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Workshop 
Jak společně prosazovat změny:  

Advocacy nejen pro globální rozvojové vzdělávání a osvětu 
 

Obsah a záznam z workshopu 
 
Facilitátorka: Jana Miléřová, FoRS 
Hosté: Vojtěch Kotecký, Glopolis; Bohumil Kartous, EDUin 
 
Čas konání:  21. května 2015, 9:00 – 16:30 
Místo konání:  Langhans – Centrum Člověka v tísni, Vodičkova 37, Praha 1 
 
Co vám workshop pomůže ujasnit: 

 Co je advocacy, proč je důležitá a jak souvisí s činností vaší organizace 

 Jak efektivně plánovat a realizovat advokační práci a kampaně na vaše témata 

 Jaké jsou konkrétní příklady dobré advokační praxe českých organizací v oblasti vzdělávání, 
osvěty i politik 

 Co společně můžete a chcete prosazovat na regionální a národní úrovni – jak na ministerstva, 
krajské úřady a obce 

 Co dělat, když chybí dostatečné kapacity na advokační práci 
 
K čemu by měl workshop dospět: 

 Konkrétní plány na regionální i národní úrovni na společné prosazování změn směrem ke 
vzdělávání k udržitelnému rozvoji a aktivnímu občanství 

Obsah 
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7. Deset principů pro efektivní advocacy a kampaně a Sedm hříchů ............................................... 12 

8. Jak to dělají jinde – sdílení zkušeností s hosty ............................................................................... 12 
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10. Použité zdroje ............................................................................................................................ 18 

 

 
Tento workshop je pořádán v rámci sub-projektu evropského 
projektu DEEEP4 financovaného Evropskou komisí a díky dotaci 
od České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí 
ČR v rámci programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR. Obsah a názory 

prezentované nejsou výrazem postojů poskytovatelů grantů. 
  

https://www.google.cz/maps/place/Langhans/@50.081503,14.425056,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xaa1e489f9c8d5c2b
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1. Představení účastníků a workshopu a vzájemná očekávání 
 
Aktivita: Individuální úkol pro účastníky – Očekávání a zkušenosti 
Vyberte si papírovou kartičku dle barvy, kterou pocitově vnímáte, že se blíží vaší úrovni zkušeností a 
znalostí o „advocacy“: 

 Zelená – začátečník; nemám za sebou žádné školení, ani advocacy nedělám v praxi 

 Oranžová/žlutá – středně pokročilý; advocacy je čas od času součástí mé práce, mám za 
sebou jen jedno/dvě školení v ČR nebo zahraničí 

 Červená – expert; mám za sebou řadu školení, advocacy je součástí mé pracovní náplně 
Nakreslete si jednoduchý obrys ve tvaru ryby a do něj stručně napište: 1) co chcete z workshopu 
získat a 2) co můžete nabídnout ostatním. 
Umístěte kartičku na k tomu určený flipchart tak, jak se cítíte sebejistí v advocacy vůči hypotetickému 
protivníkovi (velká červená ryba) – tj. čím dále od ryby a více do prostoru, tím méně jistoty v jejím 
ovlivňování. Záleží i na orientaci čelem nebo ocasem k rybě. 

 
Přepsaná očekávání a zkušenosti dle barev ryb: 
Pozn.: Většina účastníků se považovala spíše za začátečníky nebo mírně pokročilé. Umístění ryb bylo 
spíše dále od té velké, ale hlavou k ní. 
Účastní
k 

Očekávání Zkušenosti 

1. Základní informace, co je advocacy, jak jej 
aplikovat v praxi v GRV, jaké jsou nástroje, 
možnosti na regionální úrovni.  

Žádné zkušenosti. Nabízím orientaci v tématu 
GRV, praxi z práce z NNO na školách (děti, 
učitelé).  

2. Naučit se, jak efektivně dělat advocacy, Good 
and Bad Practises. 

Amatérský advokát GRV, nadšení pro věc, 
feedback od studentů. 

3. Seznámení s advocacy – koncept, aktivity.  Organizace a vedení kampaní, koordinace 
činností, získávání a poskytování informací.  

4. Seznámení se s tématem – politické 
zhodnocení, kde je v této činnosti místo pro 
INEX-SDA, případně jak na něj v rámci 
organizací malého, středního charakteru.  

Ze seminářů, pouze ad-hoc.  

5. Dozvědět se více o advokačních nástrojích, 
fungujícími příklady z české praxe.  

Zapojování advokacie/kampaně při EYD 2015. 
Lobbying  (parlament, senát), evropské/globální 
advokační sítě. 

6. Seznámení se základními pojmy, koncepcemi. Bez zkušeností z oblasti advocacy.  

7. Ráda bych se blíže s možnostmi a procesem 
advocacy seznámila. Ráda bych našla 
případné příležitosti, jak se více zapojit 
navzdory nedostačující kapacitě v rámci naší 
organizace.  

Zkušeností bohužel mnoho nemám. Mohu 
nabídnout zapojení se do společného směřování 
skrze naši organizaci.  

8. Naslouchat, diskutovat, přemýšlet. Získat 
inspiraci – ať už díky teorii nebo sdílení 
praktických zkušeností – jak lépe a účinněji 
prosazovat idey. Dozvědět se příklady toho, 
co funguje.  

Příprava národní strategie GRV, organizování 
kulatých stolů. Připomínkování. Oslovování 
politiků a zajímavých osobností.  

