Pozývame Vás na 2-dňový tréningový kurz
AKO PRESADZOVAŤ ZMENY






Ste aktívni občania, ktorí chcú ovplyvniť rozvoj mesta
a získať podporu širšej verejnosti?
Zdá sa vám, že vaša organizácia je málo viditeľná a že
vaše podnety neberie verejnosť alebo úradníci vážne?
Hovoríte za skupinu ľudí, ktorých práva sú porušované?
Potrebujete presadiť zmenu územného plánu či miestnej
politiky?
Chcete vedieť, aké existujú prístupy ku komunitnému
rozvoju a aktivizácii ľudí?

Tento tréning je zameraný na efektívne presadzovanie zmien prostredníctvom aktívneho občianstva, a to buď v
podobe občianskej advokácie, čiže snahy presadiť občianske záujmy a meniť verejné politiky, alebo prostredníctvom
komunitného rozvoja. Hlavným zámerom tréningu je:
 Sprostredkovať vedomosti a zručnosti, potrebné pre presadenie vašich podnetov vo verejnom priestore a
predstaviť úspešné príklady takejto zmeny
 Vytvoriť priestor na prípravu vlastnej kampane
Po skončení tréningu budete:
 Rozumieť pojmu „občianska advokácia“ a ďalším súvisiacim pojmom (lobing, sociálny marketing, práca s médiami,
občianska participácia, budovanie komunity, komunitné organizovanie, vedenie kampane, budovanie koalícií...)
 Vedieť pripraviť kampaň vrátane identifikovania strategických cieľov, terčov, cieľových skupín, voľby nástrojov
a časovania
 Vedieť pracovať s komunitou, využiť nové prístupy, informačné technológie a sociálne médiá
V tréningu sa zameriame najmä na príklady z praxe a výmenu skúseností a prácu na vlastných projektoch, pričom
konkrétny program prispôsobíme skúsenostiam a potrebám účastníkov. Po úspešnom absolvovaní kurzu účastníci
získajú certifikát, manuál k téme a zoznam odporúčanej literatúry.
Kurz vedie Zora Pauliniová s dlhoročnou trénerskou, aktivistickou i mediálnou skúsenosťou.
Kurz sa koná v dňoch 23.-24.6. od 9:00 do 17:00 v Košiciach (Penzión Grand, Kováčska ulica) s kapacitou
maximálne 15 účastníkov.
Prihlásiť sa môžete mailom na treningy@pdcs.sk.
Tento tréning organizujeme vďaka finančnej podpore z projektu Aktívni občania všade. Účastnícky príspevok na
vzdelávanie (vrátane tréningových materiálov a stravy) je 40 EUR na osobu. V prípade potreby zabezpečenia
a preplatenia ubytovania na jednu noc, resp. úpravy podmienok spoluúčasti nás kontaktujte.
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