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veDenÍ A RÍzenÍ
Dejte šanci poDřízeným pracovat za vás! 7 hodin pavel němeček
Je mnoho způsobů jak vést lidi. Poznáte-li jejich klady i zápory, budete si moci lépe volit ten optimální. 
naučte se analyzovat potenciál jednotlivce z hlediska jeho schopností, postojů a vlastností. Porozumění 
principům lidské motivace vám usnadní manažerskou práci, budete schopni lépe vyhodnotit potenciál 
stávajících stimulačních faktorů. Protože vaši lidé za to stojí.
Kurz je určen pro: manažery NNO, personalisty, členy správních rad.
Forma: seminář/workshop
motto: „Rozvíjejte lidi – posílíte organizaci!“
Klíčová slova: direktiva x spolupráce, životní cyklus zaměstnance, motivace x stimulace, 
kvalita a hodnocení práce

obsAh: 
• Styly vedení lidí
• Fáze životního cyklu zaměstnance
• Bariéry rozvoje lidských zdrojů
• Analýza jednotlivce a povaha týmu
• Motivace a stimulace 
• Nástroje odměňování
• Hodnocení pracovního výkonu 

cíl:
• Porozumět nárokům na vedení týmu z hlediska kompetencí manažera
• Naučit se manažerským zásadám směřujícím k budování kooperativního týmu
• Naučit se analyzovat potenciál jednotlivce a povahu týmu
• Porozumět individuálním motivům zaměstnance a využít je pro organizaci
• Seznámit s různými typy hodnocení pracovního výkonu zaměstnance a porozumět jejich významům

Delegování bez nařizování a obav 7 hodin zuzana briš
Předpokladem kvalitního výsledku je kvalitní zadání. Pokud tuto zásadu vezmete za svou i v praxi, máte 
polovinu práce hotovou. Způsob, jakým práci zadáváme, má totiž velký vliv na toho, komu je úkolu určen. 
A pochopitelně i na výsledek! A o ten přece jde. Delegujte s ohledem na své podřízené i výsledky vaší 
organizace.
Kurz je určen pro: všechny, kteří nesou zodpovědnost i za výsledky jiných.
Forma: seminář kombinovaný s workshopem
motto: „Správné zadání přináší i správný výsledek!“
Klíčová slova: delegování, přesné formulace, zpětná vazba, hodnocení, přijetí úkolu, 
budování odpovědnosti

obsAh: 
• Jak, kdy, proč delegovat
• Jak delegovat efektivně
 – přesné zadávání úkolů
• Udržení kontroly
 – kontrola výsledků
• Důležitost přijmutí úkolu
 – co může vyvolat formulace úkolu
 – budování odpovědnosti
• Podávání zpětné vazby
 – důležitost zpětné vazby
 – způsoby podávání zpětné vazby
 – užitek ze zpětné vazby 

cíl: 
Osvojit si styly delegování a umění rozpoznat to, který kdy použít. Zdokonalit se v podávání zpětné vazby, 
budování odpovědnosti.  
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eFeKtivní motivace zaměstnanců 7 hodin zuzana briš
Připadá vám, že výkon vašich zaměstnanců už nemá šťávu? Možná to chce lepší motivaci! Na kurzu 
porozumíte procesu motivace, jeho účelu, přenesení na výkon zaměstnance a úspěšnému chodu spo-
lečnosti.
Kurz je určen pro: manažery, kteří vnímají motivaci jako důležitou součást procesu vedení lidí a považují 
spokojeného zaměstnance za předpoklad úspěšného chodu společnosti.
Forma: tréninkový workshop
motto: „Motivovaný zaměstnanec je předpokladem úspěšného chodu společnosti.“
Klíčová slova: motivace, motivační typy, potřeby, motivátory, stimuly, pochvala, zpětná vazba

obsAh: 
• Důležitost řízené motivace
• Motivace v souvislosti s uspokojováním potřeb jedince
• Faktory ovlivňující motivaci
• Základní stimuly ze strany organizace
• Motivační typy
• Pochvala a konstruktivní kritika
• Zpětná vazba a hodnocení

cíl: 
Cílem kurzu je poskytnout jeho účastníkům nástroje a techniky pro uplatnění efektivní motivace jednotli-
vých zaměstnanců.

eFeKtivní veDení poraD a jeDnání 7 hodin magdalena Černá
Připadá vám, že vaše porady trvají dlouho a nikam nevedou? Chopte se vedení. Naučte se jednání 
strukturovat, aby přineslo jasné a srozumitelné výstupy. Porada, jednání či řešitelská schůzka pak nebude 
zbytečně dlouhá a zapojením všech zúčastněných do diskuse a spolupráce využijete jejich potenciál. Vaší 
věci i týmu to jen prospěje.
Kurz je určen pro: všechny, kteří chtějí mít krátké, ale efektivní porady s jasným výstupem.
Forma: seminář
motto: „Nikdo není tak chytrý, jako jsme my všichni dohromady.“
Klíčová slova: porada, jednání, jasný výstup, moderátor, facilitace, synergie

obsAh: 
• Kontext, příprava, vedení a výstupy porady
• Role na poradě
• Facilitace a moderace jako nástroj řízení porady
• Synergický efekt na poradě
• Různost lidí, jejich potenciál a možné konflikty
• Skupinové metody práce
• Rozhodování v rámci skupiny
• Vnější podmínky, pomůcky a technika
• Obtížné a neočekávané situace při jednání

cíl:
• Seznámit se s fázemi organizace porady
• Umět vést skupinu k jasnému cíli
• Pochopit roli facilitátora a znát jeho kompetence
• Získat představu o metodách skupinové práce
• Osvojit si výhody a nevýhody různých stylů rozhodování
• Umět se vyrovnat s obtížemi a neočekávanými situacemi

Facilitace pracovních setKání 7 hodin magdalena Černá
Chcete společně pracovat tak, abyste došli k výsledku? Chce to uzpůsobit vedení pracovního jednání 
tak, abyste co nejlépe využili potenciálu všech členů skupiny. Jenom efektivní diskuse o problémech vede 
k jasným a srozumitelným výsledkům.
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Kurz je určen pro: každého, kdo potřebuje efektivně vést pracovní skupinu, řešitelský tým či workshop.
Forma: seminář
Klíčová slova: pracovní setkání, jednání, pracovní schůzka, facilitace, moderace

obsAh: 
• Princip facilitace či moderace
• Synergický efekt ve skupině
• Role facilitátora a další role na jednání
• Nástroje facilitátora
• Kompetence facilitátora
• Skupinové metody práce a rozhodování
• Vedení diskuse a jednání
• Obtížné situace a jejich řešení
• Systematičnost a improvizace při facilitaci

cíl:
• Osvojit si metodu facilitace jako nástroje účinného vedení skupiny k výsledku
• Pochopit roli facilitátora a znát jeho kompetence
• Umět využít preventivních a intervenčních nástrojů
• Mít představu o facilitaci skupinových metod práce
• Naučit se účinně zasáhnout v obtížných situacích při setkání skupiny
• Umět skupinu motivovat 
• Naučit se řešit skupinové konflikty, spory a vzájemné útoky
• Umět využít pomůcek, techniky a zápisu

Finanční řízení pohledem manažera 7 hodin jiří Kučera, 
    zdenka Konečná
Chcete proniknout do spleti finančního řízení? Naučte se prakticky využívat finanční výkazy organizace 
a dále manažersky pracovat se zjištěnými údaji. Na kurzu budete mít příležitost vyměnit si zkušenosti a 
získat praktické rady týkající se vyúčtování dotací, projektů a jednání s úřady.
Kurz je určen pro: finanční manažery NO, manažery, kteří odpovídají za nastavení nebo řízení 
finančního systému v organizaci, střední a top manažery, vedoucí projektů.
Forma: seminář
motto: „Kdo rozumí jazyku, kterým k němu mluví problémy, může je lépe řešit.“
Klíčová slova: finanční řízení, finanční výkazy, rozpočet, cash flow, příjmy, výdaje, 
dotace, projekty, vyúčtování

obsAh: 
• Práce s rozpočtem
• Řízení cash flow
• Příjmy a výdaje
• Vyúčtování projektů a dotací
• Jednání s úřady

cíl: 
Lepší orientace a práce s nejdůležitějšími finančními výkazy organizace. Na praktických příkladech ukázat 
nejčastější chyby při vyúčtování projektů a dotací. Podělit se o zkušenosti a příklady z praxe v této oblasti.

hoDnocení pracovního výKonu 6 hodin pavel němeček
Cesta k průběžnému zlepšování vede přes hodnocení pracovního výkonu. Osvojíte-li si tuto manažerskou 
dovednost, přínos zaznamenají nejen vaši zaměstnanci, ale i organizace jako celek. Na kurzu získáte 
náměty k vytváření hodnotících kritérií a naučíte se posílit objektivitu hodnocení tím, že do něj zapojíte celý 
tým. 
Kurz je určen pro: ředitele NO, manažery NO; ty, kteří v NO hodnotí výkon svých podřízených.
Forma: seminář
motto: „Hodnocení pracovního výkonu není nástroj moci nadřízeného, ale příležitostí pro rozvoj“ 
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zaměstnance a podmínkou dynamiky organizace.
Klíčová slova: způsobilosti zaměstnance, pracovní výkon, hodnocení, sebehodnocení, 
hodnocení a motivace

obsAh: 
• Typy hodnocení
• Fáze přípravy a realizace systému hodnocení způsobilosti a pracovního výkonu.
• Přípravná fáze - kritéria hodnocení, věcné formulování vnitřní úrovně jednotlivých kritérií, 
 příprava hodnotitelů
• Realizace hodnocení - hodnotící pohovor, chyby hodnocení
• Vazby hodnocení na ostatní personální procesy

cíl: 
Poskytnout účastníkům informace o významu a způsobech systematického hodnocení zaměstnanců,
naučit účastníky připravovat hodnocení zaměstnanců, zapojit tým do tvorby hodnotících kritérií, seznámit 
v modelových situacích s úskalími vedení hodnotícího pohovoru.

inFormaČní management v no 7 hodin vlastimil ott
Informační zdroje jsou pro neziskovou organizaci velkou oporou. Když se to s nimi umí! Naučit se to 
můžete na kurzu, který vás seznámí s jejich přínosy i způsoby efektivní komunikace v rámci organizace. 
osvojíte si základní pojmy ohledně informačních systémů a technologií, získáte přehled o jejich aktuálním 
legislativním ukotvení. 
Kurz je určen pro: manažery neziskových organizací, manažery, kteří zodpovídají za nastavení
informačních technologií a přenos informací a dat v no.
Forma: seminář
motto: „bez spojení není velení!“
Klíčová slova: informační technologie, data, software, hardware, informační systémy, životní cykly 
informačních systémů, legislativa, ochrana dat

obsAh: 
• Základní vymezení pojmů - vysvětlení vybraných adekvátních pojmů z IT, ukázka příkladů, dopad 
 na chod organizace, jak fungují základní nástroje
• Informační technologie - volně dostupné služby, volně dostupný software a proprietární software,
 trendy v IT a jejich využit í v organizaci, licenční politika a snižování nákladů a zvyšování efektivity IT
• Informační systémy v NO - webový redakční systém  (DMS), human resources management 
 (HRM), customer relationship management (CRM). Learning management systémy (LMS). 
 Document management systémy (DMS). Sdílení a synchronizace informací a dat v týmech 
 (kalendáře, online kancelářské nástroje, datová úložiště, výměna velkých dat), projektové řízení 
 prostřednictvím softwaru, e-mailové systémy pro rozesílání zpráv a zajištění bezpečnosti
 dat a informací
• Životní cyklus informačních systémů - návrh požadovaných funkcí softwarového nástroje,
 výběr vhodného open¬ source balíku, adaptace a úpravy na míru, instalace, implementace 
 do prostředí organizace, údržba a aktualizace, vylepšování
• Legislativa upravující využití informačních systémů v NO - autorský zákon, licenční problematika, 
 tzv. pirátský software a obsah,  zákon o svobodném přístupu k informacím, 
 zákon o ochraně osobních údajů

cíl: 
Seznámit účastníky se základními pojmy, které se vyskytují v problematice informačních systémů a tech-
nologií. Nastínit základní kroky při vývoji informačních systémů a možnosti jejich využití v praxi. Důraz je 
kladen na zasazení údajů do kontextu využití informačních systémů v NO, jejich základních úloh a legislati-
vy, která stanovuje rámec jejich použití.

