
  
 

 
Workshop 

Jak společně prosazovat změny:  
Advocacy nejen pro globální rozvojové vzdělávání a osvětu 

 
Čas konání:  21. května 2015, 9:00 – 16:30 
Místo konání:  Langhans – Centrum Člověka v tísni, Vodičkova 37, Praha 1 
 
Komu je workshop určený:  

 Pracovnicím, pracovníkům a kmenovým dobrovolníkům členských a pozorovatelských 

organizací FoRS, kteří se zabývají globálním rozvojovým vzděláváním, osvětou, 

ovlivňováním politik, vedením kampaní i projektů 

 Partnerským organizacím členů a pozorovatelů FoRS 

 …vhodné též pro účastníky semináře FoRS na „Systemic Change“, 19. 3. 2015 

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 

Program dne: 
9:00  Představení účastníků a workshopu, jaká jsou očekávání atd. 
9:15  Co vše je Advocacy? Jak Advocacy souvisí s naší prací? Sdílení zkušeností 

účastníků 
Vztah mezi advocacy, policy, osvětou, GRV a systémovou změnou a…? 
Jak plánovat úspěšnou advokační práci / co potřebujeme za analýzy a data 

10:15  Přestávka na kávu 
10:30  Přístupy k advocacy / partnerství v advocacy a kampaních 

Deset principů pro efektivní advocacy a kampaně 
Jak zvolit cíle, indikátory úspěchu, sdělení, cílové skupiny, akce 

11:30  Jak to dělají jinde – host: Vojtěch Kotecký, Glopolis, dříve Hnutí Duha 
12:00  Oběd 
13:00   Jak to dělají jinde – host: Bohumil Kartous, EDUin  
14:00  Co společně můžete a chcete prosazovat – práce ve skupinkách: 
14:30 Přestávka na kávu 

https://www.google.cz/maps/place/Langhans/@50.081503,14.425056,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xaa1e489f9c8d5c2b


  
 

14:45  Příprava konkrétních plánů společné advocacy – pokračování práce ve 

skupinkách 

15:45 Sdílení práce ve skupinkách a plánů v plénu, co dále? 

16.15 Zhodnocení workshopu 

16:30 Zakončení workshopu 

 
Facilitátorkou workshopu je Jana Miléřová, FoRS 
 
 
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.  


