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BENDRAVIMO
IR INFORMAVIMO
KRIZËS ATVEJU VADOVAS

Krizës metu visuomenë daug labiau nei
kasdieninëse situacijose tikisi ir laukia tikslios informacijos ir operatyvaus informavimo. Pasirengimas krizinëms situacijoms ir
gerai apgalvota informavimo strategija daro átakà tolesnei krizës eigai ir lemia jos valdymà bei likvidavimà.
Ðiame vadove galima rasti patarimø ir rekomendacijø, kaip organizuoti su informavimu susijusià veiklà, institucijoms bendrauti tarpusavyje ir su kitomis tikslinëmis grupëmis prieð krizæ, krizës metu ir jai pasibaigus, susipaþinti su pagrindinëmis informavimo problemomis ir suþinoti, kaip jø iðvengti.
Vadovà galima naudoti mokymo tikslams,
rasti patarimø ir nurodymø tiems, kurie krizës metu atsakys uþ laiku visuomenei ir
þiniasklaidai teikiamà informacijà.
Paskutiniø ávykiø patirtis ir ðios srities tyrinëjimai rodo, kad informavimas ir ryðiai
tarp ávairiø institucijø, bendravimas su visuomene ir þiniasklaida krizës metu apima
nuo 70 iki 80% visos jos valdymo grupës veiklos. Todël ðis vadovas gali bûti naudingas
tiems, kurie turi priimti sprendimus, t. y. krizës valdymo vadovams. Jis padës suprasti,
ko nelaimës atveju ið jø tikimasi, kaip efektyviai plëtoti ryðius ir informavimà bendrame krizës, avarijos ar nelaimingo atsitikimo likvidavimo kontekste.
Brigitta Darrell
Ðvedijos avarinës parengties
valdymo agentûros kriziø
komunikacijos skyriaus vadovë
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KAS YRA KRIZË
Þodis krizë kilæs ið graikø kalbos þodþio krinein, kuris reiðkia nuspræsti. Jis apibrëþia tokià tam tikrø ávykiø eigos stadijà, kai gali ávykti arba ávyksta lemtingø
pokyèiø, galinèiø neigiamai paveikti visuomenës sveikatà, turtà ir gerovæ.
Sunku krizës sàvoka apibrëþti tiksliai ir vienareikðmiðkai. Ðiame leidinyje kalbama apie situacijas, kuriø metu ávairios institucijos turi imtis veiksmø, kad kuo
maþiau pasikeistø daugelio þmoniø kasdienis gyvenimas.
Krizës, kurioms mes ruoðiamës, gali bûti ávairios. Tai – potvyniai, elektros tiekimo
sutrikimai, dujø nutekëjimai, avarijos, laivø katastrofos arba, pavyzdþiui, radioaktyviøjø medþiagø iðmetimas á aplinkà. Krizës gali kilti dël neteisingo elgesio, sukèiavimo, besikeièianèiø vertybiø ir elgesio normø. Sàmoningai sukeltø kriziniø situacijø
pavyzdþiai – teroro, sabotaþo, boikotø arba kompiuterinio piratavimo atvejai.
Krizës iðtinka netikëtai, palieèia daugelá ir ávairiø veikëjø. Sprendimus susidarius
neaiðkioms aplinkybëms reikia priimti labai greitai, o þiniasklaida ne tik pati dalyvauja kriziø valdymo procese, bet ir informuoja visuomenæ apie kitus dalyvius.

Svarbu þinoti ir suprasti pagrindinius krizës bruoþus,
bûti pasirengus, kai krizë:
• ávyksta netikëtai;
• kelia pavojø ir reikalauja pastangø;
• yra potencialiai pavojinga;
• reikalauja veikti nedelsiant ir greitai;
• gali bûti kontroliuojama tik ið dalies;
• gali turëti nenuspëjamà poveiká ir neprognozuojamø pasekmiø;
• sukelia visuomenës ir þiniasklaidos dëmesá.
Kadangi visuomenës informavimo priemonës skelbs þinias
apie krizæ, institucijos turi þinoti, kad:
• tai susijæ su visuomene ir ji suþinos viskà;
• ieðkant „atpirkimo oþiø“ kaþkas gali bûti apkaltintas.
Dël krizës ir jos likvidavimo darbø gali atsirasti visuomenës
nerimo poþymiø, atskiriems asmenims pasireiðkianèiø:
• stipriais asmeniniais iðgyvenimais;
• savivokos pokyèiais;
• vertybiø perkainojimu.
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IMKITËS INICIATYVOS
Nors krizës metu didþiausias pavojus kyla sveikatai, institucijos susiduria ir su
kitomis problemomis. Kad ir kokias funkcijas beatliktø, kiekviena ið jø turi galimybæ ágyti arba stengtis iðlaikyti jau ágytà visuomenës pasitikëjimà.
Planuodami krizës valdymà nesiremkite vien ankstesne patirtimi ir nereaguokite pasyviai. Daug svarbiau pabandyti nuspëti galimus ávykius bei numatyti galimà jø eigà ir remiantis prognozëmis pasirengti su jais susitvarkyti veikiant aktyviai.
Valdant krizes, susiduriama su psichologinëmis problemomis, kurias tenka spræsti patiems ar padëti su jomis susidoroti kitiems. Tuo pat metu bûtina planuoti ir
vykdyti veiklà, maþinanèià krizæ ar ðvelninanèià jos pasekmes.

Planuodami ir rengdamiesi veikti krizës metu atminkite:
• Neuþtenka tik reaguoti á krizæ, reikia tai daryti aktyviai.
• Planuokite savo veiksmus ir tinkamai juos atlikite.
• Stenkitës aiðkiai màstyti, racionaliai vadovauti
ir laiku priimti sprendimus.
• Áþvelkite ilgalaikes ir trumpalaikes pasekmes.
• Sugebëkite tinkamai patarti ir objektyviai
vertinti priimtus sprendimus.
• Teikite tikslià informacijà savo darbuotojams,
visuomenei, vadovybei ir þiniasklaidai.
• Kalbëdami apie tai, kas vyksta ir ko neþinote arba negalite
þinoti, bûkite sàþiningi.
• Gerbkite þiniasklaidos darbà.
• Siekdami optimalaus rezultato tinkamai naudokite
þmogiðkuosius ir materialinius iðteklius.
• Sugebëkite dirbti ir bendrauti net ir patirdami didelá fiziná
ar protiná krûvá.
• Dirbkite ir bendradarbiaukite su kitomis institucijomis.
• Rûpinkitës savimi ir kitais, skaièiuokite krûvius, kad kuo ilgiau iðliktumëte darbingi ir tinkamai atliktumëte savo funkcijas.
Krizës valdymas vyksta ne tik jai ávykus, bet ir pasirengimo laikotarpiu, kai
numatoma vykdyti veikla yra planuojama. Kriziø likvidavimo dalyviai vienbalsiai
sutaria, kad veiksmingam krizës valdymui bûtinos parengiamosios priemonës –
darbuotojø ðvietimas, mokymas ir pratybos, teisingas technologijø pasirinkimas ir
naudojimas bei informavimo srityje dirbanèiø pareigûnø dar iki krizës sukurta
efektyviai veikianti informavimo sistema.
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PAÞVELKITE Á KRIZÆ KITØ AKIMIS

KRIZIØ KOMUNIKACIJA

Krizës metu svarbu, kad institucija á jà þvelgtø ne tik savo, bet ir iðorinio pasaulio atstovø akimis. Þmonës domisi institucijø veikla, kadangi susiduria su nerimà ir
daugybæ abejoniø jiems kelianèiais klausimais. Nemaþa jø dalis kyla dël informacijos trûkumo, faktus iðkraipanèios informacijos ir pan. Be to, nemaþai dalykø þmonës gali suvokti kitaip, nei atrodo paèiai institucijai.
Atsidûrusiems pavojuje þmonëms jis daþnai atrodo didesnis nei yra ið tikrøjø ar
apie já kalba valdþios institucijos. Vienos institucijos árodinëjimø gali nepakakti, jie
gali bûti neveiksmingi. Suðvelninti situacijà gali tik koordinuoti ir aiðkûs veiksmai
bei informacija ið keliø nepriklausomø ir patikimø ðaltiniø.
Atrodo, kad informacijà valdyti labai paprasta. Taèiau daþniausiai klystama dël
to, kad á problemà þvelgiama tik remiantis turimais faktais, o þmoniø áspûdþiai ir
iðgyvenimai tiesiog ignoruojami. Rengdami informacijà pirmiausia atkreipkite dëmesá á tai, kà þmonës nori suþinoti, ir tik vëliau – kà norite pasakyti patys.

Kriziø komunikacija – tai pasikeitimas informacija tarp valdþios institucijø, ávairiø organizacijø,
þiniasklaidos ir kitø suinteresuotø asmenø bei jø
grupiø iki krizës, jos metu ir krizei pasibaigus.
Krizës metu yra svarbûs trys dalykai – pati krizë, keliai ir bûdai, kaip valdþios institucijos sprendþia krizës problemas, ir krizës ávaizdis. Didþiausios problemos kyla ne dël susidariusios padëties,
bet dël netinkamø ávairiø institucijø veiksmø: prastos parengties ir improvizacijos, lankstumo bei
informacijos apie ávykius ir veikëjus stokos, nesuprantamø naujø vaidmenø ir funkcijø.
Kiekvienas krizës dalyvis savaip suvokia krizæ,
jos mastà, pobûdá ir pasekmes tiek atskiriems
þmonëms, tiek institucijoms. Kiekvienam krizës
dalyviui gali tekti priimti sprendimus. Dël to valdþios institucijos turi bûti gerai informuotos, kas
dalyvauja likviduojant krizæ, kokias funkcijas atlieka, þinoti jø poþiûrá á priimamus ar priimtus
sprendimus.
Krizë palieèia ir skatina aktyviai veikti daug
þmoniø – nukentëjusiuosius ir jø artimuosius, ástaigas ir organizacijas, regioninæ, nacionalinæ ir tarptautinæ þiniasklaidà, savanorius. Ji kelia susidomëjimà ir smalsumà. Sukurkite tokià informavimo sistemà, kuri leistø bendrauti su svarbiais asmenimis (VIP), bet uþkirstø kelià tiems, kurie informacijos ieðko tik norëdami patenkinti savo
smalsumà.

Svarbu suprasti, kad tai, kaip suvokiame rizikà
ir pavojø, priklauso nuo daugelio dalykø:
• Savanoriðkumo. Rizikuojant savo noru ir laisva valia pavojus
neatrodo toks didelis, palyginti su tuo, kai privalome tai
daryti ne savo noru, o „primetus ið virðaus“.
• Atsakomybës. Rizika, bet ne pavojus atrodo daug maþesnë,
kai pats þmogus, o ne institucija atsako uþ savo veiksmus.
• Paþinimo. Nesuprantamos technologijos, nepatirti jausmai
ir netikëti ávykiai kelia didesnius iðgyvenimus ir pavojø nei veikla,
su kuria susiduriame kiekvienà dienà.
• Laiko ir erdvës. Daug stipriau reaguojame á pavojus,
kurie yra ðalia mûsø.

ÞINIASKLAIDOS VAIDMUO
Krizei prasidëjus atsiranda didelis informacijos poreikis. Informacija naudojama sprendimams priimti, þinioms atnaujinti, jos reikia atsakinëjant á daugybæ
klausimø bei duodant patarimus. Tuo pat metu atsiranda mitø ir gandø, trukdanèiø sprendimø analizei ir visai informavimo veiklai.
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Informacijos yra daug, ja reikia nuolat keistis. Dideli jos srautai gali perkrauti
visus informacijos kanalus.
Krizës ávaizdá daugiausia kuria þiniasklaida. Ji sprendþia, ar praneð apie krizæ,
kaip jà pateiks, kaip nuðvies ávairius sprendimus ir veiksmus.
Valdþios institucijos turi suprasti krizës ávaizdþio svarbà. Bûtent ávaizdis gali
veikti jos eigà, likvidavimo darbus ir priimamus sprendimus. Dël to stenkitës likviduoti krizæ kurdami ar dalyvaudami kuriant jos ávaizdá.