jaK vytvořit Fungující správní raDu 
v nezisKovce 6 hodin marek šedivý
Jakou úlohu má ve vaší organizaci správní rada? Nevíte-li, je načase tomu porozumět. Naučte se, jak být 
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kompetentním ředitelem ve vztahu ke správní radě či kompetentním členem správní rady. Porozumíte-li 
významu správní rady, budete moci lépe využívat jejího potenciálu a vaší komunikaci to jen prospěje. 
Kurz je určen pro: ředitele nadací/NF, členy nadačních správních rad a všechny, které zajímá fungování 
správních rad v neziskových organizacích.
Forma: seminář kombinovaný s workshopem
motto: „silná správní rada – záruka rozvoje neziskové organizace!“
Klíčová slova: správní rada, statutární orgány, odpovědnost, motivace, hodnocení, podpora, poslání, 
vize, hodnoty, rozvoj, stabilita

obsAh: 
• Motivace členů správní rady
• Správní rady v NNO a současná legislativa
• Úlohy a působnost správní rady
• Povinnosti členů správní rady
• Nábor a výběr členů do správní rady
• Hodnocení činnosti správní rady
• Vztahy mezi správní radou a ředitelem organizace
• Střety zájmů členů správní rady

cíl:
• Vytvoření funkčního systému pro fungování správní rady
• Posílení stability organizace prostřednictvím správní rady
• Sestavení správní rady tak, aby pracovala efektivně
• Zajištění rozvoje organizace za přímé podpory správní rady
• Posílení fundraisingu prostřednictvím správní rady
• Budování značky organizace prostřednictvím správní rady

Jak založit sociální Firmu bez problémů  7 hodin pavel němeček
Chcete rozjet sociální podnikání? Prvním krokem je ujasnit si význam a místo sociálního podnikání v 
procesech vaší organizace. Na kurzu se seznámíte s příklady ze zahraničí i tuzemska. Naučíte se vytvořit 
a využívat rozhodovací matici pro posuzování námětů na sociální podnikání. Lépe porozumíte významu 
tvorby podnikatelského plánu a jeho klíčových kapitol. Budete vědět, do čeho jdete. 
Kurz je určen pro: manažery NNO, příspěvkových organizací a malých soukromých firem, vedoucí 
týmů připravujících sociální podnikání, finanční manažery a fundraisery.
Forma: seminář

obsAh:
• Vymezení základních pojmů sociální ekonomiky v současné praxi v ČR
• Souvislosti sociálního podnikání se stávajícími státními podporami a dotačními možnostmi ESF a ERDF
• Tvorba cíle pro sociální podnikání v souladu s posláním organizace
• Příklady sociálních firem ze zahraničí a z ČR
• Matice užitečnosti záměru na sociální podnikání – tvorba, vedení procesu v organizaci
• Podnikatelský plán - struktura a klíčové kapitoly
• Podnikatelský plán – vedení procesu, co zvládneme sami a co budeme muset nakoupit?

cíl:
• Vymezit základní pojmy sociální ekonomiky
• Seznámit s příklady dobré praxe ze zahraničí a ČR
• Naučit hodnotit náměty na sociální podnikání
• Vysvětlit proč je nutný podnikatelský plán a jak se sestavuje

Doporučení: účastníci by měli mít představu o zamýšleném konceptu sociálního podnikání ve vlastní orga-
nizaci a měli by být schopni koncept krátce prezentovat.

principy tvorby strategického plánu 14 hodin pavel němeček
Jasné směřování je předpokladem úspěchu každé neziskové organizace. Zásadní orientační pomůckou 
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na cestě k cíli je strategický plán. Jeho přínos se projeví na udržitelnosti vaší organizace a efektivitě jejího 
řízení. Na kurzu se dozvíte, jak strategický plán vzniká, co vše jeho tvorba obnáší a jak do ní zapojit členy 
vašeho týmu. 
Kurz je určen pro: manažery NNO, členy správních rad.
Forma: seminář / workshop
motto: „orientace na krátkodobé cíle je spolehlivou cestou k bankrotu.“
Klíčová slova: hodnoty, vize, poslání, dlouhodobé cíle, krátkodobé cíle, každodenní aktivity

obsAh: 
• 1. den
 - Proč plánovat aneb Posilujeme vitalitu organizace
 - strategické plánování a systém řízení organizace
 - Základní principy strategického myšlení 
 - struktura tvorby strategického plánu 
 - Analýzy situace v organizaci (historie, současný stav, vnitřní a vnější podmínky) 
• 2 . den
 - Kam směřujeme aneb Tvorba poslání a vize (struktura tvorby vize, odlišnosti poslání a vize)
 - Vyhodnocení analýz – volba strategie ze 3 možných
 - Formulace dlouhodobých (strategických) cílů
 - Transformace strategických cílů do požadovaných operativních výstupů – tvorba akčního plánu

cíl:  
Seznámit se základními principy směřujícími k dlouhodobé udržitelnosti organizace a jejímu efektivnímu 
dlouhodobému řízení. seznámit s postupy a kroky směřujícími k tvorbě vlastního strategického plánu 
neziskové organizace. Praktická ukázka dílčích výstupů již zpracovaných strategických plánů různých typů 
neziskových organizací.

prosazování zájmů a vyjeDnávání v nno  14 hodin marek šedivý, 
    olga medlíková 
na kurzu proniknete do podstaty prosazování zájmů a lobbingu. budete se umět lépe připravit na jednání 
s komunikačním partnerem, úspěšně ho uskutečnit a použít optimální argumenty.
Kurz je určen pro: ředitele a vedoucí pracovníky neziskových organizací, členy správních rad a jiných 
statutárních orgánů, všechny, kteří za organizaci vyjednávají (fundraising, public relations, lobbing). Kurz je 
přednostně zaměřen na ty, kteří mají praktickou zkušenost s vyjednáváním a prezentováním 
organizace.
Forma: interaktivní seminář
motto: „NNO nejsou mocné, ale mohou být velmi vlivné.“
Klíčová slova: advocacy, lobbing, moc, vliv, klíčový argument, strategie a taktika vyjednávání, 
etika, zákonodárný proces

obsAh: 
• Lobbing a advocacy (prosazování zájmů)
• Moc a vliv neziskových organizací
• Kompetence a role lobbisty
• Příprava a realizace vyjednávání za NNO
• Příprava argumentů a jejich použití ve vyjednávacím procesu
• Proces lobbingu v parlamentu, ovlivňování zákonů
• Modelové situace, trénink a zpětná vazba
• Etika versus korupce

cíl: 
• Ujasnit účastníkům proces lobbingu a roli lobbisty za NNO.
• Trénovat vyjednávání a argumentaci na konkrétních případech.
• Poukázat na etické aspekty prosazování zájmů NNO v naší společnosti.
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řízení projeKtů 7 hodin jan horký
Evropské zdroje financování jsou tu i pro vás. Naučte se je využívat. Na kurzu získáte informace, tipy 
a příklady dobré praxe pro zahájení a realizaci projektů financovaných z Evropského sociálního fondu. 
Kurz je určen pro: začínající projektové manažery v neziskových organizacích, pracovníky neziskových 
organizací, kteří zodpovídají za koordinaci projektů realizovaných s podporou ESF.
Forma: interaktivní seminář -  výklad tématu bude kombinován s interakcí, diskusí, příklady z praxe 
a řešením příkladů
motto: „Získaná dotace – hodně radosti, avšak mnohem více práce.“
Klíčová slova: monitorování,  dokumentace aktivit a prokazování jejich realizace poskytovateli dotace, 
vedení rozpočtu projektu, vztahy s partnery

obsAh: 
Procedurální část:
• Nastavení opatření dokumentace a archivace projektu
• Vztahy s partnery a vztahy s dodavateli v projektu
• Realizace aktivit projektu
• Řízení harmonogramu projektu 
• Podstatné a nepodstatné změny projektu 
• Publicita projektu
Finanční část:
• Nastavení systému finanční kontroly projektu
• Základní principy vedení odděleného účetnictví
• Soulad čerpání nákladů se schváleným  rozpočtem
• Platby od poskytovatele
• Uznatelnost nákladů

cíl: 
Získat ucelený přehled o procesním a finančním řízení projektů, které byly úspěšně podpořeny v rámci 
operačních programů financovaných z ESF.

sociální Firma v praxi 
aneb Jaký problém řešíte vy? 7 hodin simona bagarová
Provozujete sociální firmu a řešíte nejrůznější situace, se kterými si nevíte rady? Na kurzu se na ně budete 
moct podívat z jiného úhlu. Získáte odbornou zpětnou vazbu i podněty od účastníků ze stejné oblasti. 
Řešení bude pak daleko snadnější. A ve firmě to půjde lépe a radostněji.
Kurz je určen pro: provozovatele sociálních firem, kteří hledají odpovědi na konkrétní situace, 
které ve své praxi řeší.
Forma: workshop
motto: „teorie není praxe!“
Klíčová slova: sociální firma, fundraising, PR, podnikání vs klienti

obsAh: 
• Sociální firma Café Rozmar - zkušenost s provozem sociální firmy
• Klíčové situace, které tento provoz řešil a s jakým úspěchem
• Fundraising pro sociální firmu
• Sociální firma a propagace
• Sociální firma vs zaměstnaní klienti – podnikání nebo podpora?
• Vaše témata a situace se kterými se potýkáte
• Interaktivní skupinová práce s tématy, která přinesete

cíl: 
Cílem je představit účastníkům konkrétní model fungování sociální firmy a následně v druhé části 
workshopu, formou skupinové práce, diskutovat a hledat řešení situací, se kterými účastníci ve své praxi 
setkávají. Formát workshopu předpokládá, že si každý z účastníků předem připraví tři konkrétní situace či 
témata, se kterými se v rámci své sociální firmy setkává. Workshop bude probíhat interaktivně a formou 
svépomocné skupiny bude jednotlivá témata otevírat a řešit za pomoci pohledu a zkušeností dalších 
provozovatelů sociálních firem. Workshop neobsahuje teoretické informace, počítá s účastí těch, kteří se 
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potýkají s praktickými situacemi a jeho cílem je hledat jejich řešení.

MARKetInG, 
FunDRAISInG A PR
argumentace a vyjeDnávání 
s Dárcem a sponzorem 14 hodin olga medlíková
Na každého platí něco jiného. Proto je třeba mít v záloze argumenty pro různé typy lidí. Naučte se připravit 
si argumenty pro různé dárce a sponzory, zdokonalte svou argumentační rétoriku.  na kurzu si své vyjed-
návací dovednosti budete moci prakticky vyzkoušet a získáte k nim cennou zpětnou vazbu.
Kurz je určen pro: manažery, vedoucí pracovníky na různých úrovních řízení, fundraisery, vedoucí pro-
jektů, statutární zástupce organizací.
Forma: interaktivní seminář
motto: „Oslovit můžeme každého – jenom každého jinak.“
Klíčová slova: argument, typy argumentů, přesvědčování, slova a formulace, příprava vyjednávání, od-
had partnera, strategie a taktika vyjednávání, styly vyjednávání, dohoda

obsAh:
• Stavba argumentu
• Skládání argumentů (slabý, silný, úderný)
• Jak argumentovat vůči různým osobnostním typům
• Slova vhodná a nevhodná
• Čím přesvědčit a zaujmout dárce a sponzory
• Příprava na vyjednávání
• Průběh vyjednávání
• Test odhadu komunikačního partnera
• Modelové tréninky

cíl: 
• Natrénovat vhodnou argumentaci pro jednání
• Zvolit správné argumenty pro konkrétního partnera v komunikaci
• Srozumitelně a zajímavě formulovat myšlenky
• Dobře zvládnout vyjednávací proces
• Vyzkoušet si svůj styl jednání na praktických příkladech

Firemní FunDraising 6 hodin pavel němeček
Proč firemní dárci někomu „dávají“ a někomu ne? Jak na to, aby vaše organizace byla tím prvním přípa-
dem? Svému dárci musíte především porozumět. Kurz vám pomůže nalézt odpověď na otázku: V čem 
spočívá dárcova potřeba darovat? Ujasníte si, co můžete dárci nabídnout vy. Fundraising, to je umění 
smysluplně vyjednávat.
Kurz je určen pro: fundraisery a manažery neziskových organizací.
Forma: seminář
motto: „Fundraising je jedinečná příležitost vzdělávat dárce. Když někoho požádáte, aby vám dal pení-
ze, vždy se zeptá na co. V takové chvíli dárce zajímá, čím se zabýváte, na čem se může podílet, když se 
rozhodne vás podpořit.“ (Z rozhovoru Českého centra fundraisingu s Finlay Craigem, 2002)
Klíčová slova: firemní dárci, sjednání schůzky, potřeby dárce, prezentace organizace

obsAh: 
• Specifika získávání prostředků od firemních dárců
• Poslání organizace pro jednání s firemními dárci
• Sjednávání schůzky se sponzorem (hraní rolí)
• Analýza potřeb dárce / sponzora
• Prezentace organizace
• Schůzka s dárcem / sponzorem (hraní rolí)
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cíl: 
Cílem kurzu je naučit se navazovat úspěšnou spolupráci mezi NNO a firemními dárci. Naučit se nabízet 
oboustranně prospěšnou spolupráci na společném projektu.

