Kako postati boljši zagovorniki in imeti večji vpliv?
VABILO na drugi del usposabljanja za učinkovito zagovorništvo v času epidemije COVID-19
16. september 2020 od 9:00 do 17:15 na ZOOM-u
Prijava
Slovenska karitas vas v sodelovanju s platformo SLOGA vabi na drugi del usposabljanja za krepitev
vaših kompetenc na področju zagovorništva. Namenjeno je tako predstavnikom NVO, ki se ukvarjate
s področjem mednarodnega razvojnega sodelovanja, humanitarne pomoči in globalnega učenja, ter
vsem, ki se ukvarjate z zagovorništvom ranljivih skupin v Sloveniji. Naš skupen cilj je uresničitev Agende
za trajnostni razvoj do leta 2030 povsod po svetu. Nič zato, če ste zamudili prvi del usposabljanja, saj
bo predavatelj vsebino tega na začetku obnovil.
Tokrat bo poudarek na tem, kako biti dobri zagovorniki v času epidemije COVID-19, ko je zagovorništvo
ranljivih skupin še bolj potrebno kot kdaj koli prej.
Usposabljanje, ki bo potekalo v angleškem jeziku, bo vodil 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 ipd., vse s ciljem, da bi nevladne organizacije dosegle večji
učinek v družbi. Njegovo delo izhaja iz zagovorniških izkušenj, ki jih je pridobil na vodstvenih položajih
v organizacijah, kot sta Greenpeace in WWF International.
Program usposabljanja
9.00–9.15
9.15–9.45
9.45–10.30
10.30–10.45
10.45–11.30
11.30–12.00

Uvodni pozdrav (Albin Keuc, Platforma SLOGA, in Jana Lampe, Karitas)
Obnovitev vsebin prvega dela usposabljanja in razprava
Zagovorništvo v času korona virusa – predstavitev in razprava
Odmor za kavo doma, v pisarni
Delo po skupinah: Kako biti zagovornik v času korona virusa?
Poročanje o delu po skupinah: novi načini zagovorništva v času korone

12.00–14.00

Odmor za kosilo – dve uri za službene obveznosti ali domača opravila

14.00–14.45
14.45–15.30
15.30–15.45
15.45–16.45
16.45–17.00
17.00–17.15

Katera so osrednja zagovorniška sporoča o ciljih trajnostnega razvoja (CTR)?
Delo po skupinah: oblikovanje sporočil o CTR-ji
Odmor za kavo doma, v pisarni
Načini komuniciranja in zagovarjanja naših sporočil
Povzetek/sklepne misli
Zaključek, Albin in Jana

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

