji Ekonomicznej z siedzibą w W arszaw ie a Centrum Systemów Informacyjnych
Ochrony Zdrow ia, w celu realizacji projektu "Implementacja Konsultatyw y w Polsce":
Celem projektu jest popraw a jakości konsultacji społecznych w ochronnie zdrow ia
poprzez w drożenie systemow ej i użytecznej w praktyce metody przeprow adzenia
konsultacji i rozw iązyw ania konfliktów społecznych, nazw anej Konsultatyw ą.
W ramach projektu zostanie stw orzona kompleksow a dokumentacja, materiały
szkoleniow e i narzędzia pomocne w stosow aniu metody. Projekt zakłada pilotażow e
przeprow adzenie w arsztatów rozw iązujących konkretne problemy lokalne z udziałem
w szystkich interesariuszy (stakeholders), w tym problemy napotykane w
informatyzacji służby zdrow ia. W odpow iedzi na często spotykane konflikty społeczne
do metody zostaną zaadoptow ane techniki polubow nego rozstrzygania sporów
(mediacji) stosow ane w Europie, stosow anie których od niedaw na formalnie
umożliw ia polski system praw ny.
W celu umożliw ienia szerszej partycypacji społecznej, na bazie norw eskich i
europejskich dośw iadczeń, stw orzone zostaną now oczesne narzędzia internetow e,
umożliw iające w niesienie opinii (jak e-petycje), dyskusji oraz prześledzenia stosow anej
argumentacji dotyczącej konsultow anych tematów on-line. W ramach projektu
zostaną pilotażow o przeszkolone osoby zdolne prow adzić w arsztaty zgodnie z metodą
Konsultatyw y oraz przeprow adzone lokalne konsultacje społeczne, stanow iące studia
przypadków jako materiał do dalszej nauki i promocji stosow ania metody.
CSIOZ w ramach projektu zamierza zastosow ać tę metodę dla osiągnięcia
porozumienia w sytuacjach skomplikow anych i konfliktow ych przy udziale bardzo w ielu
stron mających różne interesy. Obszary zastosow ania Konsultatyw y planow ane w
ramach działań realizow anych przez Centrum to:
* tw orzenie i konsultacje strategii w drażania złożonych systemów informatycznych w
ochronie zdrow ia
* definiow anie potrzeb jakie mają spełniać systemy informatyczne w sposób
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gw arantujący logiczne i metodyczne pow iązanie z celami w drożenia
* konsultacje propozycji ustaw i rozporządzeń oraz systemow ych decyzji dotyczących
informatyzacji systemu ochrony zdrow ia
Projekt jest finansow any z grantu Funduszu dla Organizacji Pozarządow ych w ramach
Mechanizmu Finansow ego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norw eskiego
Mechanizmu Finansow ego 2004-2009, który otrzymała Fundacja Edukacji
Ekonomicznej. W projekcie obok Fundacji Edukacji Ekonomicznej i CSIOZ bierze udział
Vestfold University College z Norw egii, Modus Vivendi e.V - Europejski Zw iązek
Zarządzania Konfliktami i Mediacji oraz Fundacja W spomagania W si.
III. 28 listopada 2008 w W arszaw ie zaw arto umow ę pomiędzy Centrum Systemów
Informacyjnych Ochrony Zdrow ia a Fundacją Edukacji Ekonomicznej z siedzibą w
W arszaw ie w celu w ykonania ekspertyzy, popartej dw udniow ym w arsztatem
pilotażow ym, mającej na celu przygotow anie koncepcji "Mapy Drogow ej" dla
skutecznego w drożenia programu informatyzacji ochrony zdrow ia, w spieranego przez
szkolenia prow adzone metodami partycypacyjnymi.
W ramach w ykonania umow y odbędą się w arsztaty, łącznie 2 dni w arsztatow e
(załącznik do niniejszej umow y), oraz przygotow ana zostanie ekspertyza stanow iąca
propozycję Planu działań dla uspołecznienia procesu przygotow ania w drożenia
Programu Informatyzacji Ochrony Zdrow ia w Polsce "Zespół Zadaniowy (Task
Force) dla przygotowania wdrożenia Programu Informatyzacji Ochrony
Zdrowia w Polsce" (patrz załącznik Propozycja Planu działań).
ZA ŁĄ CZNIKI:

Materiały szkoleniowe: Konsultatywa - broszura
Strategia e-Zdrowie Polska na lata 2009-2015
Sprawozdanie z dyskusji na temat strategii społeczeństwa informacyjnego w obszarze "Zdrowie"
Propozycja Planu działań
Metoda Konsultatywy

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia nie odpowiada za zawartość stron, do których odnośniki pojawiają się w portalu www.csioz.gov.pl
© 2009 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

