Dragi nosilci dobrih praks, pozdravljeni,

Smo se prešteli, se predstavili v katalogu, na spletni strani in medijem. Kaj pa zdaj?
Z vami želimo narediti naslednji korak. V septembru bomo organizirali srečanje nosilcev

trajnostnih skupnostnih praks, na katerem bomo:
-

odprli prostor za spoznavanje, mreženje in dogovore o sodelovanju;
ker se med seboj verjetno ne poznate, saj delujete na različnih področjih, in verjamemo, da
obstajajo priložnosti za sinergijske povezave

-

ozavestili ambicije glede družbene vplivnosti;
vam je v redu, da ste alternativa, ali si želite povečati svoj družbeni vpliv in trajnostni
skupnostni način delovanja dolgoročno spremeniti v mainstream?

-

razgrnili pasti in priložnosti vzpostavljanja podpornega sistema za trajnostno skupnostno
delovanje;
ali menite, da je za vaše delovanje bolje, če vas »strukture« pustijo pri miru? Ali pa bi vaše
poslanstvo lahko dosegali na učinkovitejši način, če bi imeli vzpostavljen podporni sistem predpise, finančne sheme, delovanje javnih institucij? Kakšen naj bi bil tak podporni sistem?

-

se pogovorili o tem, kako tudi brez podpornega sistema in z omejenimi možnostmi za
politično udejstvovanje prispevati k resnim spremembam v družbi.
najbrž je tudi vam že presedlo pokroviteljsko tapkanje po ramenih (»kako ste luštni«),
medtem ko dogovori o gospodarski, kmetijski, energetski, javnofinančni… politiki potekajo z
»resnimi« družbenimi akterji – predstavniki kapitala, mednarodnimi finančnimi inštitucijami,
Evropsko komisijo. Tudi če se vam s politikami ne ljubi ukvarjati, obstajajo načini, da ste
družbeno aktivni. Predstavili bomo nekaj možnosti na primerih aktualnih politik.

Prosim rezervirajte si 17. september med 13. in 16. uro . Srečanje bo v Okoljskem centru na
Trubarjevi 50 v Ljubljani. Se bomo potrudili, da bo zanimivo, koristno in zabavno.
Če imate še kakšen predlog vsebine, ki bi jo morali nosilci trajnostnih skupnostnih praks skupaj
obravnavati, nam sporočite. Vabilo s programom sledi v kratkem.
Upam, da se vidimo v čim večjem številu.
lp, Gaja
Več informacij: Gaja Brecelj, gaja@umanotera.org, 01 439 4895. Delavnica bo potekala v okviru projekta Skladnost politik – pogoj za doseganje ciljev
mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki ga sofinancira Urad Vlade RS za komuniciranje v okviru nacionalnega programa Evropskega leta za razvoj 2015, ki
poteka pod sloganom “Naš svet, naše dostojanstvo, naša prihodnost“. Vsebine izražajo mnenje avtorja in ne predstavljajo uradnega stališča Vlade RS.