9. Strategičtější, promyšlenější přístup. 
Informace, inspirace, kontakty, vzájemná 
koordinace.  

Operační programy. Strategie (VUR, EVVO) 

10. 
(žlutoz
elená) 

Navazování kontaktů pro spolupráci s NNO 
v rámci GRV, poznat systém financování FoRS 
a začlenit se.  

Práce s mládeží, práce s učiteli, spolupráce s NNO 
v oblasti organizace a podpory. Nabízíme (NIDV): 
přenos oboru GRV do škol prostřednictvím 
vzdělávacích programů, workshopů a metodické 
podpory po celé ČR – systematicky, zajímavě. Já 
osobě: své zkušenosti 
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Očekávání facilitátorky – jak by měl být workshop vedený a co byste si z něj mohli odnést: 

 Advocacy má spojitost s činností každé organizace  

 Do advocacy by se v organizaci měl zapojovat každý (tedy nespoléhat se na „silného 
ředitele“, který to všechno dělá) 

 Využít příležitost sladit se s ostatními organizacemi ve FoRS a připravit společnou advocacy 
na GRV 

 Otevřenost, atmosféra sdílení a entusiasmu pro společnou věc 

 … a když se to udělá dobře, tak: 
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(copyright Richard Bennett, BOND, UK) 
 

2. Co vše je za „advocacy“ a „campaigning“ 
 
Jaký je vztah advocacy k naší práci v GRV? 

 GRV nemusí zavádět nový obsah do formálního vzdělávání, ale obohacuje koncepty a obsah 
všech předmětů a oblastí vzdělávání skrze rozšíření jejich dimenzí. Obsah GRV může 
přemostit problémy v mikro-kontextu s globálními (makro-kontext) a posunout se z blízké 
reality (rodina, sousedství, škola, město) k prostřední realitě (region, stát) až k té vzdálené 
(globální svět). Obsah GRV nevychází z abstraktních kategorií, ale z potřeb lidí, zachycených v 
jejich vlastním vyjádření. 

 P.R. komunikace o rozvoji a top-down kampaně nemohou poskytnout hluboké a na 
hodnotách postavené možnosti k zapojení občanů. Pro vytvoření trvající podpory a zapojení 
do globální spravedlnosti je třeba zaměřit se na posílení pozitivních hodnot: skutečná úroveň 
etického rozvoje společnosti se dá odhalit podle toho, do jaké míry jsou občané schopní 
zvolit si hodnoty přesahující jejich vlastní okamžití zájem. Lidé, kteří mají silnější „sebe- 
přesahující“ hodnoty se více a déle angažují do sociálně zaměřeného chování. DEAR navrhuje 
přístupy k posílení těchto hodnot a facilituje trvající cestu podpory, formuje multiplikátory, 
bez nichž by jakékoliv hnutí za globální spravedlnost nemohlo uspět. 

Advocacy je…? 
Různý výklad: 

 Advocacy = campaigning – tj. zastřešující pojem pro ovlivňování a procesy, které se zaměřují 
na ZMĚNU na úrovni institucionální, politiky, praxe, postojů jednotlivců a jejich chování, 
organizací s určitou pravomocí, systémů a struktur na různých úrovních s cílem zlepšit situaci 
lidí, kterých se problém dotýká. 

VS. 

 Advocacy = zaměřený na vládu a mezivládní procesy X „campaigning“ = „public campaining“ 
ve smyslu práce s veřejností a získání jejich podpory a vytvoření tlaku na změnu. 

Advocacy posouvá problém na agendu, poskytuje řešení problému a vytváří politickou podporu pro 
to, aby se jednalo o problému a využití nabízeného řešení.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Řešení Politická 

vůle 

Problém 
\ZMĚNA 

(politiky, programu, 

chování…) 
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Advocacy: 

 Systematický přístup k ovlivňování institucí, vlády, struktur… 

 … ale efektivní advocacy je o ovlivňování jednotlivých lidí – decision-makerů, tedy ne 
struktur nebo organizací 

 Není limitovaná jen na rozhodnutí, která jsou přijímána otevřeným, organizovaným a 
formálním systémem vlády, ale i v situacích, kdekoliv je potřeba ZMĚNA. 

Advocacy NENÍ: osvěta nebo pouhé upozornění na problém 
 
Přehled pojmů 

 Advocacy = procesy, které ovlivňují podmínky prostředí (ekonomické, ekologické, sociální), 
které mají dopad na znevýhodněné lidi 

 Policy = analýza a průzkum problémů, shromažďování dat a fakt, sestavování doporučených 
řešení a způsobů jednání 

 Lobbying = přímé jednání s decision-makery a politiky s vysokou úrovní vlivu s cílem 
přesvědčit je k určitému rozhodnutí nebo zamezit jejich zamýšlenému jednání (lobbying je 
osobní vyjednávání, nebo prostřednictvím zasílání dopisů); je jednou z forem advocacy 
(všechen lobbying je advocacy, ale ne všechna advocacy je nezbytně loggyingem – jsou i jiné 
způsoby advocacy) 

 Awareness Raising = osvěta, zvýšení povědomí nebo porozumění veřejnosti určitému 
problému, bez podpory veřejnosti je těžké prosazovat změny. Ale sama osvěta ještě 
neznamená, že dojde ke změně politik a praxe. 

