
REKVALIFIKAČNÍ KURZ SPECIALISTA FUNDRASINGU A PUBLIC RELATIONS  

Místo: centrum Prahy 

Čas: 9.30 – 16.30 (jedna školící hodina= 45 minut) 

Na kurzu jsou k dispozici školící materiály a drobné občerstvení. 

SPECIFIKA INDIVIDUÁLNÍHO FUNDRAISINGU 
Bc. Petr Machálek 

 Pyramida individuálního dárcovství, oslovování individuálních dárců, 
klady a zápory individuálního fundraisingu 

 Fáze přípravy benefiční akce a veřejné sbírky; metoda vyprávění 
příběhu – emočního důkazu pro individuální fundraising  
 

8 hodin 

SPECIFIKA FIREMNÍHO FUNDRAISINGU 
Ing. Pavel Němeček 

 Specifika získávání prostředků od firemních dárců 

 Společenská odpovědnost firem, sjednávání schůzky a samotná 
schůzka se sponzorem, analýza potřeb dárce/sponzora  
 

8 hodin 

STRATEGIE FUNDRAISINGU 
Ing. Marek Šedivý 
• Postavení fundraisingu v organizaci 
• Lidské zdroje pro fundraising, finanční zdroje 
• Metody fundraisingu, vytvoření strategie fundraisingu 
 

8 hodin 

STRATEGIE PUBLIC RELATIONS 
Ing. Marek Šedivý 

 Postavení public relations v organizaci 

 Lidské zdroje pro public relations, nástroje public relations 

 Vytvoření strategie public relations, budování značky 

 Transparetnost a důvěryhodnost, lobbing 
 

8 hodin 

PRÁVNÍ ASPEKTY FUNDRAISINGU 
Mgr. Petr Vít 

 Veřejné sbírky – stručný popis právní úpravy se zdůrazněním rizik 

 Tomboly – právní úprava, dobročinné aukce – právní povaha a 
doporučení k jejich pořádání včetně daňových aspektů, diskuze  
 

8 hodin 

DAŇOVÉ ASPEKTY FUNDRAISINGU 
Ing. Miroslava Nebuželská 

 Dárcovství a sponzoring – popis a rozdíly, daňové aspekty 

 Propagace dárce – popis rizik a návod, jak se jim vyhnout 

 Veřejné sbírky, dobročinné akce, tomboly – doporučení k jejich 
pořádání včetně daňových aspektů 
 

8 hodin 

TVORBA PROJEKTŮ 
Mgr. Jan Horký 

 Zásady projektového řízení, kroky při sestavování projektu 

 Cíle, výsledky, výstupy a aktivity projektu, logický rámec projektu 

 Obecná struktura žádosti o dotaci, sestavení rozpočtu, hodnocení 
žádosti 

8 hodin 



PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI 
PaedDr. Olga Medlíková 

 Příprava prezentace, obsah a struktura prezentace 

 Dovednosti mluvčího, prezentační tipy a triky, práce s trémou 

 Vedení diskuse řešení obtížných situací při prezentacích 
 

16 hodin 

ARGUMENTACE A VYJEDNÁVÁNÍ 
PaedDr. Olga Medlíková 

 Stavba argumentu, řazení argument, argumentační rétorika 

 Práce s kritikou a odmítáním, příprava na vyjednávání 

 Strategie a taktika vyjednávání, vyjednávací proces a jeho fáze 

 Odhad partnera, druhy vyjednávání a jejich použití 
 

16 hodin 

PRÁCE S TRÉMOU 
PhDr. Renata Novobílská 

 Tréma a její příznaky, rozdíl mezi trémou a patologickým strachem, 
vliv vnímání na intenzitu trémy 

 Struktura osobnosti a její vliv na trému, tréma a výkon 

 Základní pravidla práce s trémou, dechová cvičení, nácvik „zakotvení 
se“ a vyrovnání se s trémou 
 

8 hodin 

RÉTORIKA 
Mgr. Jana Rychterová 

 Uvolňovací techniky, základy mimoslovní komunikace, techniky 
dýchání, význam respirace 

 Práce s hlasem, se slovní zásobou, výrazové prostředky, rétorické 
minimum, práce s pomůckami, ukazování, gesta, praktická cvičení 
 

8 hodin 

MEDIÁLNÍ TRÉNINK 
Mgr. Kateřina Jurigová, Štěpánka Duchková 

 Komunikace s novináři, zásady fungování jednotlivých médií 

 Psaní tiskové zprávy, pravidla krizové komunikace 

 Simulovaný rozhovor s moderátorkou před kamerou, nácvik 
vystupování před publikem, zvládání trémy 
 

16 hodin 

ZÍSKÁNÍ DÁRCE A PÉČE O NĚJ  
Bc. Petr Machálek 

 Vytipování a oslovení potenciálního dárce, získání kontaktů 

 Příprava podkladu na jednání s firmami, databáze dárců, benefity 
pro dárce, budování vztahu s dárcem 
 

8 hodin 

PRÁCE SE STRESEM A VNITŘNÍ MOTIVACE 
PaedDr. Olga Medlíková 

 Vznik a podstata stresu, strategie vyrovnávání se se stresem 

 Roviny stresu a generální adaptační syndrom, práce se stresem 

 Motivace a stimulace, roviny motivace, test motivačního nastavení, 
změny motivace a práce s nimi 
 

8 hodin 

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY  
 