inDiviDuální FunDraising 6 hodin pavel němeček
Díky tomuto kurzu nahlédnete do skrytých pokladnic. Ujasníte si jednotlivé metody individuálního dárcov-
ství a možnosti jejich využití pro vaši organizaci. Ozřejmíte si možná nebezpečí i nové výzvy a budete se 
na ně moci lépe připravit. Štěstí přeje připraveným. 
Kurz je určen pro: pracovníky zabývající se fundraisingem (přednostně ho doporučujeme začínajícím 
fundraiserům).
Forma: seminář
motto: „Dej a bude ti dáno!“
Klíčová slova: cílové skupiny, pyramida dárců, fundraisingové kampaně a akce, jejich příprava a hodno-
cení, konkurence, etika, úspěch

obsAh: 
• Charakteristika individuálního dárcovství
• Metody individuálního fundraisingu
• Získávání individuálních dárců
• Udržení individuálních dárců
• Etický boj s konkurencí

cíl:
• Získat ucelený přehled jednotlivých metod individuálního fundraisingu
• Nastartovat plánování individuálního fundraisingu
• Odhalit použitelné metody s ohledem na klienty organizace či uživatele jejich služeb
• Připravit se na pozitivní i negativní stránky individuálního fundraisingu

jaK být soběstaČnou nezisKovou 7 hodin pavel němeček
Máte obavu z tenčících se zdrojů financí? A napadlo vás samofinancování? Kurz vám ukáže, jak se touto 
cestou vydat k cíli. Získáte inspiraci ohledně možností samofinancování, dozvíte se, jak si ověřit potenciál 
vašich prvních nápadů. Dozvíte se, jak do úvah o samofinancování ve vaší organizaci zapojit celý tým. 
A nejen to! Naučíte se i dovednosti jako analýza bodu zvratu na modelovém příkladu.
Kurz je určen pro: manažery NNO, členové správních rad.
Forma: seminář
motto: „Peníze z podnikání vám umožňují dělat konečně to, co opravdu chcete!“

obsAh: 
• Samofinancování – výhody a nevýhody
• Porovnání nákladů a výnosů: fundraising  x samofinancování
• Metody samofinancování
• Strategie samofinancování pomocí produktově – tržního mixu
• Inventura možností podnikání v organizaci
• Připravenost organizace k samofinancování
• Analýza bodu zvratu

cíl: 
Seznámení s nástroji a metodami pro hledání potenciálu pro samofinancování v organizaci, jak řešit 
„konflikt“ poslání a podnikání v organizaci, jak zjistit, zda organizace má lidské a materiální zdroje 
pro samofinancování.

Jak komunikovat s médii 
aneb píšeme atraKtivní tisKovou zprávu  7 hodin martin zika
Zaujměte novináře svou komunikací. na kurzu nahlédnete do způsobu práce redakcí a naučíte se vytvářet 
poutavé tiskové zprávy. Součástí kurzu je praktický nácvik. Po kurzu budete vědět, jak na to. 
Kurz je určen pro: pracovníky nno
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Forma: seminář
motto: „novináře je třeba zaujmout!“
Klíčová slova: tisková zpráva, novináři

obsAh: 
• Teoretický úvod 
 - struktura redakce,
 - kritéria výběru a hodnocení zprávy,
 - novinářské kodexy apod.
• Analýza  rozdílů mezi zajímavou a nezajímavou tiskovou zprávou - hodnocení ukázek tiskových zpráv 
 - pojmy titulek, perex, obrácená pyramida apod.
• Praktický nácvik psaní tiskové zprávy 
• Hodnocení vytvořené zprávy

cíl: 
• Ukázat účastníkům, jak v redakci probíhá proces výběru a zpracování zprávy, 
 než se dostane na stránky novin či do „éteru“
• Na rozboru již hotových tiskových zpráv jim umožnit, aby si uvědomili, 
 jaké aspekty především odlišují zajímavou tiskovou zprávu od nezajímavé
• Poskytnout účastníkům zpětnou vazbu na jimi vytvořenou zprávu

Jak využít sílu Facebooku 
Ke svým cílům 7 hodin marek jehlička
Facebook může vaší organizaci přinést mnoho dobrého. Poznejte jeho potenciál a využijte ho ke svému 
prospěchu. naučte se vytyčit si správné cíle a nastavit komunikační strategii tak, abyste jich dosáhli s 
vynaložením co nejmenšího množství času i peněz. 
Kurz je určen pro: všechny, kteří sociální sítě využívají ke komunikaci témat své organizace nebo s tím 
chtějí teprve začít, zejména tedy pro ředitele, manažery, PR manažery.
Forma: prezentace, diskuse, workshopy
motto: „Jak se do Facebooku volá, tak se z Facebooku ozývá.“
Klíčová slova: facebook, sociální sítě, komunikace, prezentace, marketing, neomarketing, nová média, 
digitální média, online marketing, strategie

obsAh: 
• Jak sociální sítě změnily svět a co to pro nás znamená
• Strategie komunikace
• Facebook a jeho nástroje
• Pohodová a krizová komunikace na Facebooku
• Nejčastější chyby v komunikaci
• Případové studie (příklady)

cíl: 
Poznat možnosti Facebooku a naučit se je využívat; naučit se sestavit strategii komunikace; poznat příleži-
tosti i hrozby sociálních sítí a umět si poradit i v případě krize či ve složitých situacích.

jeDnání s Dárcem po teleFonu 7 hodin pavel němeček
Domníváte se, že vše je potřeba říci hned, rychle a mnohoslovně? Jde to i jinak. A s lepším výsledkem! 
Díky kurzu budete úspěšnější v navazování prvotního kontaktu. Zvýšíte svou šanci na osobní setkání 
s dárcem a vytvoříte si lepší vyjednávací pozici pro jednání o daru s firemním dárcem. 
Kurz je určen pro: fundraisery, manažery neziskových organizací, kteří se zabývají oslovováním 
firemních dárců
Forma: interaktivní průpravný workshop
motto: „Umíte své firemní dárce zaujmout prvním telefonátem?“
Klíčová slova: navázání kontaktu, telefonický icebreak, poslání neziskovky po telefonu, prezentace po 
telefonu, domluva schůzky, jednání o daru po telefonu
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obsAh: 
• Principy telefonického kontaktování dárce
• Nácvik a fixování prvních vět v telefonu
• Aplikace principů „Vzbuďte pozornost“ po telefonu
• Ujasnění, co v telefonu dárci neříkat – nácvik vyvracení námitek
• Uzavření telefonického hovoru 
• Příprava na osobní jednání s dárcem po telefonátu 

cíl: 
• Ujasnit si principy telefonického kontaktování dárce
• Naučit se principy aplikovat prostřednictvím tréninku ve dvojicích
• Zlepšit schopnost zaujmout dárce prvotním telefonátem
• Naučit se vytvořit úvodní „telefonický icebreak“
• Ujasnit si rozdíly mezi telemarketingem a kontaktováním dárce
• Naučit se po telefonu správně a krátce prezentovat
• Naučit se ve speciálních případech po telefonu požádat o dar

marKetingový plán praKticKy 7 hodin magdalena Čevelová
Máte rádi hmatatelné výstupy? Z tohoto kurzu odejdete s hotovou přípravou marketingového plánu pro 
vaši organizaci. Získáte porozumění potřebám různých cílových skupin, se kterými komunikujete. Mar-
ketingový systém vám umožní pracovat efektivněji a dosáhnout očekávaných výsledků snáze a s nižšími 
náklady. Ušetříte peníze, čas i energii.
Kurz je určen pro: ředitele a pracovníky neziskových organizací, kteří mají v neziskových organizacích 
na starosti marketing.
Forma: interaktivní seminář
motto: „Marketingový plán = mapa i kompas na cestě k vašemu cíli.“
Klíčová slova: marketingový plán, SWOT analýza, marketingový cíl, cílová skupina, rozpočet na marke-
ting, strategie a taktika, marketingová kontrola

obsAh: 
• Marketingový plán – smysl, benefity, výhody
• Poslání a vize firmy
• Produkty a služby – definice, nastavení, priority
• SWOT analýza – silné stránky, slabé stránky, příležitosti, hrozby
• Hlavní a dílčí cíle a metodika jejich nastavení
• Primární a sekundární cílové skupiny, segmenty
• Strategie, taktika a marketingové nástroje
• Určení marketingového rozpočtu 
• Marketingová kontrola, vyhodnocování efektivity
• Použití marketingového plánu v praxi 

cíl: 
• Pochopíte, k čemu je neziskové organizaci marketingový plán a co všechno jde díky němu lépe
• Naučíte se efektivně nastavovat cíle a vyhodnocovat jejich plnění
• Dokážete analyzovat situaci a podle jednotlivých faktorů formulovat strategie
• Ujasníte si, co potřebují vaše cílové skupiny a jak to použít 

mbti pro FunDraisery 7 hodin olga medlíková
Kdo zná sám sebe, lépe vychází s okolím. Naučte se rozumět sobě i ostatním za pomoci nástroje 
Myers-Briggs Type Indicator (MBTI). Tento osobnostní test nachází široké uplatnění v managementu, 
při osobních pohovorech a výběru zaměstnanců, v manželských poradnách i v oblasti osobnostního 
rozvoje. Zjistěte svůj osobnostní typ a budete vědět, na čem můžete stavět při své práci fundraisera. 
Kurz je určen pro: fundraisery, manažery, vedoucí projektů.
Forma: seminář
motto: „Oslovit můžeme každého – jenom každého jinak.“
Klíčová slova: typologie, osobnost, preference, energie, vnímání, rozhodování, životní styl, oslovení, 
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jednání, dopad

obsAh: 
• Popis typologie MBTI a jak jejích výsledků využít pro úspěšnější fundraising či práci
• Vztah extraverze-introverze – kde je náš zdroj psychické energie
• Vztahy smysly-intuice – způsob, jak vnímáme skutečnost
• Vztah myšlení-cítění – způsob, jak se rozhodujeme
• Orientace na rozhodování-orientace na vnímání – jaký je náš životní styl
• Konkrétní náměty pro práci fundraisera vyplývající z rozdílných osobnostních preferencí

cíl: 
• Zjistit svůj osobnostní typ (kombinací teorie, dotazníku, odhadu sebe i druhých a modelových situací) 
 a co z něj vyplývá pro jednání i práci
• Lépe pochopit nejen sebe sama, ale také porozumět odlišnostem a preferencím ostatních
• Najít nástroje, jak typologii využít pro fundraising, práci s týmem či klienty

mediální trénink 7 hodin štěpánka Duchková,  
    Kateřina jurigová
Máte trému z mikrofonu? A co teprve z kamery!? Zbavte se nejistoty v bezpečném prostředí. Vyzkoušíte 
si mluvit na kameru, získáte užitečnou zpětnou vazbu od zkušených lektorek. Workshop zahrnuje také ná-
cvik psaní tiskové zprávy, prezentace organizace na veřejnosti, trénink reakcí na dotazy televizních a roz-
hlasových redaktorů a další praktické dovednosti. Naučte se komunikovat s novináři efektivně a s jistotou!
Kurz je určen pro: všechny pokročilé pracovníky, kteří se specializují na public relations a připravují se 
na aktivní komunikaci s novináři v tisku, rozhlase a televizi, pracovníky neziskových organizací, kteří jsou 
v kontaktu s médii, ředitele, tiskové mluvčí.
Forma: workshop
motto: „Vždy připraven!“
Klíčová slova: analýza vystoupení, tréma, kamera, mikrofon, tisková zpráva, tisková konference, 
krizová komunikace

obsAh: 
• Trénink reakcí na dotazy televizních a rozhlasových redaktorů
• Analýza dovedností účastníka
• Práce s trémou
• Prezentace organizace na veřejnosti
• Psaní tiskové zprávy
• Pořádání tiskové konference

cíl: 
Posílit a rozvinout prezentační dovednosti v kontaktu s novináři – tréninkem před mikrofonem, kamerou 
a v písemném styku prostřednictvím přípravy tiskové zprávy a tiskového prohlášení. Naučit se pracovat 
s trémou a umět se dobře připravit na vystoupení. Zlepšovat efektivní prezentaci organizace s cílem 
zaujmout a získat podporu od publika.

nebojte se být FunDraiserem! 7 hodin milada šnajdrová
Chce to jen odvahu. Dárci jsou také jen lidé a je třeba naučit se s nimi jednat. Na kurzu se seznámíte s 
praktickými postupy i základními triky pro vyjednávání nejen o penězích. Přijďte nabrat odvahu a naučit se, 
jak se pochlubit svými výsledky. 
Kurz je určen pro: zaměstnance, dobrovolníky a členy neziskových organizací.
Forma: zážitkový seminář
motto: „Říci si o peníze není žádná hanba. Není to ani žádná věda, chce to jen ztratit ostych a neříkat si, 
že to nejde.“
Klíčová slova: fungraising, firemní dárcovství, individuální dárcovství, sebeprosazení, vyjednávací doved-
nosti, prezentace organizace
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obsAh:  
• Proč potřebujeme vícezdrojové financování?
 - propagační materiály organizace jako součást organizační kultury 
 - grafika a úroveň propagačních a obchodních textů
• Fundraisingový plán aneb „Co vlastně potřebujeme a kdy?“
• Jakému typu organizace dá dárce peníze nejraději?
• První cesta k firemnímu dárci: 
 - jakou firmu oslovit
 - co si připravit a čím se chlubit
 -  s kým jednat 
 - jak se k němu dostat.
• Samotné jednání s firemním dárcem: 
 - základy obchodní etikety 
 - neverbální signály, které nám pomohou
 - zásady úspěšného vyjednávání - co říkat a jak a co raději neříkat
 - metody, jak druhé přesvědčit aneb trocha pozitivní manipulace nikoho nezabije
 - asertivita je efektivní, když ji dobře ovládáme
 - zvládání námitek a konfliktů
• Individuální dárcovství a co od něj očekáváme
 - jak oslovovat individuální dárce - techniky, propagace, osobní kontakt
• Jak si udržet dárce? Od společenských akcí po osobní blahopřání

cíl: 
Cílem je zbavit zaměstnance NNO strachu z fundraisingu. Zábavnou, ale erudovanou formou přiblížit prin-
cipy oslovování dárců a základní zásady obchodního jednání. Předat jednoduché praktické rady a teore-
tické znalosti dát do kontextu běžného života. Motivovat zaměstnance NNO k získávání dárců.

