АЛГОРИТМ САМОАНАЛІЗУ ПОТРЕБИ У ДІАЛОЗІ У ПРОЦЕСІ РЕФОРМ
УМОВНІ ПОЗНАЧКИ

У переважній більшості випадків, коли виникає якась складність у процесі виконання
робочого завдання, це пов'язано з непорозумінням, конфліктом, непроясненням, тривогою тощо.
ДІАЛОГ як інструмент може бути в нагоді. Щоб знати, коли і як правильно його застосувати,
використовуйте алгоритм нижче.

КОНКРЕТНИЙ
КРОК

ПОЧНІТЬ ЗВІДСИ

ТУТ СЛІД
ЗРОБИТИ ВИБІР
ПОДАЛЬШОГО
РУХУ

АКЦІЯ ПРОТЕСТУ /
НЕГАТИВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

КОНКРЕТИЗАЦІЯ
ПОДАЛЬШОГО
РУХУ

РЕФОРМА

(зворотнє до рівня культури
порозуміння)
(зробіть вибір)

З'ясуйте та постарайтеся
зрозуміти, хто і про що
намагається у такий спосіб
«докричатися», бо в інший
спосіб їх не чують

Невдоволення
станом речей у вашій сфері, який так
треба змінювати?

У разі потерби, передайте інформацію профільному підрозділу

Встановіть контроль над
ситуацією, почніть кризові
перемовини
(див. на стор. 42-43 праворуч)

Визначення проблеми,
пошук альтернатив
розв'язання, розроблення
рішень

Проведіть аналіз стейкголдерів:
- складіть/актуалізуйте карту стейкголдерів
- складіть матрицю ставлення стейкголдерів
- складіть матрицю щодо впливовості та заінтересованості
стейкголдерів
- складіть матрицю потреб та інтересів стейкголдерів
(важливо перевірити припущення про це у безпосередній
комунікації з представниками)
(всі ці інструменти див. на стор. 32-39 праворуч)
Увага! Враховуйте гендерні аспекти

ні

Чи відомі розбіжності
(різні позиції / бачення) між
стейкголдерами?

ні

ні

Ключовий принцип у діалозі / медіації - «НЕ НАШКОДЬ». Можливо, варто не втручастися

Прокладайте для всіх шлях виходу із
ситуації:
- прояснюйте
- намалюйте разом «прості, зрозумілі
наступні кроки» та часові орієнтири
для них

Оберіть стратегію перемовин
(скористайтеся інформацією на
стор. 28-31 праворуч),
підготуйтеся відповідно до
обраної стратегії

низький

ні

У штаті є
спеціально підготовлені
медіатори / переговірники?
Чи є бюджет на послуги
зовнішніх
медіаторів?

Знайдіть ті межі системи, в
яких перемовини будуть більш
успішними

(межі системи для перемовин - це про
коло учасників і те, що є на «переговорному столі», тому, можливо, варто
проводити перемовини між зовсім
іншими особами, на іншому рівні.
Можливо, для того, щоб був ефект,
зовсім не відомство має бути стороною
таких перемовин)

Ведіть перемовини, аналізуйте
результати, вносьте зміни у
стратегію

ні

Чи реформа
принесла
очікувані результати,
потрібні показники
досягнуті?

ні

Ускладнення
реформи через негаразди
всередині відомства?

Щодо решти проводити діалог
не варто

так

Залучіть нейтрального
медіатора/фасилітатора
для діалогу і внутрішньої
сесії з пошуку рішення

ТРЕНІНГИ з

командоутворення,
комунікації,
ефективної
взаємодії

так

ДІАЛОГ
(КОЛО ПОРОЗУМІННЯ)

Суттєві
зміни курсу /
пріоритерів / у складі так
керівництва?

ні

ЗУСТРІЧІ першої особи з усім
колективом та з малими групами
для знайомства, побудови довіри,
прояснення суті змін, майбутнього

ні

так

Ускладнення
через неприйняття серед
стейкголдерів, супротив?

(призводить до буксування
реформи)

Чи задоволені
результатом
стейкголдери?

ні

так

Брак внутрішніх
комунікацій?

так

ні

Відлагодження та/чи оновлення
системи та правил внутрішньої
комунікації із залученням ключових
ресурсів відомства

ні

так

ні

Надалі самостійно чи з
професійною підтримкою:
- проаналізуйте, що є
предметом конфлікту, стороною
якого є відомство
- оцініть ресурс часу
- оцініть на що ви можете
впливати

Упровадження реформи,
моніторинг та корекція

Проведіть базовий аналіз:
- опишіть проблему, для якої шукаємо рішення, що про
неї знаємо, які ресурси, можливості та обмеження для рішення
- детальний аналіз поточного стану сфери
- аналіз підходів, що вже застосовувались в минулому для
розв'язання подібних проблем (якщо такі були).
- врахуйте стратегічні пріоритети держави
- врахуйте міжнародні зобов'язання
- врахуйте поточні реформи та зв'язок з ними
- врахуйте альтернативи (варіанти) розв'язання
- врахуйте цілі, задачі реформи, очікувані результати
- передбачте ризики та запобіжники ...

Чіткі інструкції про
майбутнє для
визначеності, КОЛО
ПОРОЗУМІННЯ для
полегшення прийняття
розвитку подій

Незворотна
ліквідація відомства/ так
підрозділу?