KRIZIØ KOMUNIKACIJOS
PAGRINDAI
Sëkmingai kriziø komunikacijai bûtina apgalvotai parengta ir sëkmingai veikianti
informavimo sistema. Valdþios institucijos turi sukurti informavimo strategijà ir ágyvendinti informavimo politikà, o teikdamos informacijà stengtis bûti atviros, greitai ir
lengvai pasiekiamos, patikimos, aktyvios, veiksmus grásti geru planavimu, bendradarbiauti su kitais bei nuolat vertinti padëtá. Informacijai siøsti ir priimti reikalingos
techninës priemonës – telefonai, faksai, informacinës technologijos ir kita.
Dideliame informacijos sraute kiekvienas nori bûti pamatytas ar iðgirstas. Informacija perduodama visà parà, nepriklausomai nuo laiko ir vietos. Þmonës pradeda naudotis naujomis informavimo priemonëmis. Taip atsiranda naujø áproèiø,
tokiø kaip tarptautiniø naujienø stebëjimas internete arba kitø ðaliø þiniasklaidos priemonëse.
Vis didesnæ reikðmæ turi nuolat vykstantis situacijos vertinimas, kai tiriamas iðorinis pasaulis ir stebimi ávairûs ávykiai bei veikëjai. Kultûrinë ávairovë ir tarptautinis
keitimasis informacija reiðkia, kad ðiø dienø informacijos skyrius turi bûti kompetentingas daugiakultûrëje aplinkoje. Vienas ið svarbiausiø profesionalaus informavimo sityje dirbanèio pareigûno uþdaviniø – ne tik rinkti, kaupti, vertinti bei teikti
informacijà kitiems, bet ir informuoti apie uþ institucijos ribø vykstanèius pasikeitimus, á kuriuos reikia atsiþvelgti valdant krizæ ir planuojant jos likvidavimo darbus.
Bendraudami su ávairiomis grupëmis atsiþvelkite á kiekvienà ið jø. Individualûs
poreikiai, lûkesèiai, þiniasklaidos áproèiai lemia, kokià informacijà ir kokiais kanalais siøsti. Atsiþvelgdami á kiekvienà grupæ nustatykite, kokià informacijà jie laiko
patikima, svarbia ar ádomia.
Bendraudami su tikslinëmis grupëmis sàþiningai pristatykite savo vertybes ir
ketinimus. Turite aktyviai dirbti, kad pasiektumëte ir iðlaikytumëte visuomenës
pasitikëjimà, t. y. laikytumëtës svarbiausios kriziø komunikacijos koncepcijos.
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Pasitikëjimas valdþia vertinamas pagal:
• atvirumà ir sàþiningumà;
• institucijos kompetencijà;
• teisingus veiksmus;
• dalyvavimà veikloje ir ásitraukimà á problemø sprendimà.
Informavimo srityje dirbantis pareigûnas analizuoja, planuoja, ágyvendina ir
vertina savo veiksmus atsiþvelgdamas á institucijos strateginius uþdavinius, motyvus ir sprendimus.
Kaip reikëtø vykdyti informacinæ veiklà iki krizës? Kaip vadovauti sëkmingai
kriziø komunikacijai? Kà turi daryti valdþios institucijos iki krizës, kaip jos turëtø
elgtis krizës metu, kad sëkmingai panaudotø sukauptà patirtá? Tai klausimai, á
kuriuos rasite atsakymus ðiame leidinyje.
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KRIZEI BESIRENGIANT
Komunikacijos kokybë krizës metu priklauso nuo to, kaip valdþios institucijos
jai pasirengë ir koká pasitikëjimà visuomenëje iki krizës ágijo. Ði knygos dalis apraðo, kaip atsiþvelgiant á daþniausiai kriziø metu kylanèias problemas tinkamai pasirengti krizës valdymui ir planuoti savo veiksmus.
Krizei iðtikus valdþios institucijos privalo ne tik greitai veikti, bet ir nuolat sistemingai valdyti informacijos srautus bei uþtikrinti, kad siunèiama informacija bûtø
plaèiai paskleista, o visais kanalais institucijà pasiekianti – surinkta.
Krizei pasibaigus svarbu ne tik pasimokyti ið padarytø klaidø, bet ir ágytà patirtá perkelti á naujus planus, á jà atsiþvelgti organizuojant pratybas ir visada prisiminti, ko buvo iðmokta.
Kiekviena institucija krizës metu atlieka savo funkcijas. Todël rengiantis krizei
reikia aiðkiai þinoti ir planuoti, kokiø priemoniø bus imtasi, kokie iðtekliai turimi
ir kokiø prireiks.

Siekdamas uþtikrinti informavimo efektyvumà
informacijos skyrius turi:
• analizuoti, kiek ir kokios informacijos reikia;
• dalyvauti vertinant situacijà ir priimant sprendimus;
• rengti informacijà;
• rinkti ir platinti tiek vidaus, tiek iðorës informacijà.
Informacijos skyrius turi daug uþdaviniø. Jo struktûra priklauso nuo institucijos
funkcijø ir turimø iðtekliø. Kiekvienos grupës darbuotojø skaièiø lemia krizës dydis
ir pobûdis bei institucijos tikslai. Gali bûti, kad vienas darbuotojas turës atlikti
keletà funkcijø. Atskirø informacijos skyriaus grupiø funkcijos ir tikslai bus aptarti
atskirai, ir tik nuo kiekvienos institucijos priklausys, kaip informacijos skyriaus
veikla bus organizuota.
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SUVOKITE, KAD PASIRENGIMAS
KRIZEI – BÛTINAS
Institucijos vadovybë turi aktyviai remti avarinës parengties planavimo darbus. Parama gali pasireikðti pasirengimo avarijoms skatinimu ir ðios srities darbø
rëmimu, iðtekliø skyrimu, dalyvavimu rengiamose pratybose.
Institucijos vykdo ávairià veiklà daugelyje srièiø. Uþ kriziø planavimà atsakingas
asmuo, t. y. avarinës parengties koordinatorius, ir asmenys, kurie atsako uþ darbà
informavimo srityje, turi þinoti, kas vyksta institucijoje, ir kompetentingai atlikti
savo funkcijas. Kiekvienas, nesvarbu, kokioje srityje dirba, turi dalyvauti rengiantis avarinei padëèiai ir iðmanyti kriziø valdymà.
Krizës metu bûtø sunku priimti sprendimus naudojant áprastinius modelius,
kuriems reikia daug laiko. Valdymo sistema krizës atveju turi bûti supaprastinta.
Tiek institucijos vadovybë, tiek kiti darbuotojai privalo þinoti, kad siekdami bendro tikslo visi su avarine parengtimi susijæ darbuotojai turi dirbti kaip viena komanda. Labai svarbu dirbti lanksèiai, improvizuoti ir visiðkai negalvoti apie asmenines ambicijas.
Ketinant kurti paramos krizës atveju bazæ labai svarbu, kad vadovybë ir informacijos skyrius vadovautøsi vienodais principais ir siektø, kad kriziø komunikavimas, kaip ir kiekviena veikla, bûtø naudingas institucijai. Informacijos skyriaus
darbuotojams gali tekti atlikti iðorinës informacijos analizæ, nustatyti svarbiausius informavimo uþdavinius, þinoti ir perprasti þiniasklaidos darbo metodus, naudojamus vertinant ir pateikiant naujienas.
Institucijoje su informacija susijusiai veiklai keliami uþdaviniai turëtø bûti integruoti á pavaldþiø institucijø bendruosius uþdavinius. Ðie uþdaviniai ir suplanuota veikla sudarys kriziø komunikacijø plano dalá. Informacijos skyriaus vadovas
turi bûti krizës valdymo grupës narys, kitaip institucija negalës nei kurti, nei vertinti ir valdyti krizës ávaizdþio.
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INFORMAVIMAS IR BENDRAVIMAS
Informacijos skyriaus gebëjimas atlikti savo uþdavinius krizës metu priklauso nuo to, koká ryðá su
iðoriniu pasauliu institucija yra uþmezgusi iki krizës. Todël jis privalo nuolat sistemingai analizuoti
iðoriná pasaulá bei imtis visø priemoniø sukurti tinklà, apjungiantá visus, kurie gali bûti átraukti á ávairias avarines situacijas. Institucija turi pagalvoti ir
apie komunikacijos technologijas, kuriomis bûtø
galima greitai pradëti naudotis krizës atveju.

IÐORINIO PASAULIO ANALIZË
Iðorinio pasaulio analizë ne tik suteikia institucijai galimybæ áþvelgti krizës poþymiø ir uþbëgant
ávykiams uþ akiø jiems pasirengti, bet ir uþtikrina,
kad institucija seka ávykius, stebi kitø institucijø ir
visuomenës nuomonæ bei elgesá, kuriuos kartais
gali tekti koreguoti.
Kai vienos visuomenës grupës pasirodo ir pradeda veikti, kitos gali nutraukti ar baigti savo veiklà. Gali keistis ir þurnalistø darbo metodai bei áproèiai, technologijos arba visuomenës áproèiai bei domëjimasis ávairiomis þiniasklaidos priemonëmis.
Iðorinës analizës metu institucija susiduria su
kebliomis situacijomis, kurias pati analizuoja, vertina ir tiria. Tuo pat metu ji gali iðvysti, kaip á ðias
situacijas reaguoja kitos institucijos ar visuomeninës grupës, pavyzdþiui, tarptautinës ar labdaros
organizacijos.
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RYÐIAI SU KITOMIS INSTITUCIJOMIS,
VISUOMENINËMIS ORGANIZACIJOMIS
Dar prieð ávykstant krizei informacijos skyrius turi susipaþinti su institucijomis,
su kuriomis bendradarbiaus krizës metu, ir ugdyti tarpusavio pasitikëjimà. Todël
ypaè svarbu bendradarbiauti. Reikia aptarti pasiskirstymà uþdaviniais, atsakomybe ir vaidmenimis, nustatyti savo veiklos ribas, kartais net susitikti ir siekiant
iðvengti painiavos krizës metu suvienodinti besikeièianèios kalbos terminø vartojimà. Reikia aptarti ir kiekvienos ið jø telekomunikacijø formas ir galimybes, technologijas duomenø mainams bei pagrindinius principus, kuriais remiantis bus vykdoma informacinë veikla (pvz., nustatytas atvirumo iðoriniam pasauliui lygis).
Bendraujant turi veikti tiek horizontalieji ryðiai tarp vietos institucijø, tiek vertikalieji
– tarp institucijø ir valdþios. Siekti uþtikrinti, kad visos informacijos norinèios institucijos gautø tokià pat informacijà tuo pat metu ir galëtø pasitarti prieð teikdamos jà
þiniasklaidai. Tarpinstitucinis bendravimas turi pradëti vykti iðkart krizei ávykus.
Informacijos skyriui reikia fotografø, transporto paslaugø teikëjø, seminarø
organizatoriø, vertëjø ir kitø visuomenës informavimo specialistø, kurie galëtø
dirbti operatoriais prie komutatoriø ar telefono skambuèiø centruose. Darbuotojai ið vienos grupës ar skyriaus gali bûti perkelti á tà, kuriam krizës atveju reikia
daugiau pajëgø, jiems gali tekti atlikti daugiau funkcijø. Pavyzdþiui, analizës padaliná sudarytø dideliø kompanijø informacijos pareigûnai arba vieðøjø ryðiø konsultantai, þurnalistai, aukðtøjø mokyklø darbuotojai, tarptautiniø santykiø ekspertai. Pagalbos sutartys gali bûti sudarytos su visuomeninëmis organizacijomis.