nebojte se být FunDraiserem 2 7 hodin milada šnajdrová
Už víte, jak na to, ale chybí vám cvik? Využijte možnost tréninku na kurzu. Setkáte se s kolegy z praxe, 
vyměníte si zkušenosti, získáte nové tipy pro další fundraiserskou práci.
Kurz je určen pro: zaměstnance, dobrovolníky a členy neziskových organizací, kteří už v praxi 
zkusili fungraising.
Forma: zážitkový workshop
motto: „Procvičování dělá mistra.“
Klíčová slova: fundraising, firemní dárcovství, individuální dárcovství, sebeprosazení, vyjednávací 
dovednosti, prezentace organizace, procvičování

obsAh:  
Náplně workshopu budou průběžné a budou se prolínat:
• Diskuze o zážitcích účastníků z fundrasingu, dobré i špatné zkušenosti s dárci
• Hraní rolí - zkoušení konkrétní situace několika způsoby, s různými účastníky
• Poradenství v konkrétních krocích a hledání nejlepšího způsobu řešení. Opakování některých 
 teoretických znalostí z prvního semináře
• Vzájemná výměna zkušeností mezi účastníky

cíl: 
Cílem je dát zaměstnancům NNO jistotu ve fundraisingu, umožnit jim vzájemnou výměnu zkušeností se 
získáváním dárců, vyzkoušet si jednání s dárcem několika způsoby, zábavnou formou předat praktické 
rady, jak se chovat v konkrétních situacích.

plánování a realizace obČansKých Kampaní 7 hodin petr machálek
Veřejně se angažujete, ale efekt není takový, jaký byste si přáli? Zlepšete účinek svých kampaní důklad-
nějším plánováním a profesionálnější realizací. Získejte větší jistotu při uskutečňování vašich lokálních i 
celostátních občanských aktivit. 
Kurz je určen pro: všechny, kteří se zapojují do veřejného dění a chtějí ho ovlivňovat. Pro aktivní obča-
ny, kteří chtějí něco prosadit (rekonstrukce místního kina, bezbariérová úprava náměstí, prosazení nového 
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nebo změna stávajících zákonů, obecních vyhlášek apod.) nebo něčemu zabránit (stavba supermarketu 
na nevhodném místě, zrušení místního divadla apod.).
Forma: seminář/workshop
motto: „Změnit k lepšímu se dá leccos.“
Klíčová slova: lobbing, veřejná komunikace, občanská kampaň, pozitivní změna

obsAh: 
• Teoretický rámec – základní schéma občanské kampaně (východiska, cíle, cílové skupiny, 
 terč kampaně, strategie a taktika, nástroje, potřeby)
• Praktický nácvik – účastníci si naplánují vlastní kampaně, jejich prezentace, zpětná vazba
• Příklady úspěšných kampaní, diskuse

cíl: 
Cílem semináře je předat know-how k plánování a realizaci veřejných kampaní a podpořit tak 
aktivní občany.

pr a marKeting prostřeDnictvím internetu  7 hodin Kateřina Kotulanová
Sociální sítě nabízejí organizacím nejrůznější možnosti, jak se prezentovat. Naučte se jich využívat. Se-
znamte se s webovými aplikacemi, které vám zdarma umožní vytvářet atraktivní materiály určené vašim 
donorům i široké veřejnosti. Dozvíte se, co vám umožňují web 2.0 aplikace, jak můžete vytvořit originální 
plakáty, prezentace či komiksy.
Kurz je určen pro: pracovníky nno.
Forma: seminář / workshop
motto: „Jednoduše, atraktivně, efektivně a levně!“
Klíčová slova: NNO, marketing, fundraising, web 2.0

obsAh: 
• E-marketing a fundraising pomocí internetu
• Vhled do možností internetu – sociální sítě, web 2.0 aplikace
• Rady a tipy pro používání jednotlivých sociálních sítí a web 2.0 aplikací
• Content marketing aneb jak se prezentovat na internetu
• Praktický nácvik používání web 2.0 aplikací pro účely NNO

cíl: 
Cílem kurzu je představit možnosti internetu jako doplňku ke klasickému fundraisingu a marketingu. Kurz 
je zaměřený na využití sociálních sítí a web 2.0 aplikací pro moderní a originální prezentaci organizace. 
Účastníci kurzu získají inspiraci, jak zajistit atraktivnější vzhled materiálů pro donory a širokou veřejnost, 
použití webových aplikací zdarma na tvorbu webových stránek, plakátů, prezentací, komiksů apod.
Ideální je, pokud mají účastníci vlastní notebook.

prezentaČní DoveDnosti pro FunDraisery 7 hodin olga medlíková
Jak zaujmout dárce a ukázat se v tom nejlepším světle? Čím začít a co nechat na potom? Možná, 
že tohle všechno víte a vaše prezentace má k dokonalosti jen krůček. Který konkrétně to je, vám odhalí 
zpětná vazba na našem kurzu. Podpořte svoji schopnost navázat vztah s dárcem a vhodně argumento-
vat. Naučte se zanechat ten nejlepší dojem. 
Kurz je určen pro: fundraisery, manažery, vedoucí projektů.
Forma: interaktivní výcvikový seminář
motto: „Oslovit můžeme každého – jenom každého trochu jinak.“
Klíčová slova: užitek, image, struktura, výstup, zpětná vazba, vliv, dojem, atmosféra, vztah, 
zapamatování, vazba

obsAh: 
• Zpětná vazba ke stávajícím prezentacím
• Tipy k osobnímu projevu
• Čím se navazuje vztah?
• Prezentační nástroje, tipy a triky
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• Jak vést prezentaci vůči rozdílným osobnostním typům posluchačům
• Argumenty, které pomáhají
• Atmosféra prezentace, dobrý dojem
• Vytváření paměťové stopy

cíl: 
• Projít stávající prezentaci své organizace/projektu a dostat k ní profesionální zpětnou vazbu  
• Připravit se na různé aspekty prezentací a aktivně si je vyzkoušet
• Nalézt další možnosti k posílení intenzity prezentace a jejího vlivu na oslovené

příprava proJektů a psaní žádostí o grant, 
vČetně sF eu  14 hodin  jan horký
Chystáte se psát projekt? Připravte se na to předem. Informace a dovednosti získané na kurzu vám po-
mohou v profesionální přípravě a plánování veřejně prospěšných, zejména neinvestičních projektů finan-
covaných z grantů a dotací. 
Kurz je určen pro: začínající projektové manažery,  pracovníky neziskových organizací a všechny, 
kteří chtějí získat základní informace o přípravě dotovaných projektů.
Forma: seminář
motto: „Projekt není slohová práce.“
Klíčová slova: projektový cyklus, projektový záměr, analýzy, logický rámec, rozpočet, cíle, výstupy 
a výsledky projektu, žádost o grant, výzva, hodnocení žádosti, strukturální fondy EU

obsAh: 
• Zásady projektového plánování a řízení
• Postup při přípravě projektu 
• Cíle, výstupy a aktivity projektu
• Sestavení rozpočtu a harmonogramu projektu  
• Aktuální dotační zdroje
• Financování projektů ze strukturálních fondů EU, výhled na období 2014-2020
• Praktické poznámky k vyplňování formulářů žádostí 
• Hodnocení žádostí o dotaci
• Specifika projektů ve strukturálních fondech EU
• Logický rámec, analýza rizik projektu

cíl: 
• Osvojit si nebo prohloubit znalosti o projektovém plánování
• Dozvědět se informace o dotačních příležitostech pro veřejně prospěšné organizace
• Posílit dovednosti v sestavování rozpočtu a dalších kapitol grantových žádostí
• Seznámit se s metodou logického rámce

tisková zpráva – trénink 5 hodin martin zika
Víte, jak má vypadat dobrá tisková zpráva, ale když přijde na věc, stále to není ono? Potřebujete trochu 
praxe? Získejte ji na tomto kurzu, který volně navazuje na otevřený kurz Jak komunikovat s médii aneb 
Píšeme atraktivní tiskovou zprávu. 
Kurz je určen pro: pracovníky nno.
Forma: seminář/workshop
Klíčová slova: tisková zpráva, perex, obrácená pyramida

obsAh: 
• Rozdíly mezi atraktivní a neatraktivní tiskovou zprávou
• Zásady psaní tiskové zprávy
• Praktický nácvik psaní tiskové zprávy
• Zpětná vazba

cíl: 
Cílem kurzu je praktický nácvik psaní tiskové zprávy.
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Úspěšné teleFonování - 
navažte skutečné spoJení se svými klienty 7 hodin alena tvrzníková 
    melenová
Telefon může být účinným nástrojem na cestě k úspěchu. Naučte se ho používat! Na kurzu se dozvíte, 
jaký je rozdíl mezi aktivním a pasivním voláním, a získáte návod, jak vést efektivní hovor s klientem. Polože-
ním sluchátka to ale nekončí. Víte, na co pamatovat po skončení telefonátu? 
Kurz je určen pro: všechny, kteří potřebují komunikovat se svými klienty po telefonu. Je zaměřován 
vždy na konkrétní účastníky a jejich produkty/služby. 
Forma: workshop
motto: „Dovolat se ještě neznamená navázat spojení. Změňte obyčejné telefonování v úspěšné a efektiv-
ní spojení se svými klienty.“
Klíčová slova: telefonování, komunikace, obchodní dovednosti, telesales, telemarketing, telefonická 
péče o klienty

obsAh: 
• Co je vlastně aktivní/pasivní telefonování a jak ho využít ve svůj prospěch
• Jaké jsou hlavní výhody a nevýhody telefonického kontaktu
• Jednotlivé fáze procesu telefonování a seznámení s nimi (VIZE-MISE-CÍL)
• Využití telefonování v péči o svou klientskou databázi
• Jaké jsou hlavní užitky mého produktu/služby
• Jak se připravit na hovor s klientem
• Jak se správně ptát aneb Jak zjistit skutečné potřeby klienta
• Jak správně vést hovor a zvládat námitky aneb Umění argumentovat
• Jak správně uzavřít hovor
• Co dál, když hovor skončí
• Následná péče

cíl: 
Odnést si konkrétní rady a tipy zaměřené přímo na míru potřebám každého účastníka. Naučit se účinně 
a optimálně využívat výhody telefonování, zlepšit své obchodní techniky, umět se profesionálně připravit 
na hovor, vést efektivní průběh hovoru, zvládat námitky a další informace, které k telefonování patří.

záKlaDy FunDraisingu 7 hodin pavel němeček
Klíčem k úspěšnému fundraisingu je vytrvalost. Na kurzu se dozvíte, jak začít systematicky budovat svou 
dárcovskou základnu. Pokud při snahách o získávání financí pro svou organizaci narážíte na neúspěchy 
či překážky, na kurzu se na ně budete moci podívat z jiného úhlu. Nebudou chybět ani příklady z praxe. 
Kurz je určen pro: ředitele NNO, fundraisery, manažery PR, členy správních rad.
Forma: výklad tématu bude kombinován s interakcí, diskusí, příklady z praxe a řešením modelových 
příkladů.
motto: „Darování není jednoduchý převod peněz, ale důkaz dobrých vztahů mezi lidmi!“
Klíčová slova: přátelství, důvěra, partnerství, solidarita, dobrý pocit, pomoc, radost, profesionalita, 
poděkování

obsAh: 
• Zásady fundraisingu
• Typologie fundraisingových zdrojů
• Vztahy a vazby mezi posláním, fundraisingovou strategií a projektem (programem)
• Pyramidy fundraisingu

cíl: 
• Seznámení se základními principy a metodami fundraisingu
• Seznámení s pojetím fundraisingu jako týmové práce
• Rozdělení fundraisingových rolí v organizaci
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základy grantového Fundraisingu 
aneb Jak napsat dobrou grantovou žádost 14 hodin petr machálek
Napsat kvalitní grantovou žádost dokážete i vy, pokud se na to dobře připravíte. Díky kurzu se dozvíte, 
kam se dá grantová žádost podat, jaká jsou specifika potenciálních donorů, výhody a nevýhody gran-
tového fundraisingu atd. Naučíte se, na co si dát pozor, na co se soustředit a jak funguje hodnotitelský 
proces. Kromě toho vám náš kurz pomůže pochopit logiku kvalitního projektu, zjistit, jaké jsou základní 
možnosti financování projektů z evropských fondů a proniknout do základů sestavování rozpočtu ke gran-
tové žádosti.
Kurz je určen pro: určeno nejen pro fundraisery, ale i ostatní, kteří chtějí skrze granty získávat peníze na 
své projekty. Vhodné především pro zástupce ekologických organizací.
Forma: seminář / workshop
motto: „Grantové žádosti posuzují lidé!“
Klíčová slova: grant, grantová žádost, logický rámec, grantový fundraising, projekt, projektový manage-
ment, grantový kalendář, rozpočet, kofinancování, operační fondy

obsAh: 
• Výhody a nevýhody grantového fundraisingu
• Kam je možné grant podat (rozdělení donorů, zaměřeno na ekologické projekty)
• Na co si dát pozor (co zjišťovat) ještě před začátkem psaní grantů
• Jak vypadá dobrý grantová žádost / dobrý projekt
• Rozpočet
• Logický rámec
• Evropské fondy
• Praktický nácvik a zpětná vazba

cíl:  
Cílem semináře je naučit jeho účastníky dobře vybrat donora, napsat kvalitní grantovou žádost včetně 
rozpočtu a umět se orientovat v možnostech evropských fondů.

