KURZOVNÉ

WEBINÁŘE PRO KANDIDÁTY
KOMUNÁLNÍ VOLBY 2022
VOLBY PŘEJÍ PŘIPRAVENÝM
Kandidovat do komunální politiky vyžaduje odvahu. Kandidáty často provází otázky, zda zaujmou voliče a uspějí ve volbách a jak zvládnou novou roli zastupitele.
Jedinečný vzdělávací program pro kandidáty do komunálních voleb.
Programem „Volby přejí připraveným“ chceme podpořit jedince, kteří chtějí vstoupit do komunální politiky, chtějí odpovědně vykonávat svůj mandát zastupitele a také ty, kteří věří, že
ve volbách lze uspět s tématy otevřené politiky.

Absolvováním programu „VOLBY PŘEJÍ PŘIPRAVENÝM“ účastníci získají:
- větší jistotu, vhled a přípravu na práci komunálních politiků a političek
- účinné tipy a techniky, jak komunikovat s voliči, aby zaujali a získali je pro svou věc
- praktické informace o tom, jaká je role a odpovědnosti zastupitele na lokální úrovni
- příklady z praxe, jak funguje komunální politika, jak vyjednávat s politiky a úředníky
- sdílení, inspiraci a zpětnou vazbu na online setkáních (diskuse je součást webináře)

Nepodporujeme konkrétní kandidáty či konkrétní strany. Program je určen jedincům, kteří
kandidují v komunálních volbách 2022 a chtějí se připravit na roli zastupitele/zastupitelky.

TÉMATA WEBINÁŘŮ
4 hod., online
2,5 hod., online
4 hod., online

REFERENCE, OHLASY ÚČASTNÍKŮ

„

1: Jdu do voleb

1.980 Kč / 1 os. / 4 hod.

2: V roli zastupitele

1.180 Kč / 1 os. / 2,5 hod.

3: Právní minimum zastupitele

1.980 Kč / 1 os. / 4 hod.

ZVÝHODNĚNÁ CENA za celý balíček

4.600 Kč / 1 os. / 3 webináře

Cena webináře zahrnuje: lektorské vedení (2 lektoři), studijní materiály či výstupy po webináři,
kontakt na experty (lektory) pro případné dotazy.

MEDAILONKY LEKTORŮ

Veronika Žolčáková - zastupitelka koalice VLASTA na Praze 10. V roce
2016 vedla jako volební manažerka kampaň Renaty Chmelové do Senátu.
Pro senátorku Chmelovou nyní pracuje jako asistentka a poradkyně. Má
zkušenosti jako projektová manažerka z ICT sektoru, kde pracovala pro
společnosti Microsoft, Devoteam a Novartis. Vystudovala politologii a mezinárodní vztahy na FSV UK.

KOMU JE PROGRAM URČEN?

JDU DO VOLEB, jak zaujmout voliče
V ROLI ZASTUPITELE, těžké začátky
PRÁVNÍ MINIMUM ZASTUPITELE

CENA za webinář /1 osoba

OŽIVENÍ Z.S. je nezisková nevládní organizace, tým právníků a analytiků, kteří podporují aktivní občany a usilují o transparentnější, vstřícnější a efektivnější samosprávu v naší zemi. Naši
lektoři jsou právníci a experti z praxe, což nám umožňuje zasadit znalosti do srozumitelného
jazyka a reálného života zastupitelů.

PŘÍNOS PRO ÚČASTNÍKY

Webinář 1
Webinář 2
Webinář 3

NÁZEV webináře

Profesionální právní poradenství zaměřené na konkrétní oblast, odborné
a rychlé. Jako zastupitelé za malé hnutí nemáme žádné stranické právní
oddělení ani peníze na drahé právníky a tudíž nám služby a pomoc Oživení
velice přišlo vhod. Zjistil jsem, na co mám ze zákona nárok, jak se mohu
bránit, jak činit konkrétní podání, jak se dostat k potřebným informacím.