IÐ ANKSTO PARENGTI SÀRAÐAI
Institucija turi ið anksto parengti tam tikros veiklos srities darbuotojø sàraðus,
kuriais galëtø naudotis kriziø metu ieðkodama papildomø darbuotojø (pvz., vertëjø) arba norëdama iðplatinti informacijà specialioms jø grupëms (pvz., darbuotojams, jø ðeimoms).
Sàraðø struktûra ir forma turi bûti tokia, kad bûtø galima kuo greièiau iðplatinti informacijà faksais, vidiniais tinklais, elektroniniu paðtu, skrajutëmis, laiðkais ar
kitais informavimo kanalais.
Nepaisant, kiek asmenø yra sàraðe ir kokiu kanalu informacija bus platinama, jø
rengimui keliamas vienas pagrindinis reikalavimas – tokiø sàraðø naudojimas turi
pagreitinti informacijos platinimà. Naudokite tokius informacijos platinimo kanalus, kurie jau yra sukurti ir naudojami vykdant áprastà veiklà. Tinklalapiai gali bûti
veiksminga informacijos platinimo visuomenei priemonë.
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PASITIKËJIMAS
Sàraðø pavyzdþiai:
• Darbuotojai, su kuriais sudaromos sutartys tam tikriems darbams
atlikti – fotografai, spaustuviø ir leidyklø darbuotojai, kurjeriai.
• Visos ástaigos darbuotojai arba atskiros jø grupës.
• Darbuotojø ðeimos.
• Þiniasklaida ir visuomenës informavimo priemonës – vietinë,
regioninë, nacionalinë ir tarptautinë.
• Naujienø portalai internete.
• Institucijos ir jø kontaktiniai asmenys.
• Tarptautinës institucijos.
• Vertëjai.
• Pagalbiniai darbuotojai, kuriø gali prireikti priklausomai
nuo susidariusios padëties.
Tokie sàraðai turi bûti nuolat atnaujinami. Sukurkite procedûrà, kaip tai kuo
efektyviau padaryti.

Svarbiausia iðankstinë sëkmingà krizës valdymà lemianti sàlyga – pasitikëjimas
institucija, dirbanèia krizës likvidavimo darbus. Nesant pasitikëjimo, sprendimus
priimantys asmenys, jø grupës, organizacijos ir þiniasklaida neatsiþvelgs á institucijos atliekamus tyrimus, vertinimus, sprendimus ir rekomendacijas, nes abejos jø
pagrástumu.
Kà institucija turi daryti, kad iðorinis pasaulis ja pasitikëtø? Atsakymas galëtø
bûti toks: pasitikëjimas priklauso nuo institucijos atvirumo, kompetentingumo,
sàþiningumo ir uþuojautos.
Atvirumas – tai institucijos gebëjimas atvirai pateikti faktus apie ávykius, parodyti
sumanumà ir iðdëstyti savo nuomonæ apie situacijà ir problemas. Uþmezgusi dialogà su iðoriniu pasauliu ji neatsisako prisiimti naujø rûpesèiø ir atsakomybës.
Kompetentingumas – tai ávairios veiklos metu ágyta patirtis bei teigiamas institucijos ávaizdis, leidþiantis pasitikëti institucijos kompetentingumu, jos kalbø ir veiksmø darna.
Institucija laikoma sàþininga, kai kalba ne tik apie teigiamas, bet ir apie neigiamas savo veiklos puses ir pripaþásta, kad gali egzistuoti kitokie vertinimai bei
sprendimai.

KOMUNIKACINËS TECHNOLOGIJOS
Krizës metu institucijos turi bendrauti su iðoriniu pasauliu. Komunikacinës technologijos turi leisti valdyti ne tik didelius skambuèiø kiekius, bet ir kitus informacijos srautus. Informacijos skyriui á pagalbà turi ateiti uþ komunikaciniø technologijø sistemø darbo kokybës uþtikrinimà atsakingi kvalifikuoti specialistai. Skyriaus darbuotojai turi sugebëti dirbti kompiuteriais, fakso aparatais, komutatoriais, kilus neaiðkumø konsultuotis su tos srities specialistais bei sudaryti paslaugø
teikimo sutartis su telekomunikaciniø technologijø kompanijomis, interneto operatoriais bei skambuèiø centrais.
Turëtø bûti iðspræsti ir techniniai klausimai – pagalvota apie alternatyvø elektros energijos tiekimà, sukurti informavimo kanalai tiek masinës informacijos,
tiek praneðimø, skirtø kelioms tikslinëms grupëms, platinimui. Net ir tuo atveju,
kai daugeliui klausimø tinka tas pats atsakymas, atsiras þmoniø arba jø grupiø,
reikalaujanèiø specialios informacijos.
Sukurkite tokius informavimo kanalus, kuriais bûtø galima naudotis nepriklausomai nuo laiko ir vietos, bei informavimo sistemas, pritaikytas asmenims su
specialiais poreikiais dël fizinës ar psichinës negalios.
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Á krizæ patekusiems þmonëms svarbu, kad institucijos darbuotojai suprastø ir ávertintø situacijos, á kurià pateko nukentëjusieji, rimtumà ir juos uþjaustø.
Jei bûsite atviras, kompetentingas, sàþiningas ir uþjausite nukentëjusiuosius,
ágysite tiek visuomenës, tiek kitø institucijø pasitikëjimà bei turësite didesnæ
veiksmø laisvæ. Taèiau visø pirma bet kurioje krizinëje situacijoje turësite veikti
labai greitai.
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ORGANIZUOKITE KRIZËS VALDYMÀ
Pasitikëjimà kurti padeda:
• mokëjimas krizës atveju reaguoti ir veikti. Ðiuo atveju geriausia
teorines þinias derinti su praktiniø uþsiëmimø ar dalyvavimo likviduojant krizes patirtimi;
• tam tikrø charakterio bruoþø (sàþiningumo, tiesos sakymo)
ugdymas. Dauguma þmoniø, jei tik ámanoma, nori þinoti tiesà net
ir tuo atveju, jei tiesa nëra maloni. Niekas nenori gauti informacijos
ið þmoniø ar institucijø, kurios jau yra nuslëpusios ar nuolat slepia
tiesà. Taèiau reikia atkreipti dëmesá á tai, kad kartais tam tikra informacija turi likti paslaptyje ar þinoma tik nedideliam þmoniø ratui.
Todël reikia sugebëti atlaikyti spaudimà atskleisti faktus, nesusigundyti kyðiais ar kitokiais papirkinëjimais;
• ekstravertiðkos savybës, tokios kaip noras ir sugebëjimas bendrauti,
bûti atviram ir priimti argumentus, iðklausyti kitø nuomonës, aktyviai
ieðkoti informacijos nesitenkinant vien gautais duomenimis;
• profesionaliai vykdoma veikla. Tai reiðkia, kad kiekvienam uþdaviniui
turite skirti pakankamai dëmesio, kruopðèiai ieðkoti bûdø jiems
atlikti bei stebëti, kas vyksta aplinkui ir kaip situacija keièiasi laikui
bëgant. Pageidautina turëti savità darbo braiþà ir stiliø, priimti
sprendimus ir rûpintis jø ágyvendinimu net ir tada, kai sprendimai
sutinkami nepalankiai, o jø ágyvendinimas susiduria su pasiprieðinimu;
• veiksmø ir kalbø atitiktis. Bandykite nuosekliai ágyvendinti tai, apie
kà kalbate. Stenkitës iðvengti vienas kitam prieðtaraujanèiø praneðimø;
• socialinio jautrumo demonstravimas, pagarba kitiems, uþuojauta
sunkumus iðgyvenantiems ir rûpestis dël nukentëjusiøjø likimo.

Informacijos skyriui krizës metu vadovauja skyriaus vadovas. Bûtø idealu, kad
jame funkcionuotø ðios svarbios grupës:
• analizës;
• informacijos rengimo;
• ryðiø su þiniasklaida;
• informavimo;
• vidinës informacijos palaikymo;
• informacijos koordinavimo;
• administravimo (dokumentacijos, áraðø registravimo);
• tarptautinës pagalbos.

INFORMACIJOS SKYRIAUS
VADOVAS
Asmuo, vadovaujantis informacijos skyriui, turëtø priklausyti krizës valdymo
grupei. Jis turi uþtikrinti, kad bûtø vykdoma visa su informavimu susijusi veikla –
reikalinga informacija ne tik pasiektø institucijà, bet ir jà apdorojus ir tinkamai
parengus bûtø iðsiunèiama visoms tikslinëms grupëms. Kitas jo tikslas – pasiekti,
kad kiekvienas krizës likvidavimo dalyvis aiðkiai suvoktø su informavimu susijusios veiklos svarbà ir vaidmená bei aktyviai veiktø.

ANALIZËS GRUPË
Analizës grupë operatyvinëje veikloje tiesiogiai nedalyvauja, taèiau valdymo
grupei nuolat teikia duomenis, kuriais remdamasi ði priima sprendimus.
Krizinëse situacijose atsidûrusiems ir skirtingas funkcijas vykdantiems asmenims, jø grupëms ir ávairioms institucijoms gali reikëti skirtingø duomenø. Organizuodamos informacijos perdavimà krizës atveju valdþios institucijos turi á tai atsiþvelgti. Bûtent analizës grupë turi ávertinti, kokia informacija skirtingoms likvidavimo grupëms reikalinga prieð krizæ, jos metu ir krizei pasibaigus.
Ði grupë nuolat seka ávykiø eigà ir ávairiø grupiø veiksmus, stebi, kaip ávykius
apraðo visuomenës informavimo priemonës ir kaip á tai reaguoja visuomenë.
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Svarbu ávertinti, kaip laikui bëgant keièiasi padëtis ir kaip ðie pokyèiai veikia valdþios institucijas, jø ávaizdá bei daro átakà veiksmams.
Analizës skyrius turi nuolat tirti, ko reikia, kad bendravimas su iðoriniu pasauliu
vyktø kuo efektyviau. Pavyzdþiui, bûtina numatyti, kiek gyventojø skambuèiø bus
sulaukta, kiek laiko uþtruks atsakymai á juos, vidutinæ pokalbiø trukmæ ir vidutiná
skambuèiø skaièiø per dienà. Klausimus ir atsakymus fiksuokite duomenø bazëje.
Jø analizë padës suþinoti daþniausiai uþduodamus klausimus bei patikslinti su jais
susijusias detales, reikalingas norint á klausimus atsakyti tiksliai. Su klausimais
galësite supaþindinti komutatoriø operatorius ir kitus á klausimus atsakinëjanèius
asmenis, kurie galës iðsamiau á juos atsakyti arba naudodamiesi automatiniu atsakikliu tai padarys greièiau.
Daþniausiai uþduodamus klausimus ir atsakymus á paskelbkite interneto tinklalapyje, jais remiantis parengtus informacinius praneðimus iðplatinkite visuomenës
informavimo priemonëms. Taip informuosite visuomenæ, kad problemas mëginate
spræsti ar jau iðsprendëte.
Grupëje gali dirbti tiek institucijos darbuotojai, tiek kitø organizacijø atstovai.
Galimi ir tinkami kandidatai darbui ðioje grupëje – dideliø bendroviø ryðiø su visuomene specialistai, profesionalûs ryðiø ir informavimo konsultantai, tarptautiniø ryðiø specialistai.

RYÐIØ SU ÞINIASKLAIDA GRUPË
Pagrindinis ryðiø su þiniasklaida grupës uþdavinys – bûti pirmuoju ðaltiniu, galinèiu þiniasklaidos atstovams suteikti paèià naujausià ir patikimiausià informacijà
apie ávyká ir jo eigà.
Visuomenës informavimo priemoniø pagalba krizës metu yra neátikëtinai svarbi
ir neákainojama. Todël bendravimas su þurnalistais „normaliomis sàlygomis“ ir
uþmegzti asmeniniai kontaktai padës ir krizës atveju.

Pagrindinës ðios grupës funkcijos:
• Palengvinti þiniasklaidos atstovø darbà.
• Aktyviai informuoti apie institucijos poþiûrá á krizæ ir jos eigà.
• Analizuoti þiniasklaidos priemoniø turiná.