! TIP: vyšší povědomí ještě neznamená automaticky pochopení problému – viz zkušenosti 
z MakePovertysHistory a Live8 skrze teorii hodnot a rámců (Values and Frames Theory) – studie 
BONDu http://findingframes.org/  
 
Vztah mezi GRV – osvětou – advocacy: 
Integrovaný přístup k DEAR (GRV a osvěta) = osvěta není limitovaná jen na šíření informací o 
rozvojových problémech a top-down přístup. Naopak zaměřuje se na globální problémy 
nespravedlnosti a nerovností prostřednictvím využití participativní advokační činnosti.  
Kromě vzdělávacího charakteru je konečným cílem DEAR silně politické: změna postojů a jednání 
občanů, vč. decision-makerů tak, aby se změnila politika a společnosti. 
 
Pozitivní přesahy advocacy: 

 Dlouhodobější pozitivní změny systému mohou mít větší a trvalejší dosah 

 Dopad na více lidí než přímé rozvojové projekty 

 Vytváření partnerství a koalic – posilování občanské společnosti 

 Drží vlády a instituce zodpovědné, hlídací pes 

 Profesionální profil organizace 

Odvrácená strana advocacy: 

 Ohrožení reputace organizace 

 Vyhrocení problému a reakcí na kampaň 

 Přesměrování zdrojů z rozvojových projektů na advocacy / není snadný fundraising 

 Dopady až po delší době a méně hmatatelné 

 Otázky kolem legitimity a odpovědnosti NNO – koho zastupujete? Komu se zodpovídáte? Jak 
si ověřujeme, že naše advocacy pomohla těm, kterým měla?  

 

http://findingframes.org/
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3. Souvislost advocacy se SYSTEMIC CHANGE / systémovou změnou  
(navázání na minulý seminář o systemic change v březnu 2015) 
 
Advocacy je v podstatě prostředkem pro systemic change. Nahlížení na advocacy přes systemic 
change nám může umožnit jednat více komplexně, neopomenout žádnou součást systému a 
dosáhnout i lepší udržitelnosti a ujasnit si ROLI NNO (navázat na otázky legitimity). 
 
Systémová změna – musí splňovat tři základní kvalitativní kritéria, aby byla systémová: 

 Dostatečný rozsah (ovlivňuje a je ve prospěch velkého počtu lidí) 

 Udržitelnost (potrvá i po skončení akce) 

 Odolnost (aktéři jsou díky ní schopní adaptovat další inovativní modely ve prospěch chudých 
a ohrožených lidí podle toho, jak se mění prostředí).  

Můžeme využít nástroj na zmapování systému M4P: 

 
 Co je hlavní „produkt“ GRV, kdo je na straně poptávky a nabídky, jaké jsou podpůrné funkce 

a pravidla, které se dotýkají GRV, jaké jsou vztahy mezi těmito funkcemi a pravidly s jádrem 

 Kdo jsou skuteční aktéři za jednotlivými funkcemi, mají to být právě oni / je to udržitelné? 
Nebo má tu kterou funkci zastávat jiný aktér? Které vazby v systému jsou slabé nebo 
nefunkční? 

 Pokud si takto „vyzoomujeme“ některou z vazeb a jejich aktéry, tak můžeme lépe analyzovat, 
proč nefungují, jaké jsou příčiny a procesy za nimi.  

 Ti, kdo jsou v určitém smyslu zasažení, nemusí být jen na straně „nabídky“ nebo „poptávky“, 
ale kdekoliv na lince klíčových funkcí (core functions) mezi nabídkou a poptávkou. V případě 
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GRV to mohou být ti, kdo nemají přístup ke GRV, možnost růstu a vlivu skrze znalosti GRV 
nebo ke GRV jako takovému. A můžeme usuzovat, že pokud by znalosti a dovednosti skrze 
GRV měli, tak by dokázali prosazovat udržitelný a inkluzivní rozvoj. 

Upravený model pro účely GRV: 
 

 
 

4. Role NNO v advocacy a legitimita NNO 
 

 Advocacy lidmi (by people) – tedy těmi, kdo jsou přímo dotčeny problémem, mají nejvíce 
legitimní hlas a odpovědnost posuzovat kompromisy, NNO je mohou podpořit, aby byli sami 
sobě advokáty, ale vyvarovat se vedení advocacy. 

 Advocacy pro lidi (for people) – NNO provádějí advocacy jménem nebo ve prospěch těch, 
kteří jsou dotčeny problémem, v některých situacích je to opodstatněné (např. v zemích 
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Identifikace 

Formulace a 
prezentace 

Přijetí - 
Akceptace 

Realizace 

Mapování a 
evaluace 

s potlačenými lidskými právy), ale je zásadní zajistit konzultace – o metodách ovlivňování i 
řešení.  

 Advocacy s lidmi (with people) – partnerství a spolupráce mezi NNO a těmi, kdo jsou 
dotčeny problémem; ale pozor na dominanci silnějších NNO, dotčené skupiny musí být 
rovnocennými partnery. 

 Z pohledu systemic change: NNO nemají být nositelem změny, ale snažit se být spíše mimo 
jádro, ne jako „driver“, ale FACILITÁTOR ZMĚNY 

o = aby ostatní aktéři mohli vykovávat funkce, které jim náleží, odpovědněji, lepším a 
udržitelnějším způsobem. To platí pro všechny tři typy funkcí – podpůrná/obslužná, 
nastavující pravidla ale i funkci na linii nabídka-poptávka.  

o = zaměřit se na systémové činnosti, které vytvářejí povědomí, posilují kapacity, 
spolupráci, komunikaci mezi relevantními aktéry systému tak, aby dokázali rozpoznat 
společnými silami slabé vazby, výzvy, potřeby, příležitosti a také možná řešení a 
inovace specifického systému, jehož jsou součástí. 