záKlaDy inDiviDuálního FunDraisingu 
a vytvoření Fr strategie 7 hodin petr machálek
Úspěšný fundraising se odvíjí od kvalitního plánu. Klíčem k jeho uskutečnění je správná strategie. Obojí 
se můžete naučit na našem kurzu – dozvíte se, na co si dát pozor a jaké jsou výhody a nevýhody jednot-
livých druhů fundrasingu. Zjistíte, jak oslovovat potenciální individuální dárce a seznámíte se s metodami 
direct dialogue a direct mailing. Vaše cesta k cíli bude přehlednější.
Kurz je určen pro: všechny, kteří se pokouší (nebo o tom uvažují) rozjet individuální fundraising a snaží 
se diverzifikovat příjmy - především pro NNO manažery a manažerky nebo fundraisery a fundraiserky.
Forma: seminář / workshop
motto: „Lidé chtějí přispívat na zajímavé projekty, ale téměř nikdo je o to nežádá.“
Klíčová slova: dlouhodobé financování, diverzifikace příjmů, direct dialog, direct mailing, telemarketing, 
fundraisingová strategie, fundraisingový plán, pyramida dárců

obsAh: 
• Úvod do fundraisingu – metody, jejich výhody a nevýhody 
• Jak vytvořit fundrasingový plán a strategii
• Teoretický rámec – základy individuálního fundraisingu, jeho specifika, dárcovská pyramida, 
 práce s kontakty apod.
• Základy direct mailingu – základní informace o metodě
• Jak sestavit dobrý dopis nebo mail (základní struktura)
• Základy direct dialogu (oslovování lidí přímo)
• Příklady úspěšné praxe
• Praktické nácviky (budou i v průběhu) a zpětná vazba

cíl: 
Cílem semináře je přístupnou formou seznámit účastníky s fundraisingovým plánováním, naučit je vybrat 
si správné fundraisingové metody a stanovit cíle. V neposlední řadě jim účast na semináři dodá odvahu 
vyzkoušet individuální fundraising a zajistí základní know-how.
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LeGISLAtIvA 
A ÚcetnIctvÍ
daně v neziskové organizaci 3 hodiny Karel malý
Daňová povinnost platí i pro neziskové organizace. Čím lépe budete znát své povinnosti a příslušné po-
stupy, tím lépe pro vás. Je lepší vědět co a jak, než hasit zbytečné požáry.
Kurz je určen pro: manažery, ekonomy, účetní.
Forma: seminář
motto: „Daňové výhody neziskové organizace.“
Klíčová slova: daně, daň z příjmů, DPH

obsAh: 
• Daň z příjmů právnických osob
• Daň z příjmů fyzických osob  – zálohová, srážková
• DPH
• Silniční daň
• Daň darovací
• Daň z nemovitosti

cíl: 
Cílem semináře je ukázat druhy jednotlivých daní u neziskové organizace a upozornit na povinnosti souvi-
sející s placením daní a případným osvobozením od daní.

o.p.s. a nový obČansKý záKoníK 3 hodiny petr vít
Nový občanský zákoník nekouše. Zkuste se s ním spřátelit na našem kurzu. Zorientujete se v nové právní 
úpravě a budete si moci lépe odpovědět na otázku, zda zůstat obecně prospěšnou společností nebo 
využít možnosti stát se ústavem či nadačním fondem.
Kurz je určen pro: členy orgánů a ředitele obecně prospěšných společností a také pro ty, kteří se 
teprve chystají obecně prospěšnou společnost založit.
Forma: seminář
motto: „Nebojme se ústavů aneb Obecně prospěšná společnost ve spárech nového občanského 
zákoníku.“
Klíčová slova: občanský zákoník, obecně prospěšná společnost, ústav, změna právní formy

obsAh: 
• Právní úprava ústavů podle nového občanského zákoníku
• Porovnání nové právní úpravy se stávajícím zákonem o obecně prospěšných společnostech
• Výhody a nevýhody setrvání ve formě o.p.s. oproti ústavu
• Možnost změny právní formy na nadaci nebo nadační fond 
 (spolu se stručným úvodem do příslušné právní úpravy)
• Popis procesu změny právní formy
• Diskuse

cíl: 
Cílem je zorientovat se v nové právní úpravě.

o.s. a nový obČansKý záKoníK 3 hodiny petr vít
Nový občanský zákoník je na cestě. Obavy ze změn, které vám přinese, zažehnáte nejlépe tak, že se 
s ním seznámíte. Na kurzu se dozvíte více o rozdílech mezi spolkem a občanským sdružením, budete 
se moci zeptat na všechny potřebné souvislosti včetně možnosti přeměny na ústav či sociální družstvo 
a nové úpravy pobočných spolků.
Kurz je určen pro: členy orgánů a manažery občanských sdružení.
Forma: seminář
motto: „Nová právní úprava spolkové činnosti – cesta k moderní podobě sdružování občanů.“
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obsAh: 
• Co nového přináší právní úprava spolků a jak se liší od úpravy stávající?
• Je výhodnější zůstat spolkem, nebo se přeměnit na ústav či sociální družstvo?
• Stručný popis postupu přeměny 
• Pobočné spolky a jejich postavení
• Doporučení ke změnám stanov v souladu s novou právní úpravou
• Odpovědi na dotazy

cíl: 
Kurz vás seznámí se změnami, jež přináší občanským sdružením nový občanský zákoník, platný 
od 1/1/2014. 

právní minimum manažera nno 7 hodin petr vít
Provoz úspěšné neziskové organizace se neobejde bez kvalitních smluv a dohod. Kurz Vám pomůže v orienta-
ci mezi jednotlivými typy smluv a jejich náležitostmi. Kurz je určen všem, kteří nechtějí šedivět předčasně.
Kurz je určen pro: manažery a vedoucí pracovníky NO.
Forma: seminář
motto: „Být připraven!“
Klíčová slova: právní předpisy, právní úkony a jejich formy, způsobilost k právním úkonům jednání za 
právnickou osobu, smluvní typy, smluvní strany, zákoník práce, uzavírání smluv a jejich obsah

obsAh: 
• Úvod – seznámení, očekávání
• Základy smluvního a pracovního práva
• Uzavírání smluv obecně 
• Základní typologie smluv k praktickému využití v NO
• Pracovně právní minimum
• Závěr, praktické dotazy

cíl: 
Získat povědomí o náležitostech smluv, povinnostech a právech z nich vyplývajících.

právní a daňové aspekty Fundraisingu  4 hodiny petr vít
I fundraising má svá právní a daňová pravidla. Seznamte se s nimi. Věnujte energii rozvoji vaší organizace 
namísto řešení nemilých přehmatů. 
Kurz je určen pro: účetní, manažery a členy orgánů neziskových organizací.
Forma: seminář
motto: „Nástroje moderního fundraisingu nejsou bez rizika, pokud jich využívá člověk neznalý práva.“
Klíčová slova: fundraising, dárcovství, sponzoring, veřejné sbírky, tomboly, dobročinné aukce

obsAh: 
• Dárcovství a sponzoring – popis a rozdíly
• Dárcovství a sponzoring – daňové aspekty
• Propagace dárce – popis rizik a návod, jak se jim vyhnout
• Veřejné sbírky – stručný popis právní úpravy se zdůrazněním rizik
• Tomboly – právní úprava
• Dobročinné aukce – právní povaha a doporučení k jejich pořádání včetně daňových aspektů
• Diskuse – odpovědi na dotazy

cíl: 
Porozumět právním a daňovým aspektům jednotlivých nástrojů fundraisingu a využívat jich bez obav.

rozpoČty a cash Flow v nno 7 hodin Karel malý
Myslíte, že k úspěchu organizace stačí kladný hospodářský výsledek? Chyba lávky. Je potřeba postarat 
se také o kladné cash flow! Prostředkem k tomu je správně sestavený rozpočet. Na kurzu se naučíte 
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vytvořit, kontrolovat a upravovat rozpočet a v souvislosti s ním naplánovat cash flow. Peníze vám už jen 
tak neutečou. 
Kurz je určen pro: ekonomy, finanční manažery, účetní neziskových organizací.
Forma: seminář
Klíčová slova: rozpočet, cash flow

obsAh: 
• Co je to rozpočet
• Způsoby tvorby rozpočtu
• Kontrola rozpočtu
• Úpravy rozpočtu 
• Praktický příklad tvorby
• Kontroly a úpravy rozpočtu
• Způsoby sestavení cash flow
• Praktický příklad sestavení cash flow 

cíl: 
Cílem semináře je ukázat účastníkům jak vytvořit, kontrolovat a upravovat rozpočet a jak v souvislosti s 
tímto rozpočtem naplánovat cash flow. 

transFormace občanských sdružení 
poDle záKona Č. 68/2013 sb. 4 hodiny petr vít
Se vstupem do roku 2014 již nebude možné založit obecně prospěšnou společnost. Máte už rozmyš-
leno, zda se přeměníte o.s. na o.p.s. nebo raději využijete nových právních forem jako spolek či ústav? 
Seminář vás seznámí s možnostmi a způsoby, jak postupovat. 
Kurz je určen pro: členy orgánů a manažery občanských sdružení.
Forma: seminář
motto: „Buďte na změny včas připraveni!“

obsAh: 
• Výhody a nevýhody transformace o.s. na o.p.s. (možné jen do 31.12. 2013)
• Jaké možnosti změn má o.s. v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku (od 1. 1. 2014)
• Jaké možnosti změn má o.p.s. v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku (od 1. 1. 2014)
• Postup (kroky) pro transformaci podle zákona č. 68/2013 Sb.
• Diskuse

cíl:
• Zorientovat se v problematice
• Ujasnit si zda o.s. přeměnit na o.p.s. či využít nových právních forem - ústav, spolek
• Znát základní kroky potřebné k transformaci organizace

Účetní závěrka nno, daňové přiznání 7 hodin Karel malý
Čeká vás účetní uzávěrka? Nebo snad závěrka? Pokud nevíte, v čem se liší, je nejvyšší čas navštívit náš 
kurz. Seznámíte se s metodikou povinného rozdělení výnosů a nákladů, naučíte se sestavit účetní závěrku 
a vyplnit daňové přiznání. Vše na příkladech z praxe neziskových organizací.
Kurz je určen pro: účetní, ekonomy neziskových organizací.
Forma: seminář
motto: „Správné účtování šetří práci.“
Klíčová slova: účetnictví, uzávěrka, závěrka, daně, přiznání
Doporučené znalosti účastníků: základní znalosti účetnictví – vědět, co jsou aktiva, pasiva, 
náklady, výnosy.

obsAh: 
• Rozdělení výnosů a nákladů
• Použití analytiky a dalšího členění
• Praktické příklady
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• Vyplnění daňového přiznání
• Sestavení výsledovky
• Sestavení rozvahy

cíl: 
Cílem kurzu je správné sestavení účetní závěrky a vyplnění daňového přiznání.