PALENGVINKITE ÞURNALISTØ DARBÀ
INFORMACIJOS RENGIMO GRUPË
Labai svarbu, kad grupë þmoniø galëtø nedelsdama pradëti rengti informacinius praneðimus tiek
institucijos darbuotojams, tiek iðoriniam pasauliui.
Þurnalistams gali prireikti ávairios informacijos – pradedant pradiniais duomenimis apie ávyká, institucijos funkcijas ir veiklà, uþ kurià esate atsakingi, baigiant detalia informacija apie pasekmes, kurias gali
nulemti krizë. Gali prireikti ir duomenø apie ávykio
eigà, patarimø ir rekomendacijø, institucijø, kurios
gali suteikti pagalbà, sàraðø arba atsakymø á daþniausiai uþduodamus klausimus. Todël informacijos
rengimo grupës darbuotojai turi turëti nemaþai þiniø apie dalykus, kurie vyksta institucijoje ir aplink,
bei greitai ávairiais informaciniais kanalais naujienas iðplatinti tiems, kam jø reikia.
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Suraskite laiko ir noro ne krizës sàlygomis susipaþinti su þurnalistais, besidominèiais ir raðanèiais jûsø institucijos veiklos temomis. Atminkite, kad kiekvienas
ið jø yra suinteresuotas gauti „karðtas“ naujienas pirmasis ir dël to su kitais þurnalistais neretai konkuruoja.
Krizës metu jiems reikia ne tik aktualiø naujienø, bet ir pagrindinës informacijos apie dalykus, su kuriais susijæs nelaimingas ávykis ar krizë. Visuomenës informavimo priemonëms gali rûpëti pradinë informacija, veiklos apibûdinimas, rekomendacijos ir veiksmø planavimas, nuomonë ir ávykio vertinimas. Todël ið anksto
parenkite vaizdiniø priemoniø, ávykio faktus ir jûsø institucijos pozicijà iðdëstyti
padedanèiø patvirtintø formø, á kurias tereikëtø áraðyti naujà informacijà.
Bûkite pasirengæ krizei – pagrindinës informacijos apie esminius dalykus ataskaitinës formos turi bûti tokios, kad bûtø paprasta ir lengva dirbti. Be tradiciniø
spausdinimo ir garso bei vaizdo priemoniø, naudokitës ir internetu, kuriame þiniasklaida tiesiogiai ieðkos informacijos apie ávyká. Numatykite ir parenkite praneðimø, kuriuos skelbsite interneto tinklalapyje, pavyzdþius.
Jei nenorite viso to daryti patys, sudarykite sutartá su vieðøjø ryðiø agentûra.
Krizës atveju ji suteiks jums pagalbà bendraujant su visuomenës informavimo
priemonëmis.

25

Siøsdami informacijà visuomenës
informavimo priemonëms atminkite:
• Pagrindinæ mintá geriau suformuluoti informacinio
praneðimo antraðtëje.
• Po antraðte einantis pirmasis sakinys turi sudominti þmones ir
paskatinti juos perskaityti visà tekstà.
• Kalba turi bûti paprasta, sakiniai – trumpi.
• Paveikslai ir grafikai padeda geriau suprasti sudëtingà tekstà.
• Siekiant paaiðkinti sudëtingus dalykus gali bûti naudojami
ávairûs palyginimai.
• Þurnalistai stengiasi numatyti visuomenës klausimus ir ieðko
atsakymø á juos naujuose praneðimuose.
• Þurnalistai daþnai kreipiasi dël patarimø visuomenei.
Jei bendraudami su visuomenës informavimo priemonëmis atsiþvelgsite á ðiuos
patarimus, jûsø informacija visuomenæ pasieks daug greièiau ir maþiau iðkraipyta.
Daþnas informacijos atnaujinimas interneto tinklalapyje – ðio skyriaus darbo
dalis. Skelbkite ten savo ávykiø aiðkinimo versijà, átakingø ir svarbiø institucijos
darbuotojø komentarus, informacijà apie susitikimus ir jø iðvadas.

IÐDËSTYKITE INSTITUCIJOS POÞIÛRÁ
Kiekviena institucija savo poþiûrá á krizæ, jos eigà ir pasekmes, á ávairiø politikø ir
pareigûnø sprendimus ir pareiðkimus turi iðdëstyti greitai ir aiðkiai, ypaè jei poþiûriai á tuos paèius dalykus yra skirtingi.
Stenkitës atkreipti visuomenës informavimo priemoniø dëmesá á svarbius su
krizës valdymu susijusius jûsø organizacijos veiksmus. Tuo tikslu organizuokite
trumpus susitikimus su þurnalistais – dienos pradþioje, jei norite, iðdëstykite savo
nuomonæ apie ávykiø eigà ir planuojamus veiksmus ar laukiamus pokyèius, o dienos pabaigoje, jei norite, pateikite trumpà dienos ávykiø ir priimtø sprendimø apþvalgà. Paaiðkinkite, kokià veiklà vykdote – renkate duomenis ar naudodami ávairius metodus juos analizuojate, kokius prietaisus ir kam naudojate. Leiskite savo
áspûdþius pasakoti ávykio vietoje pabuvojusiems þmonëms, pasiûlykite iðvykà ir
reportaþà ið nelaimës vietos.
Gali bûti, jog norësite pristatyti kitoms institucijoms teikiamus vertinimus ir
matavimus, kad jie nebûtø klaidingai suprasti. Ðiais atvejais ryðiø su þiniasklaida
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grupë su parengta papildoma informacija turi kreiptis á spaudà ir televizijà, ðià
informacijà paskelbti savo interneto tinklalapyje.
Dar vienas ðios grupës uþdavinys – talkinti interviu duodantiems darbuotojams
bei paremti tuos (pvz., nukentëjusiuosius ir jø artimuosius), kurie nenori to daryti,
taèiau negali apsiginti nuo þurnalistø dëmesio.

ANALIZUOKITE VISUOMENËS
INFORMAVIMO PRIEMONIØ TURINÁ
Krizës metu þiniasklaida yra svarbus krizës likvidavimo dalyvis. Tai pati greièiausia informacijà visuomenei perduodanti priemonë, daþniausiai pirmoji informuojanti apie besikeièianèià padëtá. Ji stebi, analizuoja, kritikuoja, apraðo bei
pristato institucijos veiklà. Kadangi þiniasklaida prisideda prie visuomenës nuomonës apie ávykius krizës metu formavimo, labai svarbu stebëti, kaip ji apraðo
krizæ ir komentuoja jos eigà.
Grupë þmoniø turëtø stebëti, kaip ávyká interpretuoja visuomenës informavimo priemonës. Surinkta medþiaga turi bûti analizuojama, á jà bûtina atsiþvelgti.

Klausimai, á kuriuos turite atsakyti, atsiþvelgdami á
visuomenës informavimo priemoniø turiná:
• Ar teisingai pavaizduotas ávykis, vykdoma veikla, priimti sprendimai?
• Apie kokius krizës likvidavimo dalyvius raðoma?
• Kas tvirtinama praneðime?
• Kaip vaizduojama jûsø institucija?
• Ar ávykiø eiga pavaizduota teisingai?
• Ar radote krizës valdymo grupei naudingos ir naujos informacijos?
• Ar neskleidþiama gandø?
• Ar praneðime nëra esminiø klaidø?
Visuomenës informavimo priemoniø turinio analizë padeda suprasti, kaip ávykis klostosi, ir numatyti galinèias kilti problemas. Siekiant iðtaisyti netikslumus ir
klaidas bei paneigti þiniasklaidoje pasirodþiusius gandus, surinkta informacija gali paskatinti institucijà imtis veiksmø ir parengti rekomendacijas krizës valdymo
grupei. Su trumpa ávykiø apþvalga gali bûti supaþindinti institucijos darbuotojai ir
kiti likviduojant krizæ dalyvaujantys asmenys.
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INFORMAVIMO CENTRAS

VIDINËS INFORMACIJOS PALAIKYMO GRUPË

Pagrindinis ðio skyriaus uþdavinys – bûti tarpininku tarp institucijos ir visuomenës. Nemaþai jo darbuotojø yra tiesiogiai susijæ su ávykiu, kita dalis atsako uþ
bendravimà su krizës valdymo grupe ir kitomis bendradarbiaujanèiomis institucijomis. Þmoniø resursai turi bûti apskaièiuoti taip, kad centro veikla vyktø sklandþiai ir nenutrûkstamai.

Jeigu norite, kad ryðys su iðoriniu pasauliu bûtø sklandus, tarp ávairiø tos paèios
institucijos skyriø turi vykti glaudûs informacijos mainai, nekreipiant dëmesio á
atstumà, laiko skirtumus ir atliekamas funkcijas. Tai turi bûti apsvarstyta, patvirtinta ir ið anksto pritaikyta praktikoje.
Jeigu ámanoma, institucijos darbuotojai informacijà turi gauti anksèiau – ir jokiu bûdu ne vëliau nei visuomenës informavimo priemonës. Todël vidinio informavimo sistemà kasdien tobulinkite, kad krizës atveju, kai ávykiø ir informacijos
mainø tempai labai spartûs, ja bûtø galima efektyviai naudotis. Kad institucija
aplenktø visuomenës informavimo priemones ir pirmoji informuotø savo darbuotojus, turi rûpintis informacinio skyriaus darbuotojai, vykdantys ðià funkcijà ir
turintys tiesioginá priëjimà prie visos naujos informacijos.
Darbuotojai turi gauti visà su ávykiu susijusià informacijà ir þinoti savo institucijos veiksmus. Ypaè svarbu, kad þinodami tikràjà padëtá ir taikydami tam tikras
saugos ir saugumo priemones, jie, nebijodami dël artimøjø ir savo paèiø likimo
galëtø vykdyti savo funkcijas.

Informavimo centro darbuotojai atlieka tris pagrindines funkcijas:
• Atsako á visuomenës klausimus.
• Teikia smulkià informacijà apie institucijos sprendimus.
• Atrenka informacijà, su kuria bus supaþindinama krizës valdymo grupë.
Nepriklausomai nuo to, kokiu bûdu klausimai
gauti, informavimo centro darbuotojai turi á juos
atsakyti. Informacijos mainams su iðoriniu pasauliu naudokite ne tik telefonà, faksà, bet ir elektroninio paðto teikiamas galimybes.
Informavimo centrui bûtinas modernus skambuèiø apdorojimo centras. Bûtø puiku, jei jis turëtø atskirà telefono numerá, kuriuo bûtø teikiama
reikiama informacija. Daugeliu atvejø gali bûti
naudinga susitarti su skambuèiø apdorojimo centrais, t. y. specializuotomis kompanijomis, kurios
galëtø padëti apdoroti áeinanèius skambuèius.
Priklausomai nuo to, kokia krizë ir kada ávyko,
informacijos centrui gali prireikti papildomø darbuotojø, besiorientuojanèiø skirtingose kultûrose
ir mokanèiø uþsienio kalbø. Avarinio plano prieduose nurodykite vertëjus, kurie galëtø talkinti krizës atveju, ir informacijà apie juos. Nepamirðkite
organizacijø, kuriø savanoriai yra pasirengæ padëti ir gali suteikti pagalbà atsakinëdami á gyventojø
skambuèius.
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INFORMACIJOS KOORDINAVIMO GRUPË
Efektyvûs informacijos mainai galës vykti tik tuomet, kai dalis darbuotojø ið
informacijos skyriaus dirbs krizës valdymo grupëje, bus deleguoti á kitas institucijas ar bus sukurta speciali kompiuterizuota sistema, leidþianti keistis ne tik su
kiekvienos institucijos veikla susijusia informacija, bet ir matyti kiekvienos institucijos siøstas þinutes visuomenës informavimo priemonëms.