 Role NNO i taktika se také odvíjí podle toho, v jakém stádiu formování VEŘEJNÉHO ZÁJMU se 
PROBLÉM nachází: 

o Identifikace: Alarm / Budík (chybí povědomí o problému nebo je opomíjený, potřeba 
získat pozornost) 

o Formulace a prezentace: Hnací síla (sběr dat, formulování řešení, získávání podpory) 
o Přijetí / Akceptace: Lobbista (přesvědčování odpovědných aktérů k podpoře řešení) 
o Realizace: Partner (zapojení do realizace, sledování, jestli se děje správně) 
o Mapování a evaluace: Hlídací pes / Watchdog (pomohlo dané řešení?) 

 
Fáze utváření veřejného zájmu a role NNO v kampani: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alarm / Budík - o problému se neví 
nebo je opomíjený, chybí pozornost 

Hybná sílá – sběr 
informací, formulování 
řešení, získávání 
podpory 

Lobbista – 
přesvědčování 
odpovědných aktérů 
k přijetí řešení 

Partner – zapojení do 
realizace, sledování, 
jestli se dělá správně 

Hlídací pes (Watchdog) 
– pomohlo dané 
řešení? 
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5. Přístupy k advocacy / partnerství v advocacy 
 
Neexistuje jeden přístup, ani není jedna nejlepší zaručená metoda advocacy. Záleží na kontextu a 
problému, který chceme změnit. 
Advocacy se může skládat z různých strategií, které mají za cíl ovlivnit rozhodování na úrovni 
organizační, regionální, národní i mezinárodní. 
Pro efektivní advocacy se skutečným dopadem na životy lidí musíme vypracovat precizní a 
systematický plánovací proces: analyzovat kontext naší advocacy, porozumět procesům změny, 
vytvořit jasnou strategii ovlivňování. 
Strategie mohou obsahovat lobbying, sociální marketing, vzděláváním a komunikace, mobilizace 
komunity a jiné taktiky.  
 
Různé přístupy: 

 Zapojení do procesu konzultací při tvorbě politik – POZOR na vynakládání úsilí na procesy, 
které nemají efekt! 

 Zapojení do policy sítí mimo rozhodovací proces – diskuse mohou vést k nalezení 
minimálního společného jmenovatele. POZOR: každou minutu, kterou věnujeme diskusím 
s našimi spojenci je minutou, která není využita pro mluvení s oponenty a přesvědčování, aby 
s námi souhlasili! 

 Lobbying decision-makerů a jejich poradců – příležitost prezentovat naše postoje a slyšet 
názor toho, koho lobbujeme. 

 Získání nebo mobilizace podpory od těch, kteří mohou ovlivnit rozhodovací proces – 
nezbytná je důkladná analýza stakeholderů! 

 Práce s masmédii a získání veřejného mínění – záleží na dynamice politiky, jak velká a která 
část veřejnosti je nezbytná k uskutečnění změny.  

 Mobilizace podporovatelů a aktivistů k vyjádření jejich zájmu nebo pro získání jiných 
cílových skupin. 

 Využití vůdců – těch, kteří mají vysoký vliv na uskutečnění změn na národní nebo 
mezinárodní úrovni. Pozor na nejednoznačné výhody pro využívání celebrit! 

 Budování partnerství – různé výhody a nevýhody, druhy partnerství: 
o Pracovní skupina – malý počet lidí neformálně spolupracující 
o Network – nastavení komunikace, propojování lidí, kteří se věnují podobnému 

tématu / aktivitám 
o Aliance – partneři pracují na stejném problému s odsouhlasenými cíly, strategií 
o Koalice – jako aliance, ale partneři mohou být z různých sektorů 

 
Taktika v advocacy: 

Reformátor / Insider Radikál / Outsider 

 Prioritu budování vztahů a důvěry 
s těmi, kdo rozhodují a jejich poradci.  

 Snadný přístup k informacím / 
procesům 

 Facilitátor / upřímný prostředník 

 Přednost vytvářet tlak na decision-
makery od externích aktérů vč. médií a 
veřejnosti. 

 Svoboda jednání, více motivace, 
spontánnosti 

 Atraktivita / Zájem 

 Oportunismus a pragmatismus 
 Vnímány jako součást procesu 
 Nutnost kompromisů 
 Ztráta nezávislosti 

 Vždy v opozici -> nemá realistická řešení 
 Magnet na kritiku 
 Hrozí omezení zdrojů / dotací 
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 Je možné kombinovat obojí, ale pozor na to, že skutečně efektivní externí tlak zboří vztahy 
potřebné pro efektivní „insider“ ovlivňování. 

 
Návodné otázky pro určený přístupu k advocacy: 

 Je problém technický nebo zpolitizovaný? 

 Je debata polarizovaná nebo má dobrý základ širší podpory? 

 Existují nějaké silné právně zaručené zájmy v určitém výsledku a jak moc tyto zájmy mají vliv 
na decision-makery? 

 Jak dobře je problém chápán? 

 Kolik kapacit máme na to ovlivnit různé typy audience? 

 Jaký je právní pohled na kampaně? Jsou tím vhodným způsobem pro prosazení našeho 
zamýšleného řešení? 

