
 

Díky Nadačnímu fondu J&T může nadace Neziskovky.cz nabízet neziskovým organizacím 
dostupné vzdělávání a přispívat tak k jejich dalšímu rozvoji.  

 

Více informací o obsahu a ceně jednotlivých kurzů najdete na http://www.neziskovky.cz/kurzy/. 

NOVÉ KURZY na rok 2015 
 

4. 2.  Vybudujte úspěšný web – Petr Bechyně 

Cesta ke kvalitnímu webu bude lehčí, pokud se dobře připravíte. Tento kurz vás naučí budovat koncept, 
stanovit si cíle, zvládnout správu i propagaci a dostat z budoucího webu to nejlepší. Vše z pohledu 
zadavatele a provozovatele internetových stránek.  
Více informací ZDE 

4. 2.  Jak na Google Analytics – Petr Bechyně 

Nástroj Google Analytics nemusí být taková věda. Poznejte návštěvníky svého webu, neztrácejte se v 
hodnotách a získejte užitečné informace nejen pro vaší organizaci.  
Více informací ZDE 

9. 2.  DPH pro neziskové organizace – neplátci – Tomáš Doležel 

Chcete vědět, kdy se stanete plátci DPH a jak správně vypočítat obrat? Nejste si jisti uplatňováním DPH ve 
vztahu k zahraničí? Pokud ano, pak je tento kurz určen právě Vám. Kurz je relevantní pro všechny nestátní 
neziskové organizace.  
Více inforamcí ZDE 

10. 2. DPH pro neziskové organizace – plátci – Tomáš Doležel 

Nevíte si rady, které činnosti jsou zdanitelné a kdy lze využít osvobození? Chcete mít jasno ohledně nároku 
na odpočet? Potřebujete vysvětlit práci s koeficienty? Pokud ano, pak je tento kurz určen právě Vám. Kurz 
je relevantní pro všechny nestátní neziskové organizace.  
Více informací ZDE 

13. 3.  Efektivita sociální služby – Jana Sladká Ševčíková 

Kurz vám pomůže pochopit spojnici mezi cíli služby, cíli spolupráce s uživatelem a kritérii standardu č. 15, 
který na každém poskytovateli vyžaduje průběžnou kontrolu a hodnocení toho, jak služba naplňuje své 
poslání, zásady, cíle a osobní cíle uživatelů, kterým je určena.  
Více informací ZDE 

19. 3.  Účetnictví neziskové organizace v příkladech – Jan Černý 

Chcete se praktickou cestou naučit, jak vést účetnictví neziskové organizace? V rámci kurzu účastníci 
budou na základě zadaných konkrétních případů z praxe neziskových organizací provádět konkrétní účetní 
zápisy.  
Více informací ZDE 

1. 4.  Jak prodat službu své neziskovky? – Anna Tvrzníková Melenová 

Možná si někdy říkáte: "Znám dobře svou organizaci/službu/produkt. Jenže jak o tom říct ostatním a 
zaujmout je? Jak vzbudím zájem druhé strany, se kterou chci uzavřít nějakou formu spolupráce? Jak se 
vypořádám s námitkami nebo odmítnutím?"  
Více informací ZDE 

http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=722
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=723
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=726
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=725
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=764
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=740
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=2&ACT=kurz_detail&idkurzu=746
http://www.neziskovky.cz/kurzy/


Ceník otevřených kurzů a dalších služeb naleznete ZDE 

8. – 9. 4. Podvojné účetnictví v NNO – Karel Malý 

Od nuly až po devítku aneb jak se v neziskovkách účtuje. Podrobně probereme účtování na všech účtech 
účtové osnovy a toto vyzkoušíme na praktických příkladech z praxe.  
Více informací ZDE 

21. 4.  Jak si získat média na svojí stranu? – David Albrecht 

Lámete si hlavu s tím, jak prodat svoji činnost médiím? Nevíte, jak navázat a rozvíjet vztahy s novináři? 
Jaké materiály novináři ocení a jakou formou jim je nabídnout? Ostřílený profesionál v oblasti komunikace 
s médii, David Albrecht, Vám poradí, jako na to.  
Více informací ZDE 

5. 5.  Jak využít webové aplikace v managementu neziskové organizace – Kateřina Švidrnochová 

Pracujete ve více lidech na projektu, kampani a potřebujete si zorganizovat práci? Hledáte vhodné 
nástroje, jak plánovat, sepisovat úkoly, hlídat deadliny a sdílet dokumenty? Potřebujete zefektivnit práci v 
týmu? Přijďte se naučit využít webové aplikace ve váš prospěch.  
Více informací ZDE 

5. 5.  Jak vytvořit kreativní propagační materiály? - Kateřina Švidrnochová 

Chystáte nějakou akci a chcete na ni pozvat atraktivně a vtipně? Jste na to sami, jen vy a počítač? Přijďte se 
naučit využít webové aplikace ve váš prospěch. Součástí workshopu bude i práce s textem.  
Více informací ZDE 

http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=765
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=2&ACT=kurz_detail&idkurzu=745
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=749
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=774
http://www.neziskovky.cz/clanky/506_622/o-nas_ceniky/

