Vnímáte, že se máte připravovat na roli starosty, primátora, poslance nebo senátora?
Chcete přispět ke zvolení křesťanských politiků v rámci volebních štábů nebo týmů?
Máte na srdci službu pro křesťanské politiky jako asistenti (asistentky) nebo poradci?

série seminářů

JAK SLOUŽIT V OBLASTI POLITIKY?

25.3. až 27.3.2022
https://www.credonf.cz

Zveme Vás na sérii seminářů, kde se dozvíte:
Jak efektivně
oslovit voliče?

Jak se připravit
na vstup do politiky?

Jak vést úspěšně
volební kampaň?

Jak obstát
v mediálním tlaku?

Jak uplatňovat
křesťanské principy?

Rámec
vzdělávacích
aktivit:

Semináře jsou mj. prostorem pro získávání kontaktů, budování vztahů a přátelství.
Konají se v neformální atmosféře, aby se všichni účastníci mohli cítit komfortně.
Semináře připravili lektoři ze Slovenska (Eduard Filo, Lukáš Valach, Oliver Mašír), kteří
pomohli ke vstupu do politiky řadě křesťanským poslancům i komunálním politikům
na Slovensku. V sobotu večer bude možnost panelové diskuse s křesťanskými politiky
z České republiky.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Biblické zásady působení v politice
Osobní mise (povolání) křesťana v politice
“Garážová kampaň”- komplexní praktický výcvik
Self marketing, budování rozpoznatelnosti kandidáta
Marketingové nástroje (sociální sítě, oﬀ line reklama)
Budování týmu (fundraiser, koordinátoři dobrovolníků)
Vlastní SWOT analýza, “bojová mapa”, čím se odlišit?
Rétorika - sdělení poselství během 1 nebo 2 minut
Vystupování před kamerou
Chvály, modlitby, přímluvy

Eduard Filo

Lukáš Valach

Oliver Mašír

kouč s certﬁkovaným
výcvikem ICF, mentor talentů
Gallup - UYT, regionální politik

politolog, marketingový
specialista, vedl úspěšné
volební kampaně do NRSR

absolvent politických věd, expert
na sociální media, člen týmu
premiéra Slovenské republiky

Kdy a kde?
Základní série seminářů
se bude konat

Cena seminářů

pátek

25.3.2022
18:00 až 22:00

a)
1500 Kč
na osobu při účasti
v programech a) a b)

sobota

26.3.2022
9:00 až 22:00

b)

Speciální trénink pro kandidáty
bude následovat
neděle

27.3.2022
9:00 až 14:00

c)

2500 Kč
na osobu při účasti
v programech a) až c).

Místo konání:

V pátek a sobotu v prostorách

Křesťanský sbor Brno
Šámalova 3915/15a
Brno - Židenice

V neděli v prostorách

PALACE Hlinky
Hlinky 510/110
Brno - střed

Přihlášky budou dostupné na:

https://www.credonf.cz/politika-prihlaska