 

6. Jak plánovat úspěšnou advokační práci / kampaň 
 
Různé přístupy a různě detailní kroky – plánování ale má být jako cyklus: 

 
 
 
Krok 1: Urči problém, jeho příčiny, možná řešení  
Nástroj – strom příčin a důsledků / Problem tree 
 
Krok 2: Analyzuj kontext 

 Analýza rozložení sil a možnosti změny 
o Odhadnout možnosti změny – jaké jsou překážky a příležitosti pro změnu 
o Kdo jsou ti, kdo rozhodují – hlavní decision-makeři 
o Kdo jsou ti, kdo mají vliv a jakou mají prioritu – kdo radí těm, kdo rozhodují 

Co 
chceme 
změnit  

Vhodná 
strategie 

ovlivňování 

Stanovení 
záměru a 

SMART cílů / 
cílové 

skupiny 

Budování 
partnerství 

Vytvoření 
advokačního 

plánu 

Implementa
ce plánu 

Monitoring 
a evaluace 

Koordinace 
management 
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o Jaké jsou řetězce vlivu (Chains of Influence) 
o Nástroj – trojrozměrná Powercube – jaké jsou prostory sil, skryté síly, formy, dle 

úrovní – místní, národní, globální: http://www.powercube.net/  

 Mapování zainteresovaných stran / stakeholderů – kdo je dotčen problémem nebo kdo může 
problém ovlivnit, souhlasí nebo nesouhlasí s námi? Jaký mají postoj k problému? jaký má vliv 
na problém / změnu? 

 Podle toho určit, na koho se zaměříme, kdo je prioritní, jakou strategii ovlivňování zvolíme: 
o Cílové skupiny 
o Součást konstituence 
o Spojenci 
o Oponenti 
o Konkurenti 

Krok 3: Vypracuj plán 

 Dlouhodobý záměr – vize 

 SMART advocacy cíle – tj. co má být změněno v krátkodobém horizontu (Specific – 
Measurable – Action oriented – Realistic – Time based) 

 Indikátory úspěchu 

Krok 4: Analyzuj rizika 
 
Krok 5: Vytvoř aliance / koalice 
 
Krok 6: Vypracuj klíčová sdělení – podpoř je daty a důkazy podloženými analýzou 
Dobré sdělení obsahuje: 

 Shrnuje, jakou změnu chcete 

 Termín, do kdy chcete změnu dosáhnout 

 Důvody, proč je změna důležitá 

 Akci / jednání, které chcete, aby si audience má podniknout v reakci na advocacy 

Dobré sdělení je: 

 Stručné a chytlavé 

 Srozumitelné všem (bez žargonu!) 

 Zapamatovatelné 

 
Krok 7: Zprostředkuj svá sdělení 

 Lobbying 

 Veřejná kampaň 

 Práce s médii 

 
Krok 8: Vypracuj plán 
Rozpočet a zdroje 
Lidé (jejich znalosti / dovednosti) 
Konkrétní plán aktivit s termíny a odpovědnostmi 
 
Krok 9: Monitoring a evaluace 
Vstupy – > Aktivity –> Výstupy –> Výsledky –> Dopad  
Vstupy (Inputs) = vložené zdroje 
Aktivity = realizované akce  
Výstupy (Outputs) = přímý a hmatatelný produkt aktivity  

http://www.powercube.net/
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Výsledky (Outcomes) = změny plynoucí z aktivit 
Dopad (Impact) = Výsleky jako odhad toho, co by se mohlo stát 
 
Úskalí monitoringu a evaluace advocacy a kampaní: 

 Komplexní prostředí – dlouhodobé a často časově těžko ohraničitelné. 

 Procesy rozhodování často skryté a ovlivněné neznámými faktory. 

 Náklady na sběr dat. 

 Chybí objektivní data 

 Těžké určit kauzality a jak jsme přispěli k dopadu 
 

7. Deset principů pro efektivní advocacy a kampaně a Sedm hříchů  
 
10 principů pro efektivní advocacy (Chris Stalker) 

1. Vyberte si problém, který je pro vás ten pravý 
2. Vypracujte silné a přesvědčivá důkazy, zajištěné vysoce kvalitním průzkumem a policy 

analýzou jako základ jakéhokoliv úsilí v advocacy  
3. Porozumějte svým cílovým skupinám a publiku a sledujte, co se u nich děje 
4. Mějte jasno v tom, co chcete dosáhnout; stanovte si jasné cíle 
5. Využívejte různé doplňující se taktiky podle situace 
6. Participace, zodpovědnost, legitimita – zapojte dotčené skupiny, kde je to možné a relevantní 
7. Maximalizujte společné příležitosti se svými spojenci / minimalizujte vliv oponentů 
8. Dobře a vytrvale komunikujte tím, že budete agilní / hbití v krátkodobém horizontu a vytrvalí 

v dlouhodobém 
9. Zůstaňte u problému až k jeho řešení nebo mějte uskutečnitelné exit strategie 
10. Propagujte advocacy, kampaně, kulturu, která je orientovaná na změny 

 
7 hříchů v advocacy a kampaních (Ian Chandler): 

1. Nejasné záměry a cíle 
2. Plánování aktivit se děje před (nebo bez) vytvořením strategie ovlivňování 
3. Akční plány se mění v interní rozvrhy 
4. Nedostatek inovace 
5. Sdělení zůstanou bez povšimnutí a nepohnou lidmi 
6. Chabý monitoring a evaluace 
7. Selhání v tom zacílit 

 

8. Jak to dělají jinde – sdílení zkušeností s hosty 
 
Neformální poznámky z debaty s hosty: 
 
Vojtěch Kotecký (dříve programový ředitel Hnutí Duha, nyní analytik v Glopolis – 
www.glopolis.org) 
 

 Kampaň – aktivitní úsilí, které má vést k vytyčenému cíli. 

