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Moduli/osio 4
Aktiivinen kansalaisuus
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Moduli 4:n sisältö
Johdatus aktiiviseen kansalaisuuteen (AK)
1: AK rakentuu usein paikallisiin kysymyksiin 
2: Yhteisöjen käsitteet
3: Mitä keinoja on  demokratiaa, aktiivista 

kansalaisuutta ja osallistumista varten
4: Muita tärkeitä  asioita aktiivisessa 

kansalaisuudessa
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:
Mitkä paikalliset rakenteet ja prosessit ovat
mukana? (Kuka tekee asiaa koskevia päätöksiä?)
Miten asukkaat voivat osallistua näihin päätöksiin?
(Mitä reittejä on saatavilla
meille - muodollinen ja epävirallinen?)
Mitä puuttuu tällä hetkellä? (Mitä muuta voisimme
tehdä asioiden muuttamiseksi?)

Miten tunnistaa asia, 
jota halutaan muuttaa
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Yhteisötyypit

 Paikallinen & seudullinen
kansallinen
kansainvälinen/globaali ml internet
Kaikki elämme yhteisöissä maissamme –kylässä, kunnassa,
kaupungissa jne. Me yleensä kuulumme ystäväpiireihin,
perheisiin, etnisiin ryhmiin, seurakuntiin, yhdistyksiin ja
yhteisöihin jne. 

Kuinka intressimme eroavat yhteisöissä paikallisesti,
seudullisesti, kansallisesti ja  globaalisti?
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Miten tulla kuulluksi yhteisössä?

paikallisviranomaiset ja hallitus ovat tietoisia siitä, että heidän
on kuunneltava, mitä eläkeläiset ja maahanmuuttajat
ajattelevat paikallisista ja kansallisista asioista. On paljon
tapoja tulla kuulluksi, vaikka saatat ajatella, että jotkut ovat
parempia kuin toiset

Keskustele keinoista, joiden avulla voit tulla kuulluksi!
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 Europan Unionin rooli 

Mikä vaikutus EU:lla on elämään jäsenmaissa koskien AK:ta ?
Ks esim., :
https://ec.europa.eu/unitedkingdom/services/your-rights_en

https://ec.europa.eu/unitedkingdom/services/your-rights_en
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Aktiivisen kansalaisuuskampanjan 
suunnittelu 
AK-kampanjoiden tarkoitus on saattaa asukkaat toimimaan
yhdessä esim.  luomaan yhteisölle elinkelpoisia välineitä edistää
kestävää kehitystä.
AK-kampanjat auttavat edistämään  ajattelua esim.:

Positiivinen yhteisökehitys
Ratkaisut paikallisiin haasteisiin
Ääni ihmisille, jotta voimme muuttaa tulevaisuutemme
yhteisössämme
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ATK:n ja verkon/internetin käyttö AK-
kampanjassa

Blogit

Tekstiviestit

Kotisivustot

Some

Mitä muuta? 

Keskustelkaan, miten atk:ta ja internettiä voidaan käyttää
hyödyksi kampanjasuunnittelussa
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Kampanjat tarvitsevat yleensä varoja 
Mistä saada varoja? 

Onko rahoituslähteitä, kuten varakkaita ihmisiä, järjestöjä ja
yhteisöjä , kuten seurakuntia, yhdistyksiä tai poliittisia
puolueita, joista voisi saada rahoitusta

Joukkorahoituksella voi hankkia rahoitusta yleisen edun
mukaisiin hankkeisiin suurelta joukolta lahjoittajia kautta
joukkorahoitusalustoilla.

Ks lisää

https://mesenaatti.me/ 
https://www.vertaaensin.fi/blog/yrittajan-uudet-rahoitusmahdollisuudet-joukkorahoitus

https://www.vertaaensin.fi/blog/yrittajan-uudet-rahoitusmahdollisuudet-joukkorahoitus
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