Ði grupë turi vykdyti tris pagrindines funkcijas:
• Siekdama iðvengti per didelio informacijos srauto ir jos
pasikartojimo – stebëti, kad krizës metu informacija bûtø
platinama koordinuotai ir kiek ámanoma efektyviau.
• Siekdama iðvengti nesusipratimø, tarpusavio prieðtaravimø –
koordinuoti informacijos srautus tarp ávairiø institucijø.
• Institucijoms, su kuriomis bendradarbiauja, kartu su naujienomis
apie krizës eigà teikti informacijà apie institucijos priimtus
sprendimus ir taikytas priemones.
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ADMINISTRAVIMO (DOKUMENTACIJOS,
ÁRAÐØ REGISTRAVIMO) GRUPË
Ði grupë atsako uþ svarbiø sprendimø ir su informavimu susijusios veiklos administravimà bei faktø iðdëstymà chronologine tvarka. Tai ypaè svarbu vengiant siunèiamø
þinuèiø pasikartojimo, siekiant jas iðsiøsti laiku, atsiþvelgiant á ávykiø sekà.
Norint palengvinti ðá darbà turi bûti parengtos instrukcijos, kaip su informavimu susijusià veiklà fiksuoti ir koordinuoti. Ðis nelengvas darbas daþnai lieka ðeðëlyje, nes dël paprastumo nëra vertinamas. Suprasdama jo reikðmæ krizës valdymo
grupë turi inicijuoti ðià veiklà, átraukdama á jà konkreèius informacijos skyriaus
darbuotojus. Krizei pasibaigus uþfiksuota informacija padës ávertinti ir pagerinti
informacijos skyriaus veiklà.
Institucijos siunèiama informacija turi bûti registruojama ir saugoma – áraðomi
radijo ir televizijos programoms duoti interviu, laikomi visi informaciniai praneðimai, saugomi informacinio centro darbuotojams uþduoti klausimai ir atsakymai á juos. Kaupiami statistiniai duomenys, fiksuojami visi kontaktai su kitomis
institucijomis. Atitinkamai fiksuojamos ir institucijà pasiekianèios þinutës – ið kitø
institucijø gauta informacija, ávykiø nuðvietimo spaudoje iðkarpos, gauti skambuèiai ir jø skaièius, elektroninio paðto þinutës.

TARPTAUTINËS PAGALBOS GRUPË
Tarptautinës pagalbos grupë atspindi visà informacijos skyriaus veiklà. Pagrindinis jos uþdavinys – iðspræsti bendravimo ir informavimo problemas, kylanèias
dël krizës paveiktø asmenø kultûriniø skirtumø. Ji turi atsiþvelgti ir á specialius
krizës paliestø asmenø poreikius, atsirandanèius dël religiniø ar etiniø ásitikinimø.
Grupë turi palaikyti glaudø ryðá su visu informacijos skyriumi ir
reikalui esant bendrauti su uþsienio ðaliø atstovais. Ji uþsienio kalbomis rengia ar perþiûri parengtà informacinæ medþiagà, stengiasi, kad praneðimai bûtø lengvai suprantami ir aiðkûs. Ði grupë
turi uþmegzti kontaktà su ávairiomis organizacijomis, vienijanèiomis skirtingø kultûrø ir religijø
þmones.
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KRIZEI ÁVYKUS
Krizei prasidëjus institucijai yra sunkiausia, ðiuo metu ji labiausiai paþeidþiama.
Jeigu visuomenës informavimo priemonës informacijà apie institucijà ir jos veiklà
pateiks netiksliai ir iðkraipys faktus, vëliau juos iðtaisyti bus sunku, tam reikës
labai daug pastangø.
Visuomenë laukia konkreèiø krizës valdyme dalyvaujanèiø institucijø veiksmø
ir nori apie juos þinoti. Labai svarbu, kad apie institucijos veiksmus informacija
visuomenei bûtø pateikta laiku ir tiksliai.
Informuojant reikia galvoti apie labiausiai krizës paveiktà visuomenës dalá bei
tuos, kurie informacijos apie ávyká labiausiai laukia. Uþduokite klausimà: „Jei að
bûèiau eilinis gyventojas, kokia informacija apie institucijà ir jos veiksmus mane
labiausiai domintø?“ Atsakymas á ðá klausimà yra bûtent ta informacija, kurios
visuomenë ir paprasti gyventojai tikisi.

VENKITE INFORMACIJOS
TRÛKUMO
Krizës metu ávairios institucijos informacijos gali pasigesti, nes ið anksto nëra
visiðkai aiðku, kokios jos prireiks priimant svarbius sprendimus. Nors sprendimai
priimami atsiþvelgiant á finansines, technines ir socialines aplinkybes, neámanoma
tiksliai prognozuoti, kaip jie paveiks ávykius.
Tokios situacijos krizës metu kartojasi, apsunkindamos bet kurio jos valdyme
dalyvaujanèio asmens veiklà. Jei situacija susijusi su pavojumi ir grësme sveikatai
ar gyvybei, informacijos trûkumas gali sukelti akivaizdþiø problemø. Kyla gandø,
paskalø ir mitø pavojus, dël kuriø priimti sprendimai gali atrodyti neprotingi, nelogiðki ar net nepriimtini. To iðvengti padeda nuolatinis informacijos, o ypaè pagrástø ir átikinamø patarimø bei instrukcijø teikimas visuomenei.
Kita daþnai pasikartojanti problema yra ta, kad tiesiogiai nelaimës nepaliesti
gyventojai nuo jos atsiriboja. Todël átraukti juos á veiklà kriziø atvejais bei iðvengti
neþinomybës ir nerimo dël informacijos trûkumo galima tik intensyviai vykdant á
visas tikslines grupes orientuotà visuomenës informavimo programà.
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BENDRADARBIAUKITE
SU KITOMIS INSTITUCIJOMIS
Ðiø laikø informacinë visuomenë reikalauja patikimos ir koordinuotos informacijos. Tik glaudþiai bendradarbiaujant tarp institucijø skirtingais kanalais pateikta informacija nebus prieðtaringa. Jei tokio bendradarbiavimo nëra, apie panaðius ar tuos paèius dalykus gyventojus gali pasiekti skirtinga informacija. Nenuostabu, kad tai tik padidintø nerimà. Todël informuojant gyventojus apie susidariusià padëtá ir maþinant átampà svarbi veiklos sritis – konsultacijos ir bendradarbiavimas tarp institucijø.
Kitas dalykas, á kurá krizës pradþioje ar visu jos metu bûtina atsiþvelgti – kvalifikuotø specialistø poreikis ir konsultacijos su jais. Priklausomai nuo aplinkybiø,
ekspertø þinios, patirtis bei jø pagalba gali bûti naudinga ir krizës valdymo grupei,
ir informacijos skyriui.

Daþniausiai nukentëjusiøjø artimøjø uþduodami klausimai:
• Ar buvo jis tuo metu nelaimës vietoje?
• Ar buvo suþeistas?
• Jei buvo suþeistas, kur jis dabar?
• Ar buvo sunkiai suþeistas?
• Kaip su artimuoju pasimatyti?
• Kokioje ligoninëje jis gydomas?
• Kaip ten nuvykti?
Krizës pikui praëjus nukentëjusieji ir jø artimieji pateiks daugybæ specifiniø klausimø, susijusiø su aprûpinimu bûstu, maistu ir drabuþiais, darbu, draudimu ir nedarbingumu, medicinine prieþiûra ir aptarnavimu. Blogiausiu atveju gali tekti rûpintis þuvusiaisiais, padëti organizuoti jø laidotuves.
Kiekviena institucija turi susikoncentruoti ties konkreèiais jø kompetencijoje
esanèiais klausimais, bûti nusiteikusi á juos atsakyti bei stengtis bendrauti su nukentëjusiaisiais ar jø artimaisiais.

INFORMUOKITE NUKENTËJUSIØJØ
NUO KRIZËS ARTIMUOSIUS
Kalbant apie informacijos teikimà ávairioms gyventojø grupëms vienas ið prioritetø turëtø bûti nukentëjusiøjø artimøjø informavimas. Krizei progresuojant
ðie þmonës turi þinoti, kas vyksta, kà ávairios institucijos pagal savo kompetencijà
veikia ir kokiø imasi veiksmø, stengdamosi suteikti pagalbà nukentëjusiesiems.
Nukentëjusiøjø artimieji ar dël artimøjø likimo nerimaujantys gyventojai turi
turëti galimybæ greitai ir lengvai susisiekti su policija, ligoninëmis ar kitomis gelbëtojø komandomis ir gauti ið jø rûpimà informacijà. Darbuotojai turi bûti iðmokyti bendrauti su tokiais þmonëmis, psichologiðkai parengti ðiam darbui. Juk ne
visada lengva ramiai atsakyti á susijaudinusiø ir iðsigandusiø þmoniø skambuèius,
dar sunkiau praneðti apie artimøjø netektá.
Ðiuolaikinë visuomenë yra daugialypë kultûriniu poþiûriu – skiriasi kalba, kultûra, paproèiai. Todël bet kokia informavimo veikla turi bûti planuojama ir ágyvendinama numatant ðiuos skirtumus. Nesvarbu, kam siunèiama informacija – nukentëjusiøjø artimiesiems ar þiniasklaidai – ji turi bûti nuodugniai ir kruopðèiai patikrinta.
Tiksli informacija apie krizës padarinius padës iðvengti nesusipratimø visuomenëje,
o kuo sparèiau iðplatinta sumaþins nerimaujanèiø dël artimøjø, kartu ir besidominèiø artimøjø likimu skaièiø. Tai palengvins tolesná informavimo darbà.
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Krizës, avarijos ar nelaimingo atsitikimo atveju
þmoniø reakcija á ávykius gali bûti labai ávairi:
• ðokas ir pyktis;
• neigimas ir atmetimas;
• kaltë;
• neveiklumas;
• sprendimø ieðkojimas, màstymas ir konkretûs veiksmai;
• pritarimas;
• sëkmë;
• pasitikëjimo didëjimas.
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SUSISIEKITE SU KRIZËS
VALDYMO GRUPE

PRADËKITE IÐORINËS
INFORMACIJOS ANALIZÆ

Uþ informavimà atsakingas asmuo turi pradëti bendradarbiauti su toje paèioje
institucijoje dirbanèia krizës valdymo grupe. Gali tekti susisiekti ir palaikyti ryðá su
visos ðalies krizës valdymo centro informacijos skyriumi.

Sekite informacijà per radijo ir televizijos programas, praneðimus internete,
informavimo centro gaunamà informacijà, stebëkite kitas institucijas, rinkite informacijà ið bendradarbiø.

Su krizës valdymo grupe aptarkite ðiuos klausimus:
• Koks krizës pobûdis?
• Kas nukentëjo?
• Kokios iðvados padarytos?
• Kokias problemas krizë iðkelia ar slepia?
• Kokios pasekmës laukia?
• Kas laukia paèiu blogiausiu atveju?
• Kuo rizikuojame?
• Kas dar yra svarbu?
• Kà þiniasklaida ir visuomenë galvos, kaip veiks ir ko reikalaus?
• Ar turime pakankamai laiko?
• Ið kur galima sulaukti pagalbos?
• Kas bus praëjus sunkiausiam etapui?
• Á kà reikia atkreipti dëmesá?
• Su kuo reikia susisiekti?
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OBJEKTYVIAI INFORMUOKITE
APIE SITUACIJÀ
Ankstyvojoje krizës fazëje daug klausimø gali kilti ne tik visuomenei ir þiniasklaidai. Jos mastas ir pobûdis gali bûti neaiðkus ir paèioms krizës valdyme dalyvaujanèioms institucijoms. Jei situacija nëra visiðkai aiðki, kalbëdami apie institucijos veiklà
ir tolesnius veiksmus venkite pernelyg grieþtø pareiðkimø ir konkreèiø tvirtinimø.
Gyventojai ið ávairiø institucijø daþniausiai tikisi daugiau nei jos gali ar turi padaryti. Negalëdami tiksliai ávertinti padëties ir dar nepriëmæ sprendimø nepervertinkite savo jëgø ir neþadëkite padaryti daugiau nei galite. Jei neatsiþvelgæ á padëtá ir jos pokyèius priþadësite nuveikti daugiau nei bus bûtina ar ámanoma padaryti ir savo paþadø netesësite, vëliau bus abejojama jûsø kompetencija ir sugebëjimu
priimti protingus sprendimus.
Nesiûlykite taikyti tam tikrø priemoniø vien norëdami parodyti, jog
kontroliuojate situacijà ir norite nuraminti gyventojus, taèiau nesate ásitikinæ tø priemoniø bûtinumu.
Duodami interviu ar kitaip bendraudami su þiniasklaida nepasiduokite spaudimui ir primetamai nuomonei. Prieð kiekvienà susitikimà padëtá
vertinkite objektyviai ir kruopðèiai pagalvokite, apie kà kalbësite ir kà norësite pasakyti.
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INICIJUOKITE INFORMACIJOS
SKYRIAUS VEIKLÀ
Patarimai, á kuriuos bûtina atsiþvelgti teikiant informacijà
þiniasklaidai ir gyventojams:
• Glaustai apibendrinkite viskà, kà tikrai þinote.
• Nespëliokite to, kuo abejojate.
• Nemeluokite.
• Parodykite þmoniðkumà, susidomëjimà ir tai, kad esate neabejingi
vykstantiems ávykiams.
• Nuoðirdþiai paguoskite, nuraminkite ir padràsinkite gyventojus.
• Praneðkite, kas konkreèiai buvo ir kas dar bus padaryta.
• Praneðkite, kada tai buvo ar bus padaryta.
• Paþadëkite praneðti naujausià informacijà.