 Velkým problémem je naučit se ukončit kampaň v pravý moment.  
o Není problémem u některých organizací, které fungují na bázi grantů: kampaně 

většinou končí s koncem projektu.  

http://www.glopolis.org/
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o Problém u organizací zaměřujících se na více témat musíme se umět rozhodnout, kdy 
kampaň již nemá smysl, protože: již jsme dosáhli cíle nebo cíle dosáhnout nelze a je 
potřeba zaměřit se na jiné cíle.  

 V nevládním sektoru zažité dva chybné koncepty o tom, co je kampaň:  
o Snažíme se někoho přesvědčit o tématu – proč je potřeba se tomuto tématu 

věnovat, jaký zákon je potřeba změnit.  
o Představa, že se věci mění vzděláváním (besedy, publikace). 

 Vzdělávání je velice důležité, ale pro dosahování politických změn samo o 
sobě nestačí.  

 Z podstaty věci ve společnosti vždycky budou nějaké zájmy skupin, které jsou 
v rozporu s našimi zájmy.   

 V případě tématu, o které se společnost nezajímá, je potřeba najít příklad, symbol a na tom 
ukázat celou problematiku. 

o Příklad z praxe: bourání vesnic kvůli těžbě je dnes v ČR politicky neprůchodné (na 
rozdíl např.: od Německa, kde je zcela běžné). Vše začalo s kampaní Greenpeace 
z roku 1992 za záchranu obce Libkovice. Tato kampaň byla sice neúspěšná a obec 
byla zbourána, ale kampaň rozpoutala celospolečenskou debatu o tomto tématu. 
Žádná další obec se již nezbourala.  

 Druhou možností jak přitáhnout pozornost veřejnosti na neatraktivní téma, je pojmout 
kampaň zeširoka: 

o Příklad z praxe: kampaň Hnutí Duha ve Velké Británii, která se snažila přiblížit 
obyvatele více přírodě, zlepšit celkově vztah mezi společností a přírodou. Kampaň 
byla zaměřena na ochranu včel, které jsou pro společnost užitečné. Nikdo o tom ve 
VB nepochyboval, každý si uvědomoval užitečnost včel – bez včel není opylování, bez 
opylování není úroda, tedy ani potraviny. Přeneseně tak kampaň rozpoutala debatu o 
přírodě a růst zájmu o ochranu přírody obecně.  

 Součástí porozumění tématu kampaně je i promyšlení vhodné příležitosti jak kampaň 
pojmout.  

o Příklad z praxe: kampaň proti vzrůstající spotřebě ropy produkující skleníkové plyny 
postavena v USA na bezpečnostním měřítku. Do kampaně se podařilo zapojit 
armádní generály – sice o ochraně klimatu nemají žádné povědomí a není pro ně 
priorita, ale upozorňovali na to, že díky omezení závislosti na ropě nebude třeba 
posílat tolik mladých amerických vojáků do válek.  

 Při plánování kampaně je důležité promýšlet možné spojence – často z nečekaných skupin 
(nutno znát jejich skryté potřeby a zájmy a umět je využít pro kampaň).  

o Příklad z praxe: při kampani na ochranu obcí v severních Čechách se podařilo 
přesvědčit prezidenta Havla, aby napsal dopis premiérovi Paroubkovi upozorňující na 
důležitost krajiny u nás. Obsah dopisu byl poměrně vágní, ale podstatné bylo, že v té 
době se Paroubek snažil o navázání spojenectví s Havlem, proto se nakonec postavil 
za ochranu obcí.  

o Příklad z praxe: při jednání o zákonu o myslivosti se podařilo najít spojence 
v pravicových stranách, neboť kladou důraz na ochranu soukromého vlastnictví 
pozemků, která byla ale v lovecké sezóně oslabena. 

 Cíl, který ve skutečnosti máme, může být odlišný od cíle, který prezentujeme veřejnosti.  

 Pro svou kampaň potřebujeme zvolit ten správný terč. 
o Příklad z praxe: kampaň cílit na ministra, i když on reálně ve věci rozhodnout nemůže. 

Je ale vhodnou veřejnou osobou, která může probudit o tématu diskuzi.  
o Nejlepším terčem je politik či firma, neboť ti dbají na to, jak se o nich na veřejnosti 

mluví.  

 Je potřeba dobře zvolit cílovou skupinu kampaně. 
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o Pro některé politiky může být důležitější, jak jsou přijímáni v poslaneckém klubu, než 
jak jsou přijímáni u veřejnosti. Neboť poslanecký klub je ten orgán, který na sjezdu 
volí předsedu.  

 Důležité je znát roli a motivace cílové skupiny a zaměřit se na ty, se kterými se dá mluvit.  

 V přípravě kampaní je důležité vědět, jak se na téma dívá společnost.  

 Cílem kampaně není někoho vzdělávat, ale motivovat k určité aktivitě.  

 Je dobré klást důraz na pozitivní řešení.  

 
 
 
Bohumil Kartous (vedoucí komunikace a tiskový mluvčí v EDUIn - http://www.eduin.cz/) 
 

 Advocacy ve vzdělávání je během na dlouhou trať – hmatatelný dopad advocacy v oblasti 
vzdělávání je vidět až po 30 letech. 

 V oblasti vzdělávání je advocacy těžko měřitelná a uchopitelná oproti třeba oblasti životního 
prostředí. 