Оцінювання
результатів
реформи

ПУБЛІЧНІ
КОНСУЛЬТАЦІЇ
(можна зробити у
діалоговому підході
(див. чекліст №1 + опис
форматів на стор. 16-19
праворуч))

так

так

так

Чи
розбіжності між
стейкголдерами стосуються
саме змісту
реформи?
так

Ускладнення
пов'язане зі зміною
обставин, недостатньою
розробкою варіантів
рішень?

(передумови, цілі,
відповідальні,
порядок її втілення,
порядок прийняття
рішень
тощо)

високий
Чи є
бюджет на нейтральну
фасилітаторську підтримку?
(грантова підтримка,
техн. допомога)

Суттєві
зміни в
команді?

(Якщо найближчим часом не буде
додано ресурс)
ТВОРЧІ / БРЕЙНСТОРМ-СЕСІЇ
для оптимізації / автоматизації
процесів наявними ресурсами

так
Налагодити комунікацію,
правила взаємодії, довіру;
СЕСІЇ КОМАНДОУТВОРЕННЯ

ні

ні

Суттєві
зміни структури? так

Не варто проводити
діалог

Уточніть
комунікаційний
план реформи,
щоб ліквідувати
прогалини, що
дали такі наслідки

Почніть із зустрічей
окремо з кожною
групою
стейкголдерів

Чи мета та питання для діалогу сформульовані
нейтрально для всіх груп стейкголдерів, щоб
говорити один з одним?
Підіберіть фасилітаторську команду
(підказки у посібнику «Як, коли, де працює
діалог?»

так

ні

так

так

Дайте собі відповідь на питання:
1) мета, що хочемо досягти завдяки діалогу?
2) на які питання шукаємо відповіді?

Брак
кадрових
ресурсів?

Проблема в
недокомунікуванні
цілей, процесу,
ходу, результатів
реформи?

так

Недостатня
комунікація
реформи?

Який рівень напруги щодо
розбіжностей між
стейкголдерами?
(враховуйте проведений
аналіз інтересів / потреб
стейкхолдерів)

середній

ні

ні

ні

середній

низький

високий

З'ясуйте, по можливості, хто
організатор, лідер

Залучіть нейтральну
професійну підтримку для
розв'язання конфлікту
(медіатор, фасилітатор діалогу)

СЛІІДУЙТЕ ЗА СТРІЛКОЮ

Оцініть рівень напруги,
нетерпимості, страху у відомстві

Який етап?
(зробіть вибір)

Напруження спадає? так

ІНФОРМАЦІЙНОКОМУНІКАЦІЙНА ПІДТРИМКА

РЕКОМЕНДОВАНИЙ
АЛГОРИТМОМ МЕТОД

Подбайте про кризові
комунікації в медіа
(див. на стор. 40-41 праворуч)

ні

ЗАЛЕЖНО ВІД ВІДПОВІДІ НА
ПИТАННЯ - РУХАТИСЯ У
ПОЗНАЧЕНОМУ
НАПРЯМІ

Реформа
відомства
(суттєві внутрішні
зміни)

Реформа сфери
(вироблення
політики)

Невдоволення
тим, як рухається ваша
реформа?

УМОВА:

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
ЩОДО ДІАЛОГУ

ОКРЕМИЙ
СЦЕНАРІЙ

Аудит ролей / процесів, опис,
оптимізація; СЕСІЇ З
ОРГРОЗВИТКУ

ні

Суттєві
зміни сфери
відповідальності, так
зовнішніх
обставин?

СТРАТЕГІЧНА СЕСІЯ

ні

Тестуйте можливість
спільних зустрічей.
Якщо безпечно,
переходьте до
діалогу

Зневіра?

так

МОТИВАЦІЙНІ СЕСІЇ,
розробка системи мотивації

ні

Разом із фасилітаторською командою
розробіть дизайн діалогу (див. чекліст у
посібнику «Як, коли, де працює діалог?»)
Дизайн діалогу оцініть з гендерної перспективи
(див. джерело 9 на стор. 65 праворуч)
Підготуйтесь до діалогового процесу за
чеклістом №2 (див. на стор. 48-49 праворуч)
Продумайте та узгодьте з учасниками план та
правила публічної комунікації під час діалогу

Ініціюйте між
стейкголдерами
ПЕРЕГОВОРИ за
посередництва
відомства,
проведіть СЕСІЮ
З ПОШУКУ
РІШЕННЯ

Навчальні активності, будь-які
СПІЛЬНІ ПОДІЇ,
трансформація складного
досвіду

Відсутня
згуртованість так
колективу?

Використовуйте кожну доречну
можливість проінформувати про
завершення одного етапу / кроку
та перехід до іншого у процесі,
який ведете. Відзначайте цінність
всіх учасників та висловлюйте їм
вдячність

ні

КОЛА ВДЯЧНОСТІ, підтримки, підтвердження
цінності кожного і спільного

Експортуйте досвід згуртованості в інші команди

Триває
реформа сфери?

ДІАЛОГОВИЙ
ПРОЦЕС

так

ні

Святкуйте та відзначайте
успішне завершення
відомства реформи

Дії / ПОДІЇ / ПОВІДОМЛЕННЯ ДЛЯ ПІДТРИМАННЯ ВІДНОСИН, КОНТАКТУ ЗІ СТЕЙКГОЛДЕРАМИ, ПРОЯСНЕННЯ, ПРОСВІТНИЦТВА

Пояснювальний
мультик

Алгоритм та
посібник

Довідник «Хто є хто у сфері
медіації та діалогу в Україні»

Реєстр медіаторів Національної
асоціації медіаторів України
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