Patarimai, á kuriuos bûtina atsiþvelgti bendraujant
su þiniasklaidos atstovais:
• Akredituokite þiniasklaidos atstovus.
• Informacinæ veiklà vykdykite atsiþvelgdami á þiniasklaidos darbo
ritmà ir laikà.
• Rodykite iniciatyvà bendraudami su þiniasklaidos atstovais.
• Stebëkite, kas sakoma, raðoma ir rodoma per ávairius þiniasklaidos
kanalus.
• Parinkite tinkamà vietà ir sukurkite geras sàlygas þiniasklaidos
atstovø darbui.

Parinkite, paruoðkite ir aiðkiai nurodykite vietà, kur galëtø dirbti þiniasklaidos atstovai. Ji turëtø bûti arti ávykio vietos. Darbui su þiniasklaidos atstovais paskirkite pakankamai informacijos apie ávyká turintá informacijos skyriaus darbuotojà.
Bet kokio ávykio metu visos þiniasklaidos
priemonës nori pirmauti ir perduoti visuomenei paèià naujausià informacijà. Tai reiðkia, kad
ið ávykio vietos tiesiogiai bus transliuojamos tiek
radijo, tiek televizijos laidos. Informacijos skyriaus darbuotojas turi palengvinti
þurnalistø darbà ir bendradarbiaudamas su policija, karinëmis pajëgomis, prieðgaisrine tarnyba bei kitø institucijø gelbëjimo komandomis padëti jiems saugiai
pasiekti ávykio vietà, greitai uþfiksuoti norimà informacijà ar susisiekti su þmonëmis, kurie galëtø duoti interviu.
Informacijos skyrius daþnai turi informuoti þiniasklaidà apie naujausius ávykius. Pirmiausia tai daroma teikiant faktais pagrástà raðytinæ ir þodinæ informacijà, vëliau – per interviu su atsakingais specialistais ir pagaliau rengiant informacinius praneðimus bei organizuojant spaudos konferencijas.
Pagal visuomenës poreikius informacijos skyrius visada reikalauja naujausios
informacijos apie ávykius, todël jà turëtø perduoti paèios institucijos krizës valdymo grupë. Toliau ði informacija turëtø pasiekti ryðiø su þiniasklaida grupæ, informavimo centrà ir bûti paskelbta interneto tinklalapyje.

DUOKITE INTERVIU
Jei þiniasklaidos atstovai nori su jumis susitikti ir praðo interviu, net ir sunkiausiomis sàlygomis pasistenkite tai padaryti. Jei neiðdëstysite savos ávykio versijos ir
nepaaiðkinsite savo vaidmens, visada atsiras tokiø, kurie aptars ávyká ir savaip já
interpretuos. Ávykiai gali bûti pavaizduoti nepakankamai tiksliai, pradës sklisti
paskalos, gandai, atsiras painiavos dël netikslios informacijos. Klaidoms iðtaisyti
prireiks nemaþai pastangø ir iðtekliø. Tokiu atveju geriausia laikytis pagrindinio
principo – niekada neatsisakyti duoti interviu.
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Kas gali duoti interviu? Þiniasklaida labiausiai nori iðgirsti aukðtesnes pareigas
uþimanèiø darbuotojø kompetentingà nuomonæ ir komentarus. Todël geriausia
interviu duoti institucijos vadovui ar jo spaudos atstovui. Be to, þiniasklaidos atstovai nori susisiekti ir su tais, kurie aktyviai dalyvauja likviduodami krizæ. Tai policijos, prieðgaisrinës gelbëjimo tarnybos darbuotojai, psichologai, gydytojai, finansø,
teisës ir technikos ekspertai.
Informacijos skyrius turi iðmokyti ir parengti interviu duodanèius asmenis. Jie
turi þinoti, kaip bendrauti su þurnalistais, kaip interviu vyksta ir á kà reikia atkreipti dëmesá. Kuo menkesnë asmens patirtis, tuo daugiau reikia patarimø,
kaip bendrauti su þurnalistais.

DALYKAI, Á KURIUOS
DUODANT INTERVIU
REIKIA ATKREIPTI DËMESÁ
Dar prieð interviu suþinokite, su kokiu þurnalistu jûsø atstovas bendraus, kokiai televizijai, radijui ar laikraðèiui ðis þurnalistas dirba, kada ir kur interviu bus
paskelbtas. Jis atspindës jûsø institucijos pozicijà ir nuomonæ pagrindiniais klausimais, paaiðkins vaidmená ir funkcijas nagrinëjant ir sprendþiant konkreèias problemas.
Jei ámanoma, raskite laiko ir pamëginkite numatyti visus galimus klausimus.
Parenkite á juos atsakymus. Þurnalistus domina mirusiøjø ar suþeistøjø skaièius,
smulkmenos dël padarytos þalos, iðlaidos, kuriø patyrëte, klausimai, ar kada kas
nors panaðaus yra nutikæ, kokiø priemoniø problemai spræsti ëmëtës ir kà darysite siekdami iðvengti panaðiø problemø ateityje. Remdamiesi tikrais faktais ir
skaièiais pabandykite parengti trumpus, aiðkius ir lakoniðkus atsakymus á daþniausiai tokiais atvejais þurnalistø uþduodamus klausimus.
Dar prieð interviu nuspræskite, kà norësite akcentuoti ir kokius pabrëðite su
jûsø institucijos veikla susijusius dalykus.
Pirmiausia akcentuokite su þmoniø ir gyvûnø sveikata bei gerove susijusias
problemas. Vëliau kalbëdami apie poveiká aplinkai pereikite prie turto ir ekonominiø aspektø. Pabrëþkite krizës padarinius jûsø atstovaujamai institucijai.
Ásidëmëkite, kad viskas, kà pasakysite prieð ir po interviu ar jo metu, gali bûti
vieðai paskelbta. Neteikite jokiø neoficialiø ávykiø aiðkinimo versijø ar slaptos
informacijos.
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INTERVIU RADIJO IR
TELEVIZIJOS REPORTAÞUOSE
Interviu radijo ir televizijos reportaþuose daþniausiai bûna labai trumpi ir trunka
ne ilgiau kaip 30 sekundþiø. Taèiau jie gali suvaidinti didelá vaidmená formuojant
teigiamà nuomonæ ir kuriant pasitikëjimà tiek asmeniu, tiek jo atstovaujama institucija. Asmenis, kuriems daþnai tenka duoti interviu, iðmokykite tai daryti gerai.

Rengdami kitus ir rengdamiesi patys duoti interviu
atsakykite á ðiuos klausimus:
• Kokiai televizijos, radijo programai ar laidai interviu bus rengiamas?
• Su kuo teks bendrauti ir kalbëtis?
• Ar tai bus tiesioginis reportaþas?
• Kiek laiko uþtruks pokalbis?
• Kada bus transliuojamas pokalbis?
• Kas dar dalyvaus laidoje? Ar tai bus pokalbiø laida?
• Á kokius klausimus jums teks atsakinëti?
• Ar þurnalistas daug þino apie ávyká?
Esant dideliam þiniasklaidos dëmesiui su kameromis ir mikrofonais gali tekti
susidurti kiekvienà kartà vos pravërus kabineto ar ástaigos duris. Bûkite pasirengæ netikëtiems susitikimams. Jei interviu nebûsite tinkamai pasirengæ (pvz., nebûsite numatæ galimø klausimø), bus sunku valdyti pokalbá, sklandþiai atsakyti á
klausimus ir pasakyti viskà, kà planavote.

INTERVIU RENKITËS IÐ ANKSTO
Jei turite laiko, kartu su kolegomis pagalvokite apie klausimus, kuriø interviu
metu galite sulaukti. Radæ tinkamus atsakymus susisteminkite ir visus uþraðykite –
bus lengviau prisiminti. Prieð pokalbá perþvelkite juos dar kelis kartus.
Pasitikëkite savimi, neabejokite tuo, kà sakote. Nuspræskite, kokias svarbiausias naujienas norite praneðti. Jø negali bûti daugiau kaip trys. Stenkitës iðlikti
ramûs, kalbëkite konkreèiai ir glaustai.
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Patarimai interviu duodanèiajam:
• Bûkite atviri ir nuoðirdûs.
• Á kiekvienà klausimà þiûrëkite rimtai.
• Atsakykite tik iðklausæ klausimà.
• Gerai pagalvokite prieð atsakydami.
• Atsakykite á klausimà ir nieko nekomentuokite.
• Kalbëkite tik apie tai, kas susijæ su ávykiu.
• Kalbëkite tik apie tai, kas yra jûsø kompetencijoje.
• Nekalbëkite apie tai, kas nepatvirtinta faktais.
• Venkite atsakymø á hipotetinius klausimus.
• Nespëliokite apie ávykio prieþastis ar kitø institucijø veiksmus.
• Iðtaisykite pastebëtus netikslumus ir paneikite neteisingus faktus.
• Neatsakykite á klausimus, pagrástus netiksliomis ir klaidingomis
prielaidomis.
• Iðtaisykite klausimø netikslumus ir tik tada atsakykite.
• Naudokite kasdienæ kalbà, venkite þargono.
• Jei nesugebate ar nesate ágalioti atsakyti, paaiðkinkite prieþastá.
• Venkite frazës „jokiø komentarø“.
• Bûkite draugiðki ir diplomatiðki, stenkitës nesusierzinti.
• Niekada nesiginèykite su þurnalistais.

Sekite, skaitykite ir analizuokite spaudoje pasirodanèius interviu. Gal þurnalistai praleido kai
kurias svarbias detales ir jums bûtina pateikti papildomos informacijos. Gal esate cituojami netiksliai ar buvote klaidingai suprasti. Neaiðkumus turite iðsiaiðkinti nedelsdami, kol visuomenei ði informacija dar aktuali. Taèiau nebûkite smulkmeniðki – nesureikðminkite nedideliø netikslumø ir
smulkiø klaidø.
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VENKITE NETIKSLUMØ
STRAIPSNIUOSE IR REPORTAÞUOSE
Pastebëjæ vieðai paskelbtoje informacijoje iðkraipytus faktus ir netikslumus
visada stenkitës juos iðtaisyti. Jeigu reikia, pagalbos dël informacijos patikslinimo
kreipkitës á atitinkamø srièiø specialistus. Dël kilusiø nesusipratimø susisiekite su
padëtá klaidingai interpretavusiu þurnalistu ir iðdëstykite jam savo nuomonæ bei
pozicijà. Paaiðkinkite, kuo skiriasi judviejø ávykio versijos ar vertinimas. Neuþsipulkite jo, bûkite mandagûs.
Labai svarbu suprasti, kad faktais pagrásta informacija apie ávyká ir ávykio vertinimas yra skirtingi dalykai. Patirtis rodo, kad kuo daugiau informacijos apie ávyká
teiksime, tuo maþiau skirtingø ávykio vertinimø sulauksime. Siekite, kad visais informacijos kanalais visuomenæ pasiektø tik objektyvûs ávykio vertinimai.

