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Wykorzystanie nowych mediów  
w konsultacjach społecznych.  

Dobre praktyki w kraju i za granicą 
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www.pacjencidecyduja.pl 

PACJENCI   
ORGANIZACJE 
PACJENCKIE 

EKSPERCI 

N
O

W
E 

 M
ED

IA
 

PACJENCI  

OBYWATELE 

DECYDENCI 



www.pacjencidecyduja.pl 

Dobre praktyki za granicą 

 Unia Europejska 

 Kanada 

 Wielka Brytania 

 Australia 
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Komisja Europejska 
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http://ec.europa.eu/yourvoice/index_pl.htm  

http://ec.europa.eu/yourvoice/index_pl.htm
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nowe media konsultacje spoleczne/PSQH_02_12_2013_EN.pdf
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Kanada 

 Rządowa strona: Konsultacje z Kanadyjczykami 
http://www.consultingcanadians.gc.ca  

 http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-
mps/consultation/index-eng.php  (z zakresu 
zdrowia) 
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Wielka Brytania 

 http://www.involve.org.uk/ - strona ekspercka z 
zakresu partycypacji 

 http://participationcompass.org – baza 
informacji z zakresu konsultacji społecznych z 
bardzo zaawansowanym filtrem wyszukiwania 

 https://www.patientopinion.org.uk/info/about - 
platforma przez którą zbierana jest informacja 
zwrotna od pacjentów dot. korzystania z usług 
opieki zdrowotnej (główny cel – przekazanie do 
usługodawców i poprawa jakości świadczenia 
usług) 
 

http://www.involve.org.uk/
http://participationcompass.org/
http://participationcompass.org/
https://www.patientopinion.org.uk/info/about
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Australia 

 http://webguide.gov.au/web-2-0/online-consultation/  

 Deklaracja Otwartego Rządu 
http://www.finance.gov.au/e-government/strategy-and-
governance/gov2/declaration-of-open-government.html  

 https://www.getinvolved.qld.gov.au/gi/consultation/list.html  
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Podsumowując 

 Dedykowana strona 

 Baza wiedzy 

 Możliwość komentowania  

 Systemy ankietowe 

 Mailing 
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Praktyki w kraju 
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Ministerstwo Zdrowia 

 http://www2.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=m4
91&ms=0&ml=pl&mi=56&mx=6&ma=79 
(strona Ministerstwa Zdrowia; zakładka – 
konsultacje społeczne) 

 http://www.dlapacjenta.mz.gov.pl  

 

http://www2.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=m491&ms=0&ml=pl&mi=56&mx=6&ma=79
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Ministerstwo Gospodarki 

 http://www.youtube.com
/watch?v=GhUp1SAQUsQ
&list=UUW3LE0ZrtxayL-
huHA0S5Xw  

 http://konsultacje.gov.pl/  
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Miasto Stołeczne Warszawa 

 http://konsultacje.um.warszawa.pl/ 

 http://konsultacje.um.warszawa.pl/baza_wiedz
y/techniki_konsultacji_spolecznych   

http://konsultacje.um.warszawa.pl/
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Inicjatywy obywatelskie 

 https://obywateledecyduja.pl/ 

 http://partycypacjaobywatelska.pl/  

 https://mamzdanie.org.pl 

www.pacjencidecyduja.pl  

https://obywateledecyduja.pl/
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Konsultacje online przez 
pacjencidecyduja.pl – jak to działa? 

Ogłoszenie 
konsultacji 

• Maile z informacją 

Przygotowanie 
informacji dla 
pacjentów i 
obywateli 

• System edycji treści i 
komentarzy 

Zebranie opinii 
od pacjentów i 
obywateli i ich 
opracowanie 

• System edycji treści i 
komentarzy 

• Dedykowane ankiety 

Opublikowanie 
wyników 
konsultacji i 
przekazanie 
ich 
administracji 
publicznej 

•www.pacjencidecyduja.pl 
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Konsultacje online przez 
pacjencidecyduja.pl – jak to działa? 

SZYBCIEJ 

BARDZIEJ 
PROFESJONALNIE 

BARDZIEJ 
SKUTECZNIE 



www.pacjencidecyduja.pl 

W konsultacjach społecznych online 

nie  chodzi o technologię  
– chodzi o LUDZI!  
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Dziękujemy za uwagę. 

Zapraszamy ponownie. 
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Fundacja MY PACJENCI 

email: info@mypacjenci.org 

www.mypacjenci.org 

tel.fax +48 22 615 57 10 

KRS 0000420212 
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