ÚČetnictví v praxi s ohleDem 
na ÚČetní uzávěrKu a závěrKu 14 hodin Karel malý
Vhodné účtování vám zjednoduší práci při vyúčtování dotací a grantů, při účetní uzávěrce a závěrce i při 
vyplňování daňového přiznání. Naučte se, jak na to. 
Kurz je určen pro: účetní, ekonomy neziskových organizací.
Forma: seminář
motto: „Podvojné účetnictví jednoduše.“
Doporučené znalosti účastníků: základní znalost účetnictví - vědet co jsou aktiva, pasiva, náklady, 
výnosy. Účastník by měl umět zaúčtovat jednoduché účetní operace.

obsAh: 
• Obecně uznávané účetní zásady
• Metodické prvky účetnictví
• Sestavení účetní osnovy
• Analytické účty a jejich použití 
• Střediska a jejich použití 
• Hlavní a vedlejší hospodářská činnost 
• Rozdělení nákladů a výnosů z daňového hlediska 

cíl: 
Cílem kurzu je uplatnění základních metodických prvků a zásad účetnictví v praxi tak, aby se dalo co nej-
jednodušším způsobem provést vyúčtování dotací a grantů, účetní uzávěrka a závěrka a vyplnění daňové-
ho přiznání.

uzavírání Darovacích smluv v praxi 3 hodiny petr vít
Víte, jaký je rozdíl mezi darem a sponzorským příspěvkem? A jak má vypadat příslušná smlouva? 
Naučte se ji sepsat na našem kurzu. Ušetříte si zbytečné starosti a přispějete k dobrým vztahům 
s vašimi sponzory. 
Kurz je určen pro: manažery, ekonomy, účetní, fundraisery.
Forma: seminář
motto: „Darovací smlouva není složitá, vyplatí se však věnovat jí pozornost.“
Klíčová slova: darovací smlouva, darování, sponzoring, smlouvy

obsAh: 
• Právní úprava darování
• Pozdíly mezi dárcovstvím a sponzoringem
• Daňové aspekty darů na straně dárce i příjemce
• Rizika spojená s dary, anonymní dary, poskytnutí protiplnění dárci aj.
• Podrobný návod na správné sestavení darovací smlouvy
• Odpovědi na dotazy

cíl: 
• Seznámit účastníky s právní úpravou darování podle současného i nového občanského zákoníku
• Vysvětlit hlavní rozdíly mezi darováním a sponzoringem
• Definovat základní daňové aspekty darů a nejzávažnější rizika spojená s darováním
• Podrobně popsat, jak vypadá správná darovací smlouva
• Odpovědět na dotazy účastníků
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SOcIÁLnÍ 
OBLASt
dobrovolnictví v sociálních službách 7 hodin marcela vítová
Dobrovolníci jsou pro organizaci nedocenitelným zdrojem, když se to s nimi umí. Na kurzu se seznámíte 
s podmínkami dobrovolnictví u nás a dozvíte se, kde dobrovolníky najít, jak si je získat a hlavně udržet. 
Kurz je určen pro: management sociálních služeb, sociální pracovníky.
Forma: seminář
motto: „Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to.“
Klíčová slova: dobrovolník, dobrovolnické centrum, dobrovolnické programy, dobrovolnictví nezaměst-
naných, dobrovolnictví a specifika sociálních služeb

obsAh: 
• Právní úprava dobrovolnictví
• Dobrovolnická centra – silné a slabé stránky
• Metody  pro efektivní oslovování získávání dobrovolníků
• Metody pro udržení dobrovolníků
• Zlepšení image organizace
• Dobrovolnické programy
• Specifikace možných finančních nákladů na dobrovolnictví

cíl: 
Poskytnout účastníkům kurzu návod, jak pro svou organizaci získat kvalitní dobrovolníky, jak vybrat a zor-
ganizovat dobrovolnické programy, jak si udržet dobrovolníky, jak využít dobrovolnictví pro zvýšení dobré-
ho jména organizace, upozornit na hrozby a příležitosti dobrovolnictví.

dokumentace v sociálních službách 
podle standardů kvality sociálních služeb 7 hodin jana sladká 
    ševčíková
Interní předpisy, vnitřní směrnice, metodiky, řády… najděte si cestu spletí organizačních předpisů, naučte 
se nastavit systém vedení dokumentace sociální služby. Kurz vás seznámí s povinnostmi ohledně vedení 
dokumentace dle zákona o sociálních službách a zákona o ochraně osobních údajů. Získáte podporu pro 
zavedení flexibilní a praktické dokumentace sociálních služeb ve své organizaci. Naučíte se vytvořit života-
schopný systém manažerského informačního prostředí v organizaci práce pro cílovou skupinu registrova-
né sociální služby. Zbavíte se zbytečných „papírů“! 
Kurz je určen pro: vedoucí a metodické pracovníky sociálních služeb, registrovaných v systému sociál-
ních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. v platném znění.
Forma: seminář
motto: „To, co dělám, je pouhou kapkou v moři. Ale věřím, že by chyběla, kdyby tam nebyla.“ 
(Matka Tereza)
Klíčová slova: klient, zákon o sociálních službách, zákon o ochraně osobních údajů

obsAh: 
• Úvod – seznámení, očekávání
• Mapování systému vedení dokumentace v organizaci
• Požadavky na vedení dokumentace vyplývající ze zákona o sociálních službách – vývojový diagram
• Formy a druhy dokumentace – interní předpisy, vnitřní metodiky, směrnice, rozhodnutí ředitele, 
 příkaz ředitele, apod.
• Právní prostředí pro vedení dokumentace a praxe – osobní a citlivé údaje uživatelů služby, 
 zaměstnanců organizace
• Přístup k dokumentaci
• Vedení dokumentace ve vztahu k jednotlivým Standardům kvality sociálních služeb – zejména 
 ve vztahu ke STD 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 14 a 15
• Závěr, praktické dotazy
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cíl: 
Přiblížit možnosti a rozsah plánování, zavádění, samotnou tvorbu i správu kompletní dokumentace 
v systému sociální služby. Umět využít právní, etické, administrativní i odborné  požadavky, týkající se za-
znamenávání a zveřejňování praktických, osobních a důvěrných informací při realizaci sociální služby.

jaK na FunDraisingový plán 
v sociálních službách 6 hodin pavel němeček
Zvažujete, jak a kde získat dostatek financí na vaši činnost? Ujasněte si svá východiska a sestavte fun-
draisingový plán. Na našem kurzu se naučíte, jak na to. Seznámíte se s postupy vytváření plánu, dozvíte 
se, jaké rozpočty k tomu budete potřebovat, naučíte se definovat silné a slabé stránky vaší organizace. 
Navrch si odnesete inspiraci ohledně zdrojů a metod získávání finančních i nefinančních prostředků.
Kurz je určen pro: fundraisery, vedoucí pracovníky NNO (nejen v sociálních službách).
Forma: seminář
Klíčová slova: fundraisingový plán, rozpočet, zdroje financování

obsAh: 
• Revize - motivace a důvod, proč jsme vznikli
 - vize, poslání, cíle, projekty, cílové skupiny 
 - naše silné a slabé stránky, Bostonská matice
 - kdo to u nás vše řídí a dělá 
• Roční rozpočet je základ
 - roční a dlouhodobější fundraisingový plán, nabídka
• Zdroje a metody získání finančních a nefinančních příjmů
 - záznamy a evidence, vyúčtování
• Etická práce s dárci i ostatními organizacemi, poučení pro příště

cíl: 
• Znalost postupů při přípravě fundraisingového plánu jako nástroje pro financování sociálních služeb
• Znalost definice slabých a silných stránek organizace
• Základní orientace v rozpočtech důležitých pro sestavení fundraisingových  plánů 
 a jejich využití ve financování sociálních služeb
• Znalost zdrojů a metod získání finančních a nefinančních příjmů

KomuniKace s Klientem v poraDenství 7 hodin jana sladká 
    ševčíková
Soustavný kontakt s klienty v poradenství vyžaduje určité dovednosti. Kurz vám pomůže nalézt nejvhod-
nější formu řízeného individuálního rozhovoru, orientovat se při identifikaci klientova problému, porozu-
mět hranicím při přebírání odpovědnosti za vlastní jednání a jednání klienta, zorientovat se v poradenství 
užívaných psychologických metodách (například techniky kognitivně-behaviorální terapie, systemického 
dotazování apod.). 
Kurz je určen pro: pracovníky sociálních služeb, registrovaných v systému sociálních služeb dle zákona 
č. 108/2006 Sb. v platném znění.
Forma: seminář
Klíčová slova: poradenský proces, základní sociální poradenství, odborné sociální poradenství, formy 
a možnosti kontaktu, Eganův model, identifikace zakázky klienta/ky

obsAh: 
• Úvod – seznámení, očekávání
• Formy poradenství – výklad dle zákona a praxe
• Může radit každý?
• Eganův model jako srozumitelný návod, jak efektivně vést poradenský rozhovor
• Identifikace zakázky klienta/ky
• Ochrana klienta/ky i poradce/kyně
• Individuální plán v poradenském procesu
• Psychologické metody pro vedení poradenského rozhovoru
• Závěr, praktické ukázky a nácviky
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cíl: 
Přiblížit možnosti a rozsah poradenské práce, znát pravidla komunikace s klientem/kou v poradenství.

plány osobního rozvoje zaměstnanců 
jaKo nástroj motivace, stabilizace 
a souČást stanDarDů Kvality 7 hodin  Dana Kovářová
Kdo chvíli stál… Postarejte se, aby se to nestalo i vaší organizaci. Věnujte se jejímu personálnímu říze-
ní. Důležitým personalistickým nástrojem jsou plány osobního rozvoje. Naučte se jich využívat. Možnost 
profesního rozvoje bude pro vaše pracovníky motivací, plány rozvoje využijete i jako prostředek interní 
supervize.
Kurz je určen pro: vedoucí pracovníky v neziskových organizacích.
Forma: interaktivní výcvikový seminář
motto: „Vezměte mi mé peníze, továrny, stroje… Nechte mi mé zaměstnance a postavím všechno 
znovu.“ (H. Ford)
Klíčová slova: personální management, aspirace, plánování osobního rozvoje, motivace, stabilizace, 
využívání potenciálu lidských zdrojů, fluktuace

obsAh: 
• Představíme si plán osobního rozvoje:
 - jako nástroj efektivního personálního řízení
 -  jako prostředek k interní supervizi
 - jako součást standardu kvality služeb
• Prakticky procvičíme:
 - jak ho dojednat a jak ho zpracovat, dokumentace – cvičení
 - stanovování rozvojových cílů, evaluace – cvičení

cíl: 
• Naučit se vyjednávat plány osobního rozvoje zaměstnanců a využívat je k jejich motivaci, stabilizaci 
 a ke zvyšování kvality poskytovaných služeb nebo péče.
• Dílčí cíle:
 - identifikace a uvědomění specifik personální práce v neziskových organizacích
 - možnosti plánování v personalistice, význam plánování, jeho efekty

práce na stanDarDech Kvality 
sociálních služeb  14 hodin  Dagmar Krutilová
Působíte v sociálních službách? Jde vám o kvalitu? Pak jistě víte, k čemu jsou zde příslušné standardy. 
Na kurzu se s nimi blíže seznámíte a zorientujete se v požadavcích stanovených zákonem. Dozvíte se, 
na co se soustředí inspekce a co to jsou kritická kritéria. na programu budou i otázky související s Regist-
rem poskytovatelů sociálních služeb a diskuse o praktických aspektech sociálních služeb.
Kurz je určen pro: absolventy kurzu Standardy kvality sociálních služeb, pracovníky v přímé péči, pra-
covníky středního i vyššího managmentu, poskytovatele i zřizovatele sociálních služeb.
Forma: seminář kombinovaný s workshopem

obsAh: 
• Seznámení se standardy kvality sociálních služeb s důrazem zejména na kritická kritéria
• Seznámení poskytovatelů sociálních služeb s požadavky inspekcí kvality sociálních služeb 
 a podmínkami zařazení sociální služby do Registru poskytovatelů sociálních služeb
• Diskuse z praxe poskytovatelů sociálních služeb ke konkrétním standardům kvality

cíl: 
Seznámit poskytovatele sociálních služeb s požadavky zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách 
a ukázat, jak standardy kvality lze uvádět a propojovat do praxe.
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proJektové řízení v sociálních službách 7 hodin jan horký
Pusťte se do nového projektu kompetentně! Díky dobré přípravě se vyhnete pozdějším svízelím. Na kurzu 
načerpáte informace, tipy a inspiraci pro úspěšné zahájení a realizaci projektů financovaných z Evropské-
ho sociálního fondu.
Kurz je určen pro: začínající projektové manažery v neziskových organizacích, pracovníky neziskových 
organizací, kteří zodpovídají za koordinaci projektů realizovaných s podporou ESF.
Forma: interaktivní seminář -  výklad tématu bude kombinován s interakcí, diskusí, příklady z praxe 
a řešením příkladů
motto: „Získaná dotace – hodně radosti, avšak mnohem více práce.“
Klíčová slova: monitorování, dokumentace aktivit a prokazování jejich realizace poskytovateli dotace, 
vedení rozpočtu projektu, vztahy s partnery

obsAh: 
Procedurální část:
• Nastavení opatření dokumentace a archivace projektu
• Vztahy s partnery a vztahy s dodavateli v projektu
• Realizace aktivit projektu
• Řízení harmonogramu projektu 
• Podstatné a nepodstatné změny projektu 
• Publicita projektu
Finanční část:
• Nastavení systému finanční kontroly projektu
• Základní principy vedení odděleného účetnictví
• Soulad čerpání nákladů se schváleným  rozpočtem
• Platby od poskytovatele
• Uznatelnost nákladů

cíl: 
Získat ucelený přehled o procesním a finančním řízení projektů, které byly úspěšně podpořeny v rámci 
operačních programů financovaných z ESF.