PADËKITE NUO KRIZËS
NUKENTËJUSIESIEMS IR JØ ARTIMIESIEMS
Þiniasklaidos atstovams visada smalsu pakalbinti nukentëjusiuosius nuo krizës ir
iðgirsti jø artimøjø nuomonæ. Ásitikinkite, kad jûsø institucija suvokia nukentëjusiøjø
padëtá ir supranta, kaip jie jauèiasi krizës metu. Palaikykite ir paremkite tuos, kurie
nori susitikti su þurnalistais, gerbkite bei paisykite atsisakiusiø tai daryti norø.
Informacijos skyrius turëtø bûti tarpininkas tarp nukentëjusiøjø ir su jais bendrauti norinèiø þurnalistø. Bûtent per informacijos skyriaus darbuotojus þiniasklaidos atstovai turëtø tartis dël interviu. Duoti interviu besirengiantys asmenys turëtø bûti supaþindinti su galimais klausimais, reikëtø patarti, kaip á juos atsakyti.
Labai daþnai krizës ar nelaimingo atsitikimo metu duoti interviu sutikæ asmenys vëliau to gailisi. Todël dar prieð duodant sutikimà dël interviu pasikalbëkite su
jais. Jei matote, kad þmogus yra paveiktas ávykio, jo pasekmiø ar já iðtikæs ðokas –
patarkite atsisakyti. Taip padësite jam iðvengti galimø nesusipratimø.
Nors interviu duodanèiam asmeniui bendravimas su þurnalistais gali bûti nemalonus, jis gali bûti naudingas visuomenei – paaiðkinta susidariusi padëtis, palengvintas vadovavimas bei tolesnis krizës valdymas. Iðplatindamas priimtus sprendimus informacijos skyrius iðpildys tiek þiniasklaidos, tiek nukentëjusiøjø ir jø artimøjø lûkesèius.
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ORGANIZUOKITE SPAUDOS KONFERENCIJAS
Reguliarûs susitikimai su þiniasklaidos atstovais, spaudos konferencijos – neatsiejama krizës valdymo dalis. Kaip daþnai organizuoti spaudos konferencijas lemia krizës prigimtis ir pobûdis, intensyvumas ir mastas.
Spaudos konferencijos suteikia galimybæ ne tik perduoti þinià, bet ir iðgirsti
þiniasklaidos nuomonæ bei panaikinti dël nesusipratimø kilusià sumaiðtá. Jos metu
institucija gali parodyti, kad iðgyvena dël ávykio ir krizës metu viena ið pirmøjø
teikia detalià, iðsamià ir daþnai atnaujinamà informacijà.
Dar prieð spaudos konferencijà nuspræskite, kas joje dalyvaus. Pakvieskite
asmenis, turinèius su krizës valdymu susijusiø specialiø þiniø, atsakingus uþ svarbiø
sprendimø priëmimà, sugebanèius atstovauti institucijai bei kalbëti jos vardu. Apribokite praneðimus daranèiø dalyviø skaièiø.
Iðsirinkite asmená, vadovausiantá spaudos konferencijai. Nuspræskite, kada konferencija prasidës ir kada baigsis. Parenkite dalyvaujanèiøjø ir atvykusiøjø á spaudos konferencijà sàraðà.
Spaudos konferencijà pradëkite trumpu áþanginiu praneðimu – konstatuokite,
kas atsitiko, kaip institucija reagavo, kokie sprendimai buvo priimti. Nepamirðkite pabrëþti, kur ir kokie iðtekliai buvo paskirstyti, kaip ávykiai klostysis toliau, kas
institucijai ðiuo metu yra svarbiausia.
Skirkite laiko spaudos ir televizijos atstovø klausimams. Atsakinëdami á juos
vadovaukitës interviu su þurnalistais taikomais principais.
Spaudos konferencijos medþiagà, t. y. schemas, nuotraukas ir lenteles, iðspausdinkite ir pateikite þurnalistams.
Po spaudos konferencijos skirkite laiko interviu. Jei esate labai uþsiëmæ ir negalite skirti laiko kiekvienam þurnalistui atskirai, duokite vienà interviu visiems
to pageidaujantiems. Taip suteiksite galimybæ uþduoti labiausiai rûpimus klausimus ir sutaupysite laiko atsakydami visiems ið karto. Taèiau atkreipkite dëmesá,
kad toks bûdas duoti interviu yra labiau iðimtis nei taisyklë. Suraskite galimybiø
duoti interviu kiekvienam þurnalistui atskirai.

Principai, kuriø reikia laikytis organizuojant spaudos konferencijà:
• Spaudos konferencijà organizuokite tik tada, jeigu turite kà
pasakyti ir jûsø praneðimas kuo greièiau turi pasiekti kuo
didesnæ auditorijà.
• Á klausimus atsakinëjantá asmená supaþindinkite su galimais
klausimais ir patarkite, kaip geriau á juos atsakyti.
• Norëdami uþtikrinti tvarkà ir sëkmingà spaudos konferencijos
eigà naudokitës mikrofonu.
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NAUDOKITËS INTERNETU
Didþioji dauguma þurnalistø naujausios informacijos paieðkai, susipaþinimui su
ja ir jos perdavimui visuomenei vis daþniau naudojasi informacinëmis technologijomis. Todël kiekvienai institucijai gyvybiðkai svarbu sukurti interneto tinklalapá,
kuriame pateikta informacija palengvintø þiniasklaidos darbà. Tai ypaè svarbu ir
aktualu krizës atveju, kai naujausia informacija akimirksniu turi pasiekti þiniasklaidà ir bûtø perduota visuomenei.
Stenkitës, kad interneto tinklalapio struktûra bûtø tokia, kad þurnalistai kiek
ámanoma greièiau rastø aktualià informacijà. Svarbu, kad naujienos bûtø nuolat ir
laiku atnaujinamos. Tai bûtina ne tik dël to, kad visuomenæ pasiektø naujausia informacija, bat ir tam, kad interneto tinklalapyje bûtø galima stebëti visà ávykio
eigà. Duomenø bazëje turëtø bûti pagrindinë informacija apie organizacijà ir ávyká,
statistikos duomenys, oficialios organizacijos ataskaitos ir praneðimai þiniasklaidai,
jos struktûra, faktai, skaièiai bei nuotraukos apie vykdomà veiklà ir funkcijas.
Institucijos tinklalapis turi bûti vertingas kitus ðaltinius papildantis informacijos
ðaltinis. Skelbkite jame surengtø spaudos konferencijø medþiagà, pateikite þurnalistams duotus interviu ir publikuotus straipsnius, kad ávykius sekantis ir reportaþus rengiantis, taèiau su jumis susisiekti negalëjæs þurnalistas galëtø pasinaudoti jûsø parengta informacija.
Nepamirðkite tinklalapyje nurodyti telefonø numeriø ir elektroninio paðto adresø. Konkreèiais klausimais susidomëjæ þurnalistai galës kreiptis dël papildomos
informacijos ar kilusiø klausimø.
Gerai sutvarkytas ir nepriekaiðtingai veikiantis interneto tinklalapis padeda
þurnalistams rasti reikalingos informacijos. Tai þiniasklaidos ir ávairiø institucijø
darbà daro efektyvesná.

STEBËKITE, APIE KÀ VISUOMENËS
INFORMAVIMO PRIEMONËS
KALBA, RODO IR RAÐO

Visuomenës informavimo priemoniø objektu gali tapti kiekvienas krizës likvidavimo dalyvis. Kontroliuokite, kad netiksli ar nepakankamai aiðki informacija, klaidinantys praneðimai, gandai, institucijø nesutarimai ávairiais klausimais ar konkreèiø
institucijø kompromitavimas neturëtø neigiamos átakos tolesnei krizës eigai.
Atkreipkite dëmesá, koks visuomenës poþiûris á institucijà ir jos veiklà. Jei jûsø
informacija juos pasieks greièiau nei áprasta ir praneðimai papildys vienas kità, jei
neatsisakysite duoti interviu ir iðdëstysite savo nuomonæ bei pagrásite veiksmus,
jei stengsitës iðtaisyti spaudoje pasirodþiusius netikslumus ir klaidas, parodysite,
kad esate institucija, puikiai atliekanti savo funkcijas ir pagal kompetencijà sprendþianti krizës metu ið kilusias problemas.

Visuomenës informavimo priemoniø stebëjimas reiðkia, jog turite:
• nuolat stebëti, apie kà kalbama, rodoma ir raðoma visuomenës
informavimo priemonëse (ir internete);
• spræsti dël klaidingos, netikslios informacijos ir gandø kilusias
problemas, imtis veiksmø, kad visuomenës informavimo priemoniø
sukelta painiava netrukdytø ir nevarþytø jûsø institucijos veiklos;
• nedelsdami informuoti krizës valdymo grupæ, jei spaudoje, per
radijà ar televizijà pasirodþiusi klaidinga informacija trukdytø
priimti sprendimus ir pakenktø tolesnei ávykiø eigai;
• rengti suvestines apie tai, kaip ávykio eiga ir valdþios institucijø
veiksmai yra pateikiami spaudoje, per radijà ar televizijà ir teikti
jas krizës valdymo grupei, kitoms krizës valdyme dalyvaujanèioms
institucijoms ir visuomeninëms organizacijoms;
• áraðyti, iðkirpti ar uþraðyti kuo daugiau apie ávyká per televizijà ir
radijà transliuojamos ar spaudoje pasirodþiusios informacijos, kuri
yra vertinga krizës metu ir reikalinga vëliau vertinant veiklà.

Þurnalistai patys pirmieji suþino „karðèiausias“ naujienas
ir per visuomenës informavimo priemones jas iðplatina. Todël prasidëjus krizei pradëkite stebëti ir visuomenës informavimo priemones. Sekdami, kà raðo spauda ir praneða radijas bei televizija, sugebësite gauti vertingos informacijos ne
tik apie krizës eigà, bet ir ávairiø institucijø priimtus sprendimus bei konkreèius veiksmus ir vykdomà veiklà.
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INFORMUOKITE SKIRTINGAS
TIKSLINES GRUPES
Valdþios institucijos turi atkreipti dëmesá á tai, kad krizæ likviduojant dalyvauja dvi
skirtingos grupës.
Kas priklauso pirmajai grupei ir kokios
jos funkcijos – ið anksto þinoma. Tai valstybës institucijos ir organizacijos, jø darbuotojai, avarijos padarinius likviduojant dalyvaujantys savanoriai, nukentëjusieji nuo
ávykio ir jø artimieji, visuomenës informavimo priemonës.
Antroji grupë – asmenys ar jø grupës, organizacijos ar asociacijos, draugijos, priklausomai nuo susidariusios padëties átrauktos á
krizës likvidavimà bei ávykiø eigà ir nepriklausomai nuo valdþios institucijø savarankiðkai vykdanèios savo veiklà.
Valdþios institucijos neturi ignoruoti ðiø
grupiø. Jø atstovai tikisi ir laukia skirtingos, kartais specifinës, taèiau jiems tikrai
reikalingos informacijos. Uþmegzkite dialogà ir palaikykite ryðá su jais. Tiesioginis ryðys su skirtingomis tikslinëmis grupëmis padidins visuomenës informavimo efektyvumà, nes reikalinga informacija jas pasieks
tiesiogiai. Ieðkant naujos informacijos nebereikës stebëti visuomenës informavimo
priemoniø, tà laikà bus galima skirti kitiems darbams. Bendraudami tiesiogiai iðvengsite neteisingo ávykiø interpretavimo, ugdysite pasitikëjimà paèia institucija.
Kiekvienos krizës metu institucija turi pasirinkti tikslines grupes, su kuriomis
norëtø bendrauti ir jas informuoti, bei numatyti tokias, kurios gali spontaniðkai
atsirasti. Abiem atvejais naudokitës skirtingais informavimo kanalais.
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Atminkite, kad yra grupiø, kurias informacija
turi pasiekti specialiais kanalais:
• Pateikite informacijà kurtiesiems ir silpnaregiams jiems tinkamu
bûdu.
• Atsiþvelgdami á socialinius ir religinius aspektus kai kurias grupes
informuokite jø gimtàja kalba. Pagalvokite apie vertëjus ir jø
paslaugas informacijos skyriuje.
• Atkreipkite dëmesá á laikinai á ðalá atvykusius þmones – turistus,
tarptautiniø konferencijø ir seminarø dalyvius. Nemokantiems
kalbos sunku suprasti vietinæ tvarkà ir þinoti, á kokias institucijas
kreiptis pagalbos ir informacijos.
• Atsiþvelgdami á kultûrinius ir religinius aspektus bei skirtumus pagalvokite ir teisingai pasirinkite, kas ir kada teiks informacijà
skirtingoms religinëms bei etninëms grupëms.