 Ve vzdělávání je možné testovat a dělat mezinárodní srovnání, ale výsledek není úplně 
přesný. 

o Měření v oblasti vzdělávání je postaveno na vodě a výsledky testování nejsou úplně 
klíčové, ale důležité jsou také soft skills, které vůbec nikdo neměří. 

 EDUIn založeno Tomášem Feřtekem a Zdeňkem Slejškou, kteří se oba zajímali o vzdělávání a 
měli pocit, že diskuze o tomto tématu je v České republice omezená a zaměřená pouze na 
sezónní události (vysvědčení, maturita apod.). O samotném obsahu vzdělávání se ale mluví 
málo.  

 EDUIn realizoval velkou mediální kampaň Česko mluví o vzdělávání, do které se podařilo 
vtáhnout spoustu aktérů (MŠMT, Svaz průmyslu a dopravy, některé NNO, které se věnují 
vzdělávání, soukromé podniky atd.). 

http://www.eduin.cz/
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 Nejprve se EDUIn věnoval velkému množství témat, ale poté začal převažovat názor o 
potřebě vymezení na několik velkých témat.  

o Inkluzivní vzdělávání, používání plošného vzdělávání a nástrojů na testování, vztah 
rodiče škola (ČR nemá silné komunitní jádro, rodiče izolováni od školy). 

o EDUIn si jako primární cíl od začátku zvolil advokacii a podporování diskuze o těchto 
tématech. Zdaleka ale nestačí jen o nich mluvit.  

o Často také naráželi na problémy v podobě resistence určitých skupin, které bylo 
potřeba přesvědčit o tom, že víte, o čem mluvíte. Bylo potřeba, aby se EDUIn dostal 
do systému a byl brán jako relevantní aktér.  

 Dva významné projekty EDUInu 
o Města vzdělávání 

 V oblasti vzdělávání chybí v ČR koncepční práce. Často existuje mnoho 
strategií na národní úrovni, ale tyto strategie nejsou na úrovni krajské 
implementovány. EDUIn realizuje projekt na podporu vytváření koncepcí na 
úrovni měst. Při tvorbě těchto koncepcí se snaží působit jako prostředník se 
snahou zahrnout do tvorby koncepce mnoho dalších aktérů (rodiče, 
podnikatelé, neformální vzdělávací organizace).  

o Extratřídy 
 Projekt na podporu komunitního života, v rámci kterého školy aktivně 

realizují vlastní projekty ve spolupráci s komunitou. Zapojení do projektu 
podporuje u dětí a studentů rozvoj měkkých dovedností jako je komunikace, 
vyjednávání apod.  

 Pro komunikaci s novináři je dobré mít někoho z mediálního prostředí, se kterým můžete 
konzultovat vaše nápady.  

 Bylo by potřeba, aby MŠMT poskytovalo učitelům a školám více podpory. Příkladem jsou 
Rámcové vzdělávací programy, které nejsou v současné době reflektovány ve výuce. Většina 
učitelů a škol nepovažuje toto za důležité a nevidí zde přidanou hodnotu. MŠMT by tyto 
koncepční materiály mělo u škol více propagovat a poskytovat učitelům podporu. 

 Vzhledem k velkému množství různých vzdělávacích programů a organizací, které se 
vzděláváním zabývají, je potřeba koordinace. EDUIn zvažuje realizaci projektu, který by 
pomohl školám zorientovat se v široké nabídce projektů.  

 Na jednu stranu si mnozí učitelé stěžují, že obsah curricul je již nyní velice nabitý a připadá 
jim tudíž nereálně zahrnovat do výuky další oblasti jako třeba GRV, na druhou stranu mají 
v tomto školy poměrně vysoký stupeň autonomie a mohou si výuku přizpůsobit podle sebe. 
Jen se musí vejít do rámcového vzdělávacího programu, který je ale velice široký.  

 Problémem také zůstává, že na rozdíl od jiných zemí, jako např.: Finsko, zůstávají 
pedagogické fakulty v České republice spíše školami, kam se hlásí uchazeči odmítnutí na 
jiných vysokých školách.  

 V poslední době se v oblasti vzdělávání objevuje důraz na konkurenceschopnost absolventů 
škol a jejich uplatnění na trhu práce. Vytrácí se však důraz na etické, ekologické vzdělávání a 
GRV.  

 

9. Příprava společné advokační práce v rámci FoRS 
 
Aktivita:  

1) Sdílení zkušeností účastníků – co děláme v rámci našich projektů na regionální a národní 
úrovni 

2) Definujte problém – jeho řešení – záměr – advocacy cíl – indikátory úspěchu 
3) Co společně můžete a chcete prosazovat – Příprava konkrétních plánů společné advocacy  
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Výsledky diskuse účastníků o společné advocacy pro GRV v rámci FoRS: 
 
Formulace problému:  

 Vzdělávací systém nedává dostatečný důraz na klíčové kompetence. 

 Vzdělávací systém je založen na hodnocení znalostí a ne dovedností.  

 Vzdělávací systém dává důraz jen na krátkodobé cíle. 

 Ve vzdělávání chybí propojování jednotlivých oblastí, chybí výuka v souvislostech. 

 V kontextu rychle se měnícího globálního prostředí je potřeba uzpůsobit vzdělávání tak, aby 
připravilo jedince schopné se těmto změnám přizpůsobovat. 

 Vzdělávání k udržitelnému rozvoji není akcentované ve vzdělávání.  

 Není zde dostatečné porozumění cílům a hodnotám GRV.  

