
Cyklus workshopů: 
Představují:



Středisko humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE nabízí v rámci
kampaně „Pálí Vás to?“ cyklus 10-ti workshopů zaměřených na udržitelný
rozvoj, migraci a metody, jak můžeme šířit povědomí a otevírat diskuzi o
těchto tématech ve svém okolí. Kampaň je podpořená Českou rozvojovou
agenturou v rámci programu „Globální rozvojové vzdělávání“ a Evropskou
komisí v rámci programu DEAR.

https://www.diakoniespolu.cz/
https://tvaremigrace.cz/novinky/nove-video-diakonie-pali-vas-to-na-tema-klimaticke-migrace/


 
- Upozorňujeme na nerovnosti, pro které hranice nejsou překážkou a věříme, že
vytvoření udržitelného světa pro všechny je možné plněním Cílů udržitelného rozvoje. -

Kampaň je součástí tříletého projektu Tváře migrace, jehož cílem je měnit
aktuální migrační diskurz ve veřejném prostoru prostřednictvím práce s
novináři, osvětových aktivit pro mládež a informování veřejnosti o Cílech
udržitelného rozvoje a jejich propojení s migrací. Tento byl vytvořen za
podpory Evropské komise v rámci programu DEAR

https://tvaremigrace.cz/


Workshopy Vám poskytnou nezbytné informace, dovednosti, nástroje a
motivaci vytvářet vlastní osvětové aktivity ve své komunitě a šířit tak
povědomí o SDGs a jejich propojení s migračními tématy. Nově nabyté
zkušenosti si budete moci vyzkoušet rovnou v praxi. Výstupem tohoto
projektu bude uspořádání několika veřejných akcí, které společně
připravíme. 

Cyklem participativních, interaktivních workshopů „Pálí Vás to?“
chceme podpořit mladé aktivní lidi ve věku od 15 do 30 let, které „pálí“
globální společenské nerovnosti, ignorance projevů klimatických změn,
prosazování neustálého ekonomického růstu, a mají chuť ovlivňovat
dění ve svém okolí a přispívat k pozitivní společenské změně. 

Idea a cíl



Interaktivní workshopy postavené
na metodách neformálního vzdělávání

budou probíhat v online prostředí
pod vedením zkušených lektorek

Jolany Dočkalové a Lucie Schubert.
Pokud to situace v průběhu cyklu

umožní, rádi bychom některé pořádali
i v offlinu.

Jedinou podmínkou účasti je věkové
rozmezí účastníků, 15* až 30 let, a měl/a
byste mít chuť zkušenosti z workshopů

využít v praxi.  
Cyklus je nabízen zdarma, zájemci
neplatí žádný účastnický poplatek

 

Forma a podmínky účasti

*Pokud je Vám méně než 18 let, prosím
mějte na paměti, že budeme potřebovat
souhlas rodičů či zákonných zástupců s

Vaší účastí na workshopech. 
 



Workshopy budou probíhat od května do listopadu
2021 v intervalech jednou za 14 dní s prázdninovou

přestávkou od července do srpna.
 Délka jednoho workshopu: 2 hodiny, vždy 17–19 hod

 

Data konání a obsah prvních 4 workshopů jsou
stanoveny. Termíny dalších workshopů budou

konzultovány a plánovány s účastníky s ohledem
na jejich časové možnosti. 

28.6. Komunikační strategie pro osvětovou činnost: jakým způsobem mluvit o klimatické
změně, migraci, sociálních nerovnostech a dalších kontroverzních tématech? Představení

přístupu hope-based komunikace 
 

Termíny a obsah

31.5. Metody neformálního vzdělávání a základy plánování veřejných
akcí: jak na osvětovou činnost pomocí participativních metod

14.6. Udržitelný rozvoj a SDGs: obecné uchopení, představení kritiky
Agendy 2030 OSN, zaměříme se také na socioekonomické aspekty SDGs

17.5. Úvod do workshopového cyklu: představení
kompetenčního rámce, seznámení skupiny



Dále se můžete těšit na...

SDGs a migrace

SDGs a rozvojová spolupráce a
pomoc

Organizace vlatní akce pod
odborným vedením

a další...

SDGs a migrace

Zajímavé hosty

Dobrovolnictví - Human Library

Nové přátele



Pokud tuto podmínku splníte, tedy absolvujete cyklus alespoň ze 70 %,
získáte od nás certifikát a podporu na přípravu vaší vlastní veřejné

akce, a to v následující podobě: 

Cyklus „Pálí Vás to?“ je série 10 workshopů, které na
sebe kontinuálně navazují a je tedy důležité, aby
účastník absolvoval v ideálním případě všechny

workshopy či alespoň 70 % kurzu. 

přispějeme Vám finanční částkou v maximální výši 20 000 Kč 

získáte organizační a mentorskou podporu

získáte profesionální PR podporu Vaší akce

mentorské/koučing setkání



Přihláška

Maximální kapacita kurzu je 20 účastníků. Zájemci budou vybíráni
na základě projevené motivace stát se aktivním občanem a zájmu

absolvoval celý kurz.

Pokud Vás naše nabídka workshopů zaujala, můžete se přihlašovat ZDE do 12.5.2021

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIpFSzSFi2JKY5KuDAqQieaHrHn2D1gfSpARwb7ViQUnSH2Q/viewform