PALAIKYKITE VIDINIUS RYÐIUS – TEIKITE
INFORMACIJÀ SAVO DARBUOTOJAMS
Bûtina sàlyga sëkmingam informacijos valdymui krizës metu – gerai informuoti ir su susidariusia padëtimi
laiku supaþindinti institucijos darbuotojai. Þinodami, kas
vyksta institucijoje ir kokie jos veiksmai priimant konkreèius sprendimus, darbuotojai ðià informacijà perduos kitiems. Atstovaudami savo institucijai jie ne tik
paaiðkins susidariusià padëtá, bet ir patvirtins ar pagrás
ávairius institucijø þingsnius ir veiksmus, stengsis árodyti
jø bûtinumà.
Palaikydami ryðá su iðoriniu pasauliu ir bendraudami su savo artimaisiais, paþástamais ar draugais darbuotojai vykdys iðorinæ institucijos veiklos analizæ –
suþinos visuomenës nuomonæ apie jà. Jie ne tik dalyvaus visuomenës poþiûrio formavimo procese, bet ir
perduos visuomenës nuomonæ apie institucijà, kartu
informuos, kaip vystosi krizë ir kaip á viskà reaguoja
visuomenë apskritai.
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Kiekvienas darbuotojas turi þinoti, kas vyksta jo institucijoje ir kà ji konkreèiai
daro krizei sumaþinti. Kiekvieno sveikata, ðeima ir gerovë atsiduria pavojuje. Dël to
vykdant informaciná darbà bûtina atsiþvelgti á darbuotojus ir jø ðeimas, ypaè, jei
krizë juos stipriai paveikë.
Todël ávertinkite vidinës informacijos poreikius ir numatykite ðiai veiklai bûtinus iðteklius.

Atminkite, kad vidinë informacija turi bûti:
• nedelsiant pateikiama;
• lengvai prieinama;
• teisinga ir pagrásta faktais;
• detali;
• lengvai suprantama.

Viena vertus, informacija turi atspindëti institucijos ir darbuotojø vaidmená
krizës metu, antra vertus – krizës padarinius institucijai ir jos darbuotojams. Þiûrint á atskirø darbuotojø veiksmus ir visos institucijos veiklà galima teigti, kad
vidinë informacija turi ugdyti bendrumo jausmà ir suburti komandà.
Vengiant situacijos, kai naujausia informacija pasiekia ið visuomenës informavimo priemoniø, paþástamø, nugirstama ið kitø pokalbiø, vidinis informavimas turi
vykti gana sparèiai. Anksèiau minëtos situacijos tik apsunkina padëtá – maþina pasitikëjimà krizës valdyme dalyvaujanèiais þmonëmis, darbuotojai jauèiasi nejaukiai.
Krizës metu darbuotojams gali tekti dirbti vietovëse, kur ne visa siunèiama
informacija galës juos pasiekti. Be to, ávairioms grupëms reikia skirtingø duomenø – pradinës ir paèios naujausios informacijos sprendimams priimti, duomenø
analizës ir iðvadø, pasiûlymø problemoms spræsti. Informacijos skyrius turi þinoti,
kokios informacijos skirtingoms darbuotojø grupëms reikia, ir nuspræsti, kokiais
kanalais ji juos pasieks.
Skirtingos informacijos gali reikëti ir didesnëse organizacijose dirbanèioms atskiroms darbuotojø grupëms. Teikdami informacijà atsiþvelkite á jø veiklos pobûdá, kompetencijos sritá ir dalyvavimà priimant sprendimus.
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BENDRAUKITE SU KRIZËS LIKVIDAVIME
DALYVAUJANÈIAIS SAVANORIAIS
Labai daþnai nemaþai þmoniø, jø grupiø ir organizacijø krizës metu siûlo savo
pagalbà. Su kai kuriomis ið jø valdþios institucijos turi bendradarbiauti ir dël pagalbos susitarti dar prieð ávykstant krizei. Taèiau kitos gali susiburti spontaniðkai,
joms gali trûkti kompetencijos bei patirties bendradarbiauti su valdþios institucijomis ir dirbti krizës likvidavimo darbus.
Ðios netikëtai susiformavusios grupës gali norëti padëti patarimais ir pamokymais, bandyti iðsiaiðkinti krizës mastà ir prieþastá, dalyvauti gelbëjimo darbuose ir
bandyti kontroliuoti veiklà dalydamos instrukcijas bei spræsdamos konfliktus. Taèiau dël didelio noro padëti ir nelaimës likvidavime dalyvaujanèiø institucijø, jø
vaidmens ir sugebëjimø ignoravimo bei besàlygiðko pasitikëjimo visuomene tarp
jø ir valdþios institucijø gali kilti konfliktas.
Bûkite geranoriðkai nusiteikæ ir priimkite ðiø organizacijø pagalbà. Siekdami
iðvengti nemalonumø kruopðèiai ávertinkite ir nuspræskite, kaip savanorius átraukti
á krizës likvidavimo darbus. Surinkite apie juos kuo daugiau þiniø ir informuokite
juos ne tik apie krizës eigà, bet ir apie pagalbos poreiká.

BENDRADARBIAUKITE
SU ÁÞYMIAIS ÞMONËMIS
Krizës metu nelaimës vietoje apsilanko áþymiø visuomenës atstovø. Jie teikia moralinæ pagalbà bei parodo visuomenës paramà nelaimës likvidavime dalyvaujantiems
asmenims. Taèiau jø buvimas ðalia ir pernelyg didelis dëmesys viskam, kas vyksta, gali
neigiamai veikti kai kuriuos labai átemptai dirbanèius krizës likviduotojus.
Gali kilti ir kitø problemø – ðiø þmoniø saugumo uþtikrinimas, likvidavimo darbams trukdantis padidëjæs þiniasklaidos dëmesys. Siekiant uþtikrinti jø saugumà
bei patenkinti visuomenës informavimo priemoniø poreikius gali tekti laikinai stabdyti kai kuriuos su krizës likvidavimu susijusius darbus.
Bendrauti ir bendradarbiauti su nelaimës vietoje apsilankiusiais áþymiais þmonëmis turi informavimo centre dirbantys þmonës. Vizitus organizuokite taip, kad
jø parama ir pritarimas vykdomai veiklai duotø daugiau naudos nei þalos, t. y.
neeikvotø dirbanèiø þmoniø laiko ir pernelyg netrukdytø jiems dirbti.
Atkreipkite dëmesá á tai, kad bûtina pasirûpinti ir iðtekliais, kuriø reikës tvarkant
dël susitikimø su þurnalistais, spaudos konferencijø ir apsilankymø nelaimës vietoje
organizavimo kilusius klausimus. Nepamirðkite, kad susitikimams su krizës valdymo
grupe ir konsultacijoms su jos darbuotojais skirtas laikas bus taip pat ribotas.
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BENDRAVIMO IR
INFORMAVIMO KRIZËS
ATVEJU INSTRUKCIJOS
Krizës metu valdþios institucijos teikia informacijà norëdamos parodyti visuomenei, kad dalyvauja likvidavimo procese ir uþtikrina viskà, kà tokioje situacijoje
ámanoma padaryti. Tiek visuomenë, tiek þiniasklaida, tiek krizæ likviduojanèios
institucijos turi gauti kiek ámanoma objektyvesnæ ir paèià naujausià informacijà
apie ávyká, jo eigà ir su ávykiu susijusius pokyèius.
Tik tuomet visuomenë susidarys realø supratimà apie nelaimæ, jos mastà ir
gresianèias pasekmes. Ji suvoks, kad krizæ likviduojanèios institucijos pagal savo
kompetencijà daro viskà, kad jà suðvelnintø ir iðspræstø.
Tiksli informacija reikalinga ir tiems, kurie priima sprendimus ir aktyviai dalyvauja likviduodami krizæ. Kuo tikslesnæ informacijà apie susidariusià padëtá jie gaus,
tuo teisingesnius sprendimus priims ir maþesni bus krizës padaryti nuostoliai.

Rengiantis krizei svarbu:
• krizës ásisàmoninimas;
• techninë bazë ir þmogiðkieji iðtekliai;
• tikslai ir uþdaviniai;
• informacijos skyriaus struktûra;
• dialogas su iðoriniu pasauliu;
• pasitikëjimas.

Rengdamiesi krizei turite:
• uþmegzti ryðius su þiniasklaidos atstovais;
• bendradarbiauti ir tapti kitø institucijø partneriais;
• ágyti pasitikëjimo;
• sukurti tinklà tø, su kuriais bendrausite;
• vykdyti iðorinës informacijos analizæ;
• ásisamoninti bendravimo ir informavimo krizës atveju svarbà;
• iðbandyti ir ugdyti savo sugebëjimus pratybose bei mokymuose;
• ásitikinti, kad veikianti sistema yra tinkama ir pakankama ryðiui su
iðoriniu pasauliu.
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Bendraudami ir informuodami krizës metu atminkite:
• bûtinas profesionalus informacijos valdymas;
• sprendimus krizës metu gali tekti priimti kiekvienam;
• pirmiausia galvokite, kaip veikti, o tik paskui veikite;
• pasitikëkite savimi ir tikëkite tuo, kà darote.

Krizës metu turite:
• greitai pradëti veikti;
• skelbti ypatingos padëties pavojaus signalà;
• pasirengti priimti ir siøsti informacijà;
• bendrauti su krizës valdymo grupe;
• praneðti, kad jûsø institucija sureagavo ir pradëjo veikti;
• pradëti iðorinës informacijos analizæ;
• valdyti ávyká ir stebëti bei reaguoti á tai, kà apie já raðo, rodo ir kalba;
• bûti lankstûs ir pasirengæ improvizuoti.

Krizës metu þinokite, kad:
• pradþioje susidursite su neaiðkumais;
• ávykiai klostysis labai greitai;
• informacijos bus labai daug, ji gali bûti prieðtaringa;
• bus daug áspûdþiø, kurie trukdys neðaliðkam darbui ir objektyviems
sprendimams;
• visuomenës informavimo priemoniø stebëjimas turës vykti labai
intensyviai;
• bus daug naujø krizës likvidavimo dalyviø;
• bus tikimasi ir reikalaujama lankstumo bei improvizacijos.
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Informacijos skyriuje turi dirbti:
• visà informacijos skyriaus veiklà koordinuojantis ir jai
vadovaujantis ðio skyriaus vadovas;
• spaudos atstovas;
• ryðiø su visuomene specialistas, rengiantis informacinius
praneðimus visuomenës informavimo priemonëms ir gyventojams;
• uþ praneðimø þiniasklaidos priemonëse stebëjimà ir analizæ,
su ávykiu susijusios informacijos rinkimà atsakingi asmenys;
• asmenys, atsakantys á nukentëjusiøjø ir susirûpinusiø gyventojø
klausimus;
• asmenys, atsakingi uþ vidinës informacijos srautus institucijoje;
• uþsienio kalbø specialistas.

Formuodami informacijos skyriø atsiþvelkite,
kad jame turi funkcionuoti:
• analizës grupë;
• informacijos rengimo grupë;
• ryðiø su þiniasklaida grupë;
• informavimo centras;
• vidinës informacijos palaikymo grupë;
• informacijos koordinavimo grupë;
• administravimo (dokumentacijos, áraðø registravimo) grupë;
• tarptautinës pagalbos grupë.

Krizei pasibaigus svarbu:
• palengva maþinti informacijos srautà;
• ávertinti ir padaryti iðvadas;
• atsiþvelgiant á ágytà patirtá, pakeisti planus, instrukcijas, padaryti
pakeitimus su informavimu susijusioje kasdienëje veikloje.
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