Postup:  

 Nejlepší by bylo působit na úrovni krajů, které budou zpracovávat krajské akční plány, neboť 
v národních dokumentech jsou občanské kompetence dostatečně reflektovány, ale chybí zde 
reflexe v dokumentech na nižší úrovni.  

Petra Skalická (Varianty Člověk v tísni) pro lepší ukotvení diskuse shrnula dosavadní vývoj:  

 V roce 2008 realizovali experti z GENE (Global Education Network Europe) peer review, ve 
kterém jedním z doporučení bylo přijmout strategii ke GRV. Na základě tohoto impulsu byla 
vytvořena pracovní skupina při MZV na přípravu strategie GRV.  

 Poté se vytvořila pracovní skupina při MŠMT (kterou v současné době vede pan Dvořák). Do 
pracovní skupiny je zapojeno i MZV – Ministerstvo zahraničních věcí, NIDV – Národní institut 
dalšího vzdělávání, NÚV – Národní ústav vzdělávání a ČSI – Česká školní inspekce.  

 Jedním z úkolů, který z práce pracovní skupiny vyplynul, bylo umístění informací o GRV na 
portál RVP – Rámcových vzdělávacích programů. Cílem pro letošní rok je vytvořit metodickou 
podporu pro výuku GRV.  

 Na základě dohody MZV a MŠMT NIDV připravil a realizuje akreditované kurzy GRV. Následně 
NIDV připravil úvodní kurz ke GRV. Možná spolupráce pro organizace – připravit společně 
balíček akreditovaných kurzů a poté je společně nabízet.  

 Organizace Člověk v tísni pořádá dvakrát ročně kulatý stůl ke GRV, na který zve zástupce 
institucí. Kulaté stoly sice nemají žádný konkrétní závazný výstup, ale pomohou k udržování 
diskuze o tématu a zájmu zapojených aktérů a mapování aktuálního dění kolem GRV.  

 V ČR byla loni přijata strategie vzdělávání 2020 (web http://www.vzdelavani2020.cz) 
o Tato strategie má čtyři vize (osobnostní rozvoj přispívající ke zvyšování kvality 

lidského života; udržování a rozvoj kultury jako soustavy sdílených hodnot; rozvoj 
aktivního občanství vytvářející předpoklady pro solidární společnost, udržitelný rozvoj 
a demokratické vládnutí; příprava na pracovní uplatnění).  

o Podařilo se (přes Radu vlády pro udržitelný rozvoj) doplnit bod týkající se aktivitního 
občanství, které má přispívat k udržitelnému rozvoji.  

o Na základě tohoto dokumentu se pak zpracovávají dlouhodobé záměry vzdělávání 
závazné pro kraje. Do dlouhodobého záměru se podařilo doplnit celý odstavec 
týkající se aktivního občanství a vzdělávání k udržitelnému rozvoji.  

 V roce 2014 vznikla v rámci projektu Evropského roku pro rozvoj (EYD 2015) rozšířená 
pracovní skupina složená ze zástupců rozvojových a environmentálních organizací zaměřená 
na vzdělávání. Výstupem práce PS je dokument Vize vzdělávání – stručně popisuje, co má být 
výsledkem vzdělávání v ČR – tedy jaké vlastnosti a dovednosti by vzdělávací systém ČR měl 
lidem poskytnout.  

 MŠMT pravidelně realizuje kulaté stoly, na které zve zástupce krajů. Bylo by dobré zjistit 
konkrétní jména těchto zástupců z krajských úřadů.  

http://www.vzdelavani2020.cz/
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 Česká školní inspekce připravuje hodnocení kvality škol, které má být spuštěno od září 
tohoto roku. Je potřeba s nimi pracovat, aby do hodnocení byla zařazena i kritéria GRV a 
globálního občanství.  

 Platnost Strategie GRV vyprší v roce 2015. V současné době nejsou přípravy na jejím 
zpracování zahájeny – MZV bojuje s kapacitami a uvítalo by, kdyby si to vzal FoRS na starosti. 
V tomto případě by ale strategie neměla takovou váhu a šanci na prosazení. Bylo by dobré 
promítnout zpracovanou Vizi vzdělávání do nové Strategie ke GRV.  

 Analýza skupin 
o Učitelé 

o Rodiče 

o Podnikatelské sektory 

o Pracovní skupina na MŠMT 

o Mezirezortní skupina – MŠMT, MZV 

o Odbor rozvojové spolupráce na MZV 

o Česká rozvojová agentura 

o Česká školní inspekce 

o Ústavy – NÚV, NIDV 

o Vysoké školy 

 Cíle 
o Prodiskutovat připravenou Vizi vzdělávání a prosadit ji do rámce vzdělávání. 
o Zaměřit se na pedagogické fakulty a zlepšit přípravu budoucích pedagogů tak, aby 

obsahovala, jak probíranou látku učit, jak učit v souvislostech a pomáhat 
k samostatnému kritickému myšlení u žáků a studentů.  

o Zajistit podporu MŠMT pro Vizi vzdělávání. Zlepšit kompetentnost a akceschopnost 
pracovní skupiny GRV při MŠMT.  

o Zvýšit povědomí krajů o GRV a zajistit, aby ve svých akčních plánech zahrnovali 
vzdělávání ke globálnímu občanství.  

Závěry diskuse: 

 Konkrétní plán advokační práce pro podporu GRV je potřeba dále rozpracovat na úrovni 
pracovní skupiny FoRS GRV a osvěta. 

 FoRS a členské organizace by se měly aktivně zapojovat do diskuse o Vizi vzdělávání. 
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