vedení týmu v neziskové organizaci 
poskytuJící sociální služby  7 hodin  olga medlíková
Každá skupina je svébytným organismem. Jde o to poznat její jednotlivé součásti. Dokážete-li porozumět 
jednotlivým týmovým rolím, uplatnit vlastní roli ve struktuře týmu a pracovat na posilování týmového ducha, 
máte vyhráno. Na našem kurzu k tomu můžete udělat první krok. 
Kurz je určen pro: manažery NO, projektové manažery, vedoucí týmů, každého, kdo se chce více do-
zvědět o fungování efektivního týmu.
Forma: interaktivní výcvikový seminář
motto: „Tým je místo, kde se rozvíjí synergie.“
Klíčová slova: skupina, tým, synergie, vývoj, rozhodování, atmosféra, zapojení

obsAh: 
• Skupina a tým, shody, rozdíly, zákonitosti fungování
• Vznik týmu a podstata týmové spolupráce
• Role v týmu, dotazník týmových rolí a jeho vyhodnocení
• Vedení týmu
• Komunikace v týmu

cíl: 
• Najít východiska pro změnu skupiny v týmu
• Uplatnit týmové role a posílit tím práci týmu
• Znásobit efektivitu práce NO
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záKlaDní seznámení se stanDarDy Kvality 
v sociálních službách  6 hodin Dagmar Krutilová
Jak na to, abyste mohli využít standardů kvality sociálních služeb ku prospěchu vaší organizace? Je třeba 
se zorientovat v jejich obsahu, vědět, co je třeba mít zpracováno písemně a umět písemné pracovní po-
stupy propojit s praxí. Naučit se to můžete na našem kurzu.
Kurz je určen pro: pracovníky v sociálních službách.
Forma: interaktivní forma s uváděním příkladů z praxe
motto: „Propojit nároky jednotlivých standardů s praxí služby.“
Klíčová slova: porozumění obsahu standardů kvality sociálních služeb, propojení jejich požadavků 
s praxí sociální služby

obsAh: 
Základní seznámení s požadavky zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách, vyhláškou č. 505/2006 
SB. a s obsahem standardů kvality v sociálních službách.

cíl: 
Získat základní přehled o požadavcích na jednotlivé standardy sociálních služeb, propojit nároky standar-
dů do praxe poskytovaných sociálních služeb.

zísKejte si poDporu 
aneb pr v sociálních službách  6 hodin marek šedivý
chcete prezentovat svoji organizaci navenek, budovat dobré vztahy s veřejností a efektivně komunikovat 
s novináři? K tomu potřebujete umět dobře napsat tiskovou zprávu, kvalitně zorganizovat tiskovou konfe-
renci, motivovat spolupracovníky, aby dbali na dobrou pověst organizace a ještě pár dalších dovedností. 
Přihlaste se na náš kurz a naučte se je využívat. Posílíte tak i své dovednosti v získávání finančních pro-
středků pro vaši organizaci.
Kurz je určen pro: vedoucí a řídící pracovníky neziskových organizací, fundraisery, tiskové mluvčí  
a všechny, kteří komunikují navenek organizace.
Forma: seminář
motto: „Dobrá pověst je lepší než peníze.“

obsAh: 
• Nástroje PR
• Firemní kultura a PR organizace
• Prezentační materiály (tištěné i webové)
• Komunikace s důležitými partnery
• Komunikace s médii

cíl: 
• Znalost základních metod public relations v sociálních službách
• Znalost základních kroků pro budování dobré značky organizace
• Posílení jména a pozice organizace na veřejnosti
• Vytvoření systému PR v organizaci, který vede k dalšímu zvyšování její důvěryhodnosti
• Stát se známou a úspěšnou neziskovou organizací

zísKejte si zDroje aneb marKeting 
v sociálních službách 6 hodin  marek šedivý
Dobrý marketing je třeba i v sociálních službách. Vyžaduje to osvojit si marketingové myšlení a motivovat 
k němu i spolupracovníky. Na našem kurzu se dozvíte, jak na to. Posílíte tak své vztahy s klienty, dárci, 
dodavateli a ostatními podporovateli vaší organizace. 
Kurz je určen pro: vedoucí a řídící pracovníky neziskových organizací, všechny,  kteří komunikují nave-
nek organizace, vedoucí chráněných dílen, sociálních podniků a ostatních provozů a všechny, kteří prodá-
vají výrobky nebo služby neziskových organizací.
Forma: seminář
motto: „Známá a zavedená značka přináší peníze.“
Klíčová slova: trh, klient, zákazník, cílová skupina, proces, systém, zpětná vazba, vícezdrojové financování
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obsAh: 
• Péče o zákazníky – klienty, dárce a další
• Segmentace a zjišťování potřeb klientů
• Marketingový mix
• Plánování marketingu

cíl: 
• Znalost základních metod marketingu v sociálních službách
• Znalost možností vícezdrojového financování sociálních služeb
• Připravenost na tvorbu systému marketingu
• Posílení dovednosti v oblasti marketingu

OSOBnOStnÍ 
ROzvOJ
aKtivity pro leKtory 7 hodin olga medlíková
Lektorování je trochu jako vaření. Jde o to použít ty nejlepší ingredience a umět je účastníkům správně 
naservírovat. Na našem kurzu si osvojíte celou škálu technik a naučíte se sestavit z nich lákavé menu pro 
nejrůznější skupiny účastníků.
Kurz je určen pro: lektory, konzultanty, kouče, moderátory.
Forma: interaktivní seminář
motto: „Kdo si hraje, nezlobí!“
Klíčová slova: metody a formy, dynamika skupiny, icebreakery, energizery, hlavolamy, zážitek, haló efekt, 
evaluace, zpětná vazba

obsAh: 
• Metody a techniky práce se skupinou
• Seznamovací aktivity
• Icebreakery, energizery, hlavolamy
• Aktivity pro rozdělování do skupin
• Týmové aktivity a hry
• Aktivity pro nápady a tvorbu
• Aktivity pro výběr řešení
• Evaluační aktivity

cíl: 
• Najít vhodné aktivity pro vzdělávací akce
• Prakticky vyzkoušet vybrané aktivity 
• Probrat metodická doporučení pro realizaci aktivit

KomuniKace v Krizových 
a zátěžových situacích  7 hodin  milada záborová
Setkáváte se s lidmi, jejichž chování je mimo rámec standardní komunikace? Býváte konfrontováni 
s jedinci, jejichž motivace k činům může mít patologické rysy, kteří ohrožují okolí či sebe samotné? Komu-
nikujete s osobami, které byly postiženy mimořádnou životní událostí? V takových případech je třeba umět 
vhodně reagovat. Na kurzu se seznámíte s možnostmi, jak postupovat. Získáte představu o způsobech 
vyjednávání v tzv. „zablokované komunikaci“ či jinak ztížené situaci. Ozřejmíte a procvičíte si postupy pro 
tzv. vyjednávací strategie krizového rozhovoru. 
Kurz je určen pro: pracovníky sociálních oblastí, pedagogické pracovníky a vychovatele, účastníky 
dobrovolnických aktivit v mimořádných situacích i všechny zájemce o podoby psychosociální pomoci 
lidem, kteří se ocitli ve vyhrocené životní situaci.
Forma: interaktivní seminář
motto: „Zachovat klid se daří lépe tehdy, víme-li, co máme dělat.“
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obsAh: 
• Přehlednost a vyhodnocení zátěžové situace
• Kontakt a navázání rozhovoru
• Roviny empatického přístupu – praktická cvičení
• Postupy aktivního naslouchání – praktická cvičení
• Konstrukce dialogu – praktická cvičení
• Chyby vedoucí k zablokování komunikace
• Úloha a interpretace neverbálních signálů
• Specifika komunikace v krizových situacích

cíl: 
• Rozbor a postižení specifik krizové komunikace
• Nástin hlavních zásad pro jednání v krizové či zátěžové situaci
• Osvojení klíčových kompetencí pro udržení aktivní komunikace formou bloku praktických cvičení

lektorské dovednosti pro Junior lektory 14 hodin olga medlíková
Jedna věc je něco umět, jiná věc je naučit to ostatní. Pro začátek je třeba identifikovat vzdělávací potřeby 
klienta a vyjít z nich při plánování vzdělávací akce. Dalším krokem je osvojit si efektivní lektorské návyky. 
A pokračuje to prací na metodice. Uvedenými kroky projdete na našem kurzu. I lektor se musí učit. 
Kurz je určen pro: junior lektory, začínající školitele.
Forma: interaktivní výcvikový seminář
Klíčová slova: analýza, příprava, scénář, osnova, rozvržení látky, image, didaktika lekce, prezentační tipy, 
aktivátory, paměťová stopa, respirace, fonace, artikulace

obsAh: 
• Analýza vzdělávacích potřeb
• Příprava na vzdělávací akci
• Scénář, osnova, rozvržení, časování, tématické bloky
• Tipy, nástroje a triky pro zvyšování motivace posluchačů
• Image lektora
• Miniexkurze do prezentace
• Různé typy vzdělávacích akcí, jejich odlišnosti v procesu i výsledku
• Práce s informacemi
• Jak se vyhnout nudě
• Hlasová technika a práce s hlasem
• Evaluace a zpětná vazba
• Modelové situace, videotrénink

cíl: 
• Zpracovat analýzu vzdělávacích potřeb
• Posílit prezentační profesionalitu mluvčích
• Rozvinout schopnosti zaujmout posluchače
• Naučit lektory zásady didaktické a pedagogické práce a hlasové techniky

osobnostní typologie leKtora 14 hodin olga medlíková
Každý lektor má své přednosti, jde jen o to umět s nimi zacházet. Prvním krokem je hlubší poznání sebe 
sama. Na kurzu se seznámíte s různými osobnostními typologiemi ve vztahu k práci vzdělavatele a získáte 
konkrétní náměty pro lektorskou práci. Naučte se využít své osobitosti.
Kurz je určen pro: lektory, konzultanty, pedagogy, kouče, studenty pedagogiky, trenéry.
Forma: interaktivní výcvikový seminář
motto: „Řekni mi a já zapomenu. Uč mě a já si zapamatuji. Zaujmi mě a já se naučím.„
(Benjamin Franklin)
Klíčová slova: typologie, osobnost, preference, energie, vnímání, rozhodování, životní styl, oslovení, 
jednání, užitek, zpracování stresu, vztah, práce s lidmi, dopad
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obsAh: 
• Ukázka několika osobnostních typologií a porovnání jejich výsledků se zaměřením na práci vzdělavatele
• Popis typologie MBTI a jak jejích výsledků využít pro lektorskou práci
• Vztah extraverze-introverze – kde je náš zdroj psychické energie
• Vztahy smysly-intuice – způsob, jak vnímáme skutečnost
• Vztah myšlení-cítění – způsob, jak se rozhodujeme
• Orientace na rozhodování-orientace na vnímání – jaký je náš životní styl
• Konkrétní náměty pro práci lektora vyplývající z rozdílných osobnostních preferencí

cíl: 
• Zjistit svůj osobnostní typ (kombinací teorie, dotazníku, odhadu sebe i druhých a modelových situací) 
 a co z něj vyplývá pro lektorskou činnost
• Lépe pochopit svůj preferovaný styl učení a jeho vliv na učební proces
• Nalézt další možnosti, jak efektivně pracovat s jednotlivcem i skupinou

písemná KomuniKace – eFeKtivní KroKy 
Ke KoreKtnímu vyjaDřování 7hodin milada záborcová
Psát jsme se všichni naučili už v první třídě. Ovšem psát tak, abychom dokázali zaujmout, to je jiná.  Nic 
však není ztraceno! Své stylistické umění můžete zdokonalit na našem kurzu. Bude-li třeba, odstraníte 
mezery ve svých gramatických znalostech a procvičíte si nejproblematičtější místa mateřského jazyka. 
Vaše korespondence i písemný projev se posunou na novou úroveň. 
Kurz je určen pro: asistentky, týmové vedoucí, office manažery, specialisty v oblasti PR, fundraisery 
a všechny pracovníky, kteří písemně komunikují.
Forma: interaktivní seminář
motto: „Pravá výřečnost říká jen to, co patří k věci a nic víc.“ (Christian Friedrich Hebbel)

obsAh: 
• Specifika písemného projevu
• Pravidla pro strukturaci dopisu
• Předmět dopisu, oslovení, používání titulů, závěrečné věty 
•  Obsah a cíle zprávy
• Asertivita v písemné komunikaci
• Zdvořilostní fráze a jejich využití
• Jazyková správnost textu
• Nejčastější chyby písemného vyjadřování 
• Písemnosti v obchodním styku
• Specifika elektronické komunikace – formální a grafická úprava textu
• Ochrana listovního tajemství
• Styl písemného projevu – praktické bloky, testy a cvičení k jednotlivým oblastem

cíl:
• Zpřehlednit orientaci v pravidlech a požadavcích na úřední i osobní komunikaci
• Věnovat se jednotlivým typům písemností a způsobu jejich vytváření
• Procvičit stylistické dovednosti účastníků a odhalit časté chyby v písemném vyjadřování formou 
 testů a pracovních listů v praktické části semináře