“

Marek Zelenka - právník s bohatými zkušenostmi a znalostí komunální
politiky. Vystudoval právo na právnické fakultě v Praze a v Pasově. Trpělivě
hledá řešení leckdy složitých kauz či dotazů zástupců samospráv. Více než
5 let se zaměřuje na prevenci trestní odpovědnosti samospráv a nastavení mechanismů samospráv pro předcházení nekalým jednáním.
Jan Nevyjel - právník a spolupracovník právní poradny Oživení. Vystudoval právo na právnické fakultě v Praze s ročním studijním pobytem ve
Velké Británii, kde se mimo jiné soustředil na rozkrývání hospodářské kriminality. Poslední roky radí aktivním občanům a zastupitelům, jak odpovědně vládnout a nalézat cesty k ochraně veřejného zájmu.

Rádi pro Vás připravíme webinář na míru či prezenční seminář na zvolené téma.
Informace a kontakt pro objednávku: Lenka Ježková, lenka.jezkova@oziveni.cz

PROGRAM A POPIS WEBINÁŘŮ:
WEBINÁŘ 1: JDU DO VOLEB, jak zaujmout voliče

WEBINÁŘ 2: V ROLI ZASTUPITELE

WEBINÁŘ 3: PRÁVNÍ MINIMUM ZASTUPITELE

Chcete voličům nabídnout program postavený na zásadách
otevřené radnice, občanské participaci, odpovědného vládnutí? Skvěle! Pomůžeme Vám voliče zaujmout.

Těžké začátky: Ustavující zastupitelstvo a politický souboj
o pravomoce můžou být první studenou sprchou. Špatný začátek může zkomplikovat nadcházející 4 roky. Pomůžeme vám
se zorientovat v tom, jaká je role zastupitele.

Jak fungují jednotlivé orgány samosprávy, jaké jsou jejich vztahy. K čemu je reálně zastupitelstvo a rada a jak často se schází. Jakou roli mají úředníci a tajemník. Jaké jsou hlavní rozdíly
při vládnutí na malé a velké obci. Jak fungují obecní společnosti a příspěvkové organizace? Co lze prosadit hned po volbách
a nic to nestojí? (změny v jednacích řádech, ve vydávání obecního zpravodaje, ve veřejných zakázkách)

Připravili jsme pro Vás seminář, jehož cílem je naučit účastníky komunikovat s voličem tak, aby si za Vašimi plány dokázal
představit konkrétní politiku a přínosy, které mu vaše plány
mohou zajistit. Naučíme Vás překonat předvolební i povolební překážky v oblasti komunikace a prosazování politiky otevřenosti tak, abyste byli argumentačně vybaveni prosazovat
takovou politiku.
Účastníci obdrží publikaci shrnující celou problematiku.
Co se na semináři dozvíte?
- jak zjistit, co voliče nejčastěji trápí
- jak řešit lokální témata z optiky otevírání radnice občanům
- jak získat podporu, vzbudit pozornost a motivovat voliče
- jak překonat nejčastější komunikační překážky
- jak pracovat s nálepkováním a diskreditační kampaní
- jak na krizovou komunikaci
Časová dotace: 4 h
Formát: Práce v breakout roomech,
podkladové materiály.
Kapacita: max. 20 osob

Co všechno zastupitel/zastupitelka dělá a kolik za to má? Co
lze po zastupiteli efektivně chtít? Jak funguje systém odměňování? A jak je to s odpovědností zastupitele. Odpovídá celým
svým majetkem? Kdy a za co ho můžou zavřít? A jak se zastupitel dostane k informacím?
Účastníci obdrží shrnující materiál pro začínající zastupitele.
Časová dotace: 2,5h
Materiály: Kvíz před webinářem
Kapacita neomezena.

Časová dotace: 4 h
Materiály: Kvíz před webinářem
Kapacita neomezena.

