„Співпраця громадських організацій з органами влади”
15-19 вересня 2015р.
Тренери: Варга Ендре, Гуді Жужанна
Неприбуткова спілка громадської мережі Веспремської області
www.civilhazveszprem.hu

ПРОГРАМА СЕМІНАРУ
День 1
15 вересня
до 12:00
12:30 – 13:00
13.00 – 15:00

Реєстрація
Обід
Урочисте відкриття: представлення тренерів та програми

15:00 – 17:00

Дослідження зовнішнього середовища
- Які суспільні явища та зміни впливають на діяльність
громадських організацій
- Які фактори помітять представники громадських організацій
– Що робити, задля їхньої зміни?
- SWOT аналіз суспільства
- Як відносяться громадські організації до суспільних явищ, до
зміни зовнішнього середовища – як до цього прив’язати
професійну діяльність організації (стратегічні думки,
ініціативність).
- Визначення проблем.

17:00 - 19:30

Спільні кроки та шляхи ….
(Державний, економічний та громадський сектор)
- Що думають про нас місцеве самоврядування та
підприємства?
- Що ми думаємо про місцеве самоврядування?
- Що ми думаємо про підприємства?

День 2
16 вересня
9:30 – 13:30

13:30 – 14:00
14:00 – 20:00

Чи знаємо хто ми є, та чи знають про нас інші…
- Хто ми, чого можемо очікувати? - Чи знаємо ми себе?
- SWOT аналіз громадського сектору
- Чи існує співпраця між громадськими організаціями? Якщо
так, то у якій формі? Яке бачення, що працює добре, що ні?
Обід
Маркетингова комунікація
- Що визначає неприбутковий маркетинг?
- Чим важлива для громадського сектору маркетингова
комунікація – Як нас бачать?
- Планування маркетингу
- Зв’язки зі ЗМІ
- Практика спілкування
- Спілкування з керівництвом міста.

День 3
17 вересня
9:30 – 13:30

Загальне про партнерство
- Вимоги та перешкоди ефективності
- Мета партнерства
Діяльність місцевого самоврядування
- Коло дії та завдання
- Комунікація місцевого самоврядування
- Чи можуть розвиватися громадські організації задля
покращення співпраці з владою?

13:30 – 14:30
14.30 – 19:30

Обід
- Громадська концепція: визначення обставин зв’язків між
місцевим самоврядуванням та громадськими організаціями
- Система підтримки місцевого самоврядування –
«Громадський Фонд»
- Громадська стратегія, громадський кодекс.
Практика:
- Що ми очікуємо від місцевого самоврядування – розробка
громадської концепції.

День 4
18 вересня
9:00 – 13:30

Співпраця між владою та громадським сектором
- Історія
- Чим важлива державна адміністрація для громадського
сектору?
- Як будувати партнерство?
- Чим вигідна співпраця?
- Види співпраці
- Реалізація інтересів – участь у підготовці рішення
- Форми співпраці - переймання завдання
- Спільне створення фінансів – спільні проекти
- Моніторинг

13:30 – 14:30
14.30 – 19:00

Обід
Громадська мережа
-

-

Можливості для співпраці між громадськими мережами (чим
відрізняється така співпраця між поодинокими організаціями)
Коли треба думати про створення мережі – яку стратегію
треба вибирати: спільну чи індивідуальну? Захист інтересів,
спільні думки, формування поглядів.
Практика щодо групового приймання рішення

День 5
19 вересня
9:30 – 13:30

Успішні приклади та методи щодо створення та утримання
співпраці місцевого самоврядування та громадського сектору
-

13:30 – 14:00
14:00 – 16:00

Методи: Як розпочати співпрацю з владою? – Індивідуально
чи спільно (з мережею)
Вдалі приклади
Спільні точки, спільні справи: яка відповідальність влади, в
чому ми не згодні.

Обід
- Питання та відповіді
- Оцінка семінару
- Завершення роботи

