
Vabilo na usposabljanje o zagovorništvu s poudarkom na 
razvojnem sodelovanju in Agendi 2030 za trajnostni razvoj 

 

Pozdravljeni! 

Slovenska karitas vas v sodelovanju s platformo SLOGA 1. julija 2020 vabi na usposabljanje za 
krepitev vaših kompetenc na področju zagovorništva. Namenjeno je predvsem predstavnikom 
nevladnih organizacij (NVO), s področij mednarodnega razvojnega sodelovanja, humanitarne pomoči 
in globalnega učenja ter zagovorništva teh področij.  

Izvajalec usposabljanja 

Usposabljanje bo izvajal Hans Wolters, strokovnjak iz Organisational 
development support (ODS) iz Belgije, ki se že 10 let ukvarja s 
svetovanjem in usposabljanji za evropske ter mednarodne nevladne 
organizacije na področjih kot so zagovorništvo, organizacijski razvoj, 
strateško načrtovanje. Vse s ciljem, da bi NVO še povečale svoj učinek v 
družbi. Pri delu izhaja iz lastnih izkušenj, ki jih je pridobil na vodstvenih 
položajih v organizacijah kot je Svetovni sklad za naravo (WWF International).  

Časovni potek usposabljanja  

Usposabljanje bo potekalo v dveh delih: 
• Prvi, spletni del bo 1. julija 2020 od 10.00 do 13.15 prek platforme Zoom. 
• Drugi del bo celodnevno usposabljanje, ki bo potekalo v septembru 2020 v prostorih 

platforme SLOGA (točen datum in program sledita).  
 

Način in vsebine usposabljanja  

V uvodnem delu usposabljanja bomo spoznavali, kakšno je dobro zagovorništvo. Največ časa bomo 
posvetili praktičnemu delu na primerih z naših delovnih področij. Uporabili bomo različne 
zagovorniške metode, prilagojene našim potrebam. Osredotočili se bom na Agendo 2030 oz. cilje 
trajnostnega razvoja in razvojno sodelovanje. To bo koristilo zagovorništvu v okviru vaše 
organizacije, kot tudi skupnim zagovorniškim dejavnostim v okviru platforme SLOGA.  

Cilji prvega virtualnega dela usposabljanja, ki bo 1. julija 2020, so: 
• predstavitev glavnih elementov dobrega zagovorništva, ki vodijo do uspeha,  
• praktično delo zagovorniških pobud na izbranih primerih ob upoštevanju predznanja 

udeležencev in družbeno-ekonomsko-političnega okolja v Sloveniji. 
 
Cilji drugega usposabljanja, ki bo v potekalo v prostorih platforme SLOGA, v septembru 2020, so:  

• graditev na naučenem iz virtualnega usposabljanja v juliju 2020 in na potrebah NVO v 
Sloveniji;  

• izmenjava informacij o vprašanjih, povezanih s cilji trajnostnega razvoja, razvojnim 
sodelovanjem in razvojnimi politikami ter opredelili izbrane zagovorniške teme; 

• določiti in razviti primere skupnih kampanj in komunikacijskih sporočil;  
• izvedba praktičnih vaj za razvijanje dejanskih zagovorniških veščin. 

 
PRIJAVITE se na tej povezavi. Dodatne informacije na jana.lampe@karitas.si in 031 344 481.  

Iskreno vabljeni! Naj bo to eden od skupnih korakov do ciljev, ki si jih vsi želimo doseči!  

https://forms.gle/jpE1xd7TSmTz78yj7
mailto:jana.lampe@karitas.si


  Program usposabljanja 1. julija 2020 

 

Čas Tema 
 

10:00 – 10:30 Uvod v temo, ogled videoposnetka, izmenjava o dobrih in slabih 
izkušnjah zagovorništva 
 

10:30 – 11:30 Predstavitev glavnih elementov dobrega zagovorništva 
 

11:30 – 11:45 Odmor 
 

11:45 – 12:30 Določitev glavnih tem za zagovorništvo ciljev trajnostnega razvoja in 
razvojnega sodelovanja ter praktično delo po skupinah na primerih 
zagovorniških sporočil  
(razdelitev v 3 skupine, predavatelj bo spremljal delo vseh skupin) 
 

12:30 – 13:00 Poročanje in pogovor o delu po skupinah  
 

13:00 – 13:15 Pogovor o naučenem in načrti do septembrskega usposabljanja 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    
 
 
Usposabljanje poteka v sklopu projekta MIND – Migracije.Povezanost.Razvoj., ki ga sofinancirata 
program Evropske unije za globalno učenje in ozaveščanje javnosti (DEAR) ter Ministrstva za zunanje 
zadeve RS. Izražena mnenja ne predstavljajo uradnega stališča EU in/ali Vlade RS.  

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-zunanje-zadeve/o-ministrstvu/direktorat-za-multilateralo-in-razvojno-sodelovanje/
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-zunanje-zadeve/o-ministrstvu/direktorat-za-multilateralo-in-razvojno-sodelovanje/

