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Керівництво судів вирішує, які їх функції
необхідно продовжувати виконувати, а
прес-секретарі – як ефективно
донести цю інформацію до аудиторії


Як прес-секретар суду, я брала участь у першій нараді, яка була
проведена Головою суду 13 березня щодо скорочення операцій
суду через пандемію. В засіданні брали участь голова суду,
судді та керівник канцелярії суду.



Моя роль полягала не в тому, щоб приймати рішення, але в
тому, щоб підготуватися до необхідності швидко оновлювати вебсайт та обговорити з суддями, який графік був би оптимальним.

Чітка комунікація є виключно
важливою
Пандемія – період великої невизначеності,
тривоги та відчуття втрати контролю над
ситуацією.
 Комунікація щодо судових справ має бути
чіткою та легко зрозумілою, особливо для
людей, які предсталяють себе самі (без
адвоката).
 Інформація повинна бути консолідована в
одному місці, URL якого (посилання) легко
запам'ятати.


Чітка комунікація є виключно
важливою


Чутки не підуть вам на користь – робіть оголошення,
та, якщо ви не впевнені, коли певна функція суду
відновиться, зазначте про це.



Кажуть, що“знання - сила” – зараз інформація є
ключовою для того, щоб знизити рівень стресу.



Коли план розроблено, отримайте зворотній
зв’язок від працівників, що приймають дзвінки
та/або відповідають на ел. листи від громадян. З
якими проблемами стикаються громадяни? Чи
можна щось змінити, щоб вирішити ці проблеми?

Використовуйте всі засоби комунікації, але
визначте одне місце, в якому консолідується вся
інформація.
* Преса допоможе вам досягти вашої аудиторії (читачів/глядачів)
* Ваш веб-сайт виключно важливий і повинен бути основним джерелом
всієї інформації – розмістіть на домашній сторінці великий червоний
банер з посиланням на сторінку, що працює на час коронавірусу, яку
людям було б легко запам'ятати.
http://www.dccourts.gov/coronavirus

* Соцмережі допоможуть вам охопити іншу аудиторію та є одним із
способів СЛУХАТИ, а не тільки говорити з людьми.

Спеціалісти з комунікацій повинні
забезпечити, щоб громадяни могли легко
знайти інформацію про статус судових
справ та режим роботи суду… вони
повинні моніторити, що говорять про суд.


Моніторити, що говорять, треба обережно. Зрозумійте, що жоден план не
задовольнить всіх без виключення.



Ваша роль – бути голосом розважливості, пояснити, що відбувається і чому,
не стаючи в оборонну позицію.



Ваша роль також полягає в тому, щоб надавати зворотній зв’язок вашому
суду стосовно можливих змін.

Соцмережі – спосіб побачити наскільки
чіткою є ваша комунікація, і чи ваш план
шодо режиму роботи суду в період
пандемії має якісь недоліки


Робіть пошук по назві вашого суду принаймні раз на день.



З'ясуйте, яка інформація є не зрозумілою та відповідно внесіть
корективи на ваш веб-сайт, сторінку у facebook, twitter, та ін.



Відповідайте у позитивному тоні на конструктивну критику та
корисний зворотній зв’язок.



Ігноруйте тих, хто хоче лише критикувати – не привертайте уваги до
того, що вони говорять.

Особистий підхід до комунікації
дуже важливий


Голова найвищого суду округу Колумбія розмістила відео на
нашій «коронавірусній» сторінці зі зверненням до правничої
спільноти та громадськості округу Колумбія.



Вона повідомила, що ми розуміємо, що робота судів у період
пандемії (з обмеженням певних операцій) не ідеальна, і що
керівництво суду активно моніторить ситуацію та за потреби
внесе зміни в організацію роботи.



Дуже важливо визнавати пов'язані з цим виклики.

Зараз мало хороших новин –
поділіться, якщо маєте їх!
Я отримала повідомлення у
Facebook, що одна жінка
планувала особливий день
народження для семирічного
хлопчика, якого вона збиралася
всиновити: процес всиновлення
мав завершитися саме в той
день, і вони виготовили спеціальні
футболки для всієї родини. Суддя
погодилась провести відео-стрім
церемонії, щоб не зруйнувати
сюрприз. І коли ми попросили,
вона дозволила репортеру
долучитися до відеоконференції!

Обов'язково ведіть нотатки щодо
«засвоєних уроків»
Мої перші два уроки: 1) необхідно мати потужний відділ ІТтехнологій, та 2) покращити дизайн вебсайту, щоб
громадянам було легше знайти необхдіну інформацію.


Зараз стільки подій проводяться через Zoom, WebEx, FaceTime та інші
технології – як судові слухання, так і ділові зустрічі. Працівники судів
повинні знати, як користуватися ними.



ІТ-відділ судів округу Колумбія роздав всім працівникам суду навчальні
матеріали, які допомогли їм налаштувати домашні комп'ютери на
віддалену роботу.



Глобальні розсилки допомогли працівникам підтримувати зв’язок та
зберегти узгодженість робочих процесів, поки ми всі сидимо вдома.



Хронологічне планування «коронавірусної» сторінки не має сенсу, тому
нам довелося переробити нашу так, щоб групувати інформацію за
категоріями.

Майбутні виклики:


Спеціалісти з комунікацій судів США вже думають над тим, як
краще інформувати громадськість про відновлення роботи судів
– як ми повідомимо, які операції відновлюються, і як краще
отримати доступ до послуг суду?



Я ще не знаю відповідей на ці питання, але я знаю, що важливо
планувати на майбутнє та працювати з вашою ІТ-командою,
щоб оновити сайт перед тим, як суди відновлять свою роботу.



Використовуйте час, який у вас зараз є, у зв’язку із сповільненням
роботи суду, щоб подумати про свою комунікаційну стратегію
стосовно відновлення роботи суду та забезпечте, щоб
керівництво суду розуміло, наскільки важливими є комунікації
для успішного повернення до звичного режиму роботи.

https://bit.ly/3cJbm59

