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Kampania obywatelska

1. Jest szeregiem działań mających na 
celu zmianę społeczną służącą dobru 
wspólnemu. 

2. Opiera swoją siłę na mobilizacji 
obywateli do działania. 

3. Rzuca wyzwanie władzy politycznej lub 
biznesowej i zmienia układ sił.



Game changer
- element zmieniający 
reguły gry, wywracający 
stolik do góry nogami, 
punkt zwrotny.



















Pięść kampanii obywatelskiej

1. Cel – wskaż najbliższą zmianę

2. Układ sił – analizuj sojuszników i wrogów

3. Wiatr – wykorzystaj szanse

4. Komunikacja – mobilizuj do działania

5. Dobra i zasoby – zarządzaj

6. Kampanier – zacznij od siebie





1. Cel – wskaż najbliższą 
zmianę

1.1 Diagnozuj

1.2 Wyznacz najbliższy cel

1.3 Zrób test foto

1.4 Koncentruj się

1.5 Podejmij zobowiązanie











2. Układ sił – analizuj 
sojuszników i wrogów

2.1 Lista interesariuszy.

2.2 Jakie są zależności między siłą wpływu poszczególnych 
interesariuszy a stopniem zgadzania się ich z Twoimi 
postulatami?

2.3 Jakie są zależności między siłą wpływu poszczególnych 
interesariuszy a ważnością problemu dla nich?

2.4 Wykres układu sił

2.5 Przekonuj

2.6 Przygotuj plan wpływania na interesariuszy









3. Wiatr – wykorzystaj szanse

3.1. Uderzaj tam, gdzie boli

3.2. Wykorzystaj konflikty i asymetrię sił

3.3. Wykorzystaj motywacje

3.4. Podłącz się pod trendy

3.5. Wykorzystaj sukces

3.6. Buduj na zewnętrznym kalendarzu



















4. Komunikacja – mobilizuj do 
działania

4.1. Postaraj się, aby przekaz kampanii był prosty i 
zrozumiały

4.2. Nadaj wypowiedzi nieoczekiwany charakter

4.3. Bądź konkretny

4.4. Bądź wiarygodny

4.5. Odwołuj się do emocji

4.6. Opowiedz historię





5. Dobra i zasoby - zarządzaj

5.1. Zarządzaj ludźmi

5.2. Zarządzaj czasem

5.3. Zarządzaj pieniędzmi

5.4. Zarządzaj infrastrukturą

5.5. Zarządzaj wiedzą





Ważne sprawy w 
polityce wymagają 
czasu

- Birgitte Nyborg













6. Kampanier – zacznij od siebie

6.1. Zacznij od (pogody) ducha

6.2. Zacznij od ciała

6.3. Zacznij od umysłu

6.4. Zacznij od postawy

6.5. Buduj na więzi

6.6. Walcz z poczuciem własnej ważności



Kampania 
wewnętrzna



Jesteśmy produktami 
swojej przeszłości