pracovní a spoleČensKý protoKol  7 hodin olga medlíková
Do které ruky patří vidlička, to nejspíš víte. Ale kdo má správně komu podržet dveře? Je dost dobře 
možné, že znalost etikety vám leckteré dveře otevře sama. Naučte se ji na kurzu společenského chování. 
budete si vědět rady nejen u jídelního stolu. naučíte se, jak se správně připravit na společenské akce. 
Prostě budete vědět, co a jak! 
Kurz je určen pro: ředitele no, fundraisery, tiskové mluvčí a zájemce o téma.
Forma: doplňkový seminář
motto: „Dokonalý člověk se stále mění.“ (Benjamin Franklin)
Klíčová slova: protokol, business styl, společenský styl, osobnost, image, kontakt, small talk
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obsAh: 
• Společenský kontakt a business kontakt
• Klíčové prvky společenského styku – oslovování, tituly, představování, přednosti
• Práce s vizitkou
• Dárky a jejich předávání
• Pracovní návštěva – hostitel, host, organizátor
• Společenské akce, jak se připravit a co očekávat
• Gastronomie – stolování, organizace, konzumace obtížnějších druhů potravin

cíl: 
• Rozvinout znalosti účastníků v oblasti pracovně společenského kontaktu 
• Posílit jistotu účastníků jednat v společensky náročných situacích  

strategie neverbální KomuniKace  7 hodin milada záborcová
Určitě víte, co říkáte. Ale víte, co přitom říkáte svým tělem? Přijďte si to ověřit na náš kurz. Ujasníte si 
jednotlivé oblasti neverbálního sdělování, otestujete si své dosavadní zkušenosti s řečí těla. Čekají na vás 
hravé aktivity i praktický trénink, odhalíte některé mýty a nepřesnosti týkající se neverbální komunikace, 
zaměříte se na ty signály, které vám pomohou porozumět vašim komunikačním partnerům.
Kurz je určen pro: manažery, asistenty manažerů a týmů, fundraisery, PR manažery, členy správních 
rad a každého, kdo komunikuje s klienty či partnery a chce lépe porozumět jedné z klíčových složek vzá-
jemného sdělování.
Forma: interaktivní seminář
motto: „I když neříkáme nic, vypovídáme mnohé – především o sobě.“
Klíčová slova: body language, paralingvistika, složky neverbální komunikace, vnímání řeči těla v sociální 
komunikaci.

obsAh: 
• Paralingvální prostředky sdělování, hlas, intonace, rytmus řeči kinezika - 
 význam držení těla a způsob chůze
• Gesta a jejich obsah
• Mimika
• Oční kontakt a jeho specifika 
• Dešifrování řeči těla ve skupinové komunikaci
• Proxemika, vzdálenosti (zóna intimní, osobní, společenská, veřejná)
• Haptika – dotyky lidí, způsob podání ruky
• Celkový vzhled
• Role prostředí
• Mýty a falešné představy o neverbální komunikaci

cíl: 
• Poskytnout praktické, užitečné a přehledné informace z jednotlivých oblastí neverbální komunikace
• Nabídnout příležitost sdílet konzultovat a upevňovat dosavadní znalosti a zkušenosti z vlastní kariéry 
• Procvičit na základě předkládaných materiál dešifrování jednotlivých příkladů neverbálního sdělování 
 i práci s modelovými rolemi při sledování neverbální komunikace vlastní 

time management 7 hodin magdalena Černá
Máte málo času? A máte jasno v tom, čemu ho chcete věnovat? Na kurzu budete mít možnost si to ujas-
nit. Pak si budete moci nastavit priority tak, abyste nebyli ve stresu z toho, že nestíháte to podstatné.
Kurz je určen pro: všechny, kteří chtějí zdokonalit své hospodaření s časem.
Forma: seminář s prvky workshopu
motto: „Úspěch je důležitý jen tak dalece, jak vytvoří člověku situaci, v níž může dělat více věcí, 
jež dělá rád.“ (Sara Celdwell)
Klíčová slova: čas, efektivita, plánování času, důležitost a naléhavost, Paretovo pravidlo, Eisenhowerův 
princip, komunikace, cíle a hodnoty, delegování, organizace prostoru, tipy pro úsporu času, stres
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obsAh: 
• Identifikace „zlodějů času“
• Plánování a organizace
• Zacházení s rušiteli
• Delegování
• Organizace času, lidí, prostoru a věcí 
• Tipy pro úsporu času a snížení stresu

cíl: 
Zjistit svoje zbytečné časové ztráty, orientovat se  v principech time managementu a osvojit si postupy, 
které nám šetří čas a pomáhají trávit čas tím, co je pro nás důležité.

typologie osobnosti mbti / gpop 7 hodin olga medlíková
Kdo zná sám sebe, lépe vychází s okolím. Naučte se rozumět sobě i ostatním za pomoci nástroje Myers-
-Briggs Type Indicator (MBTI). Tento osobnostní test nachází široké uplatnění v pedagogice, při osobních 
pohovorech a výběru zaměstnanců, v manželských poradnách i v oblasti osobnostního rozvoje. Zjistěte 
svůj osobnostní typ a budete vědět, na čem můžete opravdu stavět. 
Kurz je určen pro: manažery, vedoucí projektů, vedoucí týmů, leadery organizací, členy správních rad.
Forma: seminář
motto: „Existují tři nesmírně tvrdé věci: ocel, diamant a poznání sama sebe.“ (Benjamin Franklin)
Klíčová slova: typologie, osobnost, preference, energie, vnímání, rozhodování, životní styl

obsAh: 
• Popis typologií MBTI a GPOP
• Vztah extraverze-introverze – kde je náš zdroj psychické energie
• Vztahy smysly-intuice – způsob, jak vnímáme skutečnost
• Vztah myšlení-cítění – způsob, jak se rozhodujeme
• Orientace na rozhodování-orientace na vnímání – jaký je náš životní styl
• Vztah napětí-uvolnění – forma reagování na stres
• Konflikty vznikající z rozdílnosti preferencí a jak s nimi zacházet

cíl: 
• Zjistit svůj osobnostní typ (kombinací teorie, dotazníku, odhadu sebe i druhých a modelových situací) 
 a co z něj vyplývá pro jejich manažerskou práci
• Lépe pochopit nejen sebe sama, ale také porozumět odlišnostem ostatních
• Porozumět, v kterých dimenzích typologie mohou vznikat konflikty, a jak je možné jim předcházet 
 a přenést poznatky do své práce a efektivní práce v týmu

videotrénink komunikace
v krizových a zátěžových situacích  7 hodin milada záborcová
Náročné situace se nevyhýbají nikomu. Na kurzu získáte informace užitečné pro zvládání obtížných situa-
cí, jimž čelíte v profesním nebo osobním životě. Nové poznatky budete moci prakticky uplatnit díky nácvi-
ku před kamerou. Svízelné okamžiky už vás jen tak nezaskočí. 
Kurz je určen pro: pracovníky ze sociálních oblastí, pedagogické pracovníky a vychovatele, účastníky 
dobrovolnických aktivit v mimořádných situacích i všechny zájemce o podoby psychosociální pomoci 
lidem, kteří se ocitli ve vyhrocené životní situaci.
Forma: interaktivní seminář
motto: „Problémy zároveň přinášejí výzvy k jejich řešení.“

obsAh: 
• Vymezení pravidel zátěžové a krizové komunikace
• Úloha a význam neverbální komunikace – dešifrování řeči těla
• Postupy a cíle aktivního naslouchání
• Konstrukce dialogu
• Chyby vedoucí k zablokování komunikace
• Příprava k videonahrávce - zvládnutí zátěžové komunikace
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• Analýza videonahrávek – empatie, schopnost přesvědčit, vhodná volba taktiky, dosažení cílů, 
 rozbor chyb, návrhy řešení krizové situace

cíl: 
• Nástin hlavních zásad pro jednání v krizové či zátěžové situaci
• Osvojení klíčových kompetencí pro udržení aktivní komunikace 
• Praktické vyzkoušení si řešení problematické komunikace před kamerou

REKVALIFIKACNÍ 
KURZY
reKvaliFiKaČní Kurz leKtor  
Kurz je určen pro: všechny, kteří chtějí získat kvalifikaci lektor.
motto: „Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.“
(Artemus Ward)
Forma: rekvalifikační kurz
akreditace: MŠMT 39348/11-24/1117
rozsah: 100 hodin
lektor: kolektiv lektorů

CO VÁM KURZ PŘINESE?
• Ucelený přehled o práci lektora/konzultanta
• Příležitost začít podnikat jako lektor/konzultant
• Seznámení s metodikou a didaktikou lektorské práce
• Nové kontakty a zkušenosti
• Osvědčení o rekvalifikaci

JAK BUDE KURZ STRUKTUROVÁN?
• 7 dvoudenních až třídenních modulů (program je k dispozici na www.neziskovky.cz)
• Jedenkrát až dvakrát měsíčně
• Intenzivní výuka provázaná s praktickými tréninky

JAKÁ JSOU KRITÉRIA PRO ZAŘAZENÍ? 
• Ukončené SŠ či VŠ vzdělání

CO VÁS NAUČÍME?
• Naplánovat a realizovat vzdělávací akce
• Prezentační dovednosti
• Rétoriku a hlasovou techniku
• Práci s pamětí
• Kreativní techniky a práci se skupinami
• Základy facilitace a koučování
• Připravit a vést workshop

rekvaliFikační kurz manažer neziskové a příspěvkové organizace
Kurz je určen pro: všechny, kteří chtějí získat odbornost v oblasti řízení neziskové organizace.
Forma: rekvalifikační kurz
akreditace: MŠMT 10941/13-212/263
rozsah: 120 hodin
lektor: kolektiv lektorů

CO VÁM KURZ PŘINESE?
• Komplexní přehled v oblasti řízení organizace
• Zlepšení manažerských schopností a dovedností
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• Efektivnější vedení a řízení organizace
• Nové kontakty a zkušenosti
• Osvědčení o rekvalifikaci

JAK BUDE KURZ STRUKTUROVÁN?
• 10 jednodenních až třídenních modulů 
• Jedenkrát až dvakrát měsíčně
• Vypracování a prezentace případové studie

JAKÁ JSOU KRITÉRIA PRO ZAŘAZENÍ? 
• Ukončené SŠ či VŠ vzdělání

CO VÁS NAUČÍME?
• Strategicky řídit organizaci
• Projektové a finanční řízení
• Legislativu
• Efektivně komunikovat a vést lidi
• Marketing a PR
• Efektivně se rozhodovat a řídit změny

vzDělávací program specialista FunDraisingu a public relations
Kurz je určen pro: zájemce, kteří chtějí získat komplexní přehled o fundraisingu a public relations 
v neziskových organizacích.
motto: „Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel 
inspiruje.“ (Artemus Ward)
Forma: rekvalifikační kurz
akreditace: Akreditace MPSV 2011/1471-VP
rozsah: 104 hodin
lektor: kolektiv lektorů

CO VÁM KURZ PŘINESE?
• Komplexní přehled v oblasti fundraisingu a public relations 
• Zlepšení schopností a dovedností potřebných k úspěšnému fundraisingu a PR 
• Posílení sebevědomí při získávání zdrojů pro neziskovou organizaci 
• Zvýšení vaší ceny na trhu práce neziskových organizací 
• Nové kontakty a zkušenosti 
• Osvědčení o rekvalifikaci

JAK BUDE KURZ STRUKTUROVÁN?
• 11 jednodenních až třídenních modulů
• Jedenkrát až dvakrát měsíčně
• Vypracování závěrečné písemné práce (tisková zpráva) a závěrečná prezentace tématu týkajícího 
 se fundraisingu

JAKÁ JSOU KRITÉRIA PRO ZAŘAZENÍ?
• Ukončené SŠ či VŠ vzdělání

CO VÁS NAUČÍME?
• Strategicky plánovat fundraising a public relations 
• Používat nástroje fundraisingu a public relations 
• Vystupovat v médiích 
• Pracovat s trémou 
• Prezentovat 
• Argumentovat a vyjednávat 
• Správně mluvit
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AKREDITOVANÉ
SEMINÁŘE
nezISKOveK.cz 
(MPSv)
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plány osobního rozvoje zaměstnanců 
jako nástroj motivace, stabilizace 
a součást standardů kvality
Číslo akreditace: 2012/0088-PC/SP/VP
Rozsah: 7 hodin
Lektor: Dana Kovářová

time management a jeho využití 
při práci v sociálních službách
Číslo akreditace: 2012/0087-PC/SP/VP
Rozsah: 7 hodin
Lektor: Olga Medlíková

vedení týmu v neziskové organizaci 
poskytující sociální služby
Číslo akreditace: 2012/0086-PC/SP/VP
Rozsah: 7 hodin
Lektor: Olga Medlíková

individuální plánování 
v pečovatelských službách
Číslo akreditace: 2011/1322-PC/SP/VP
Rozsah: min. 8 hodin
Lektor: Marcela Hauke

Komunikace s klientem v poradenství
Číslo akreditace: 2010/151-PC/SP
Rozsah: 7 hodin
lektor: Jana sladká Ševčíková

Komunikace 
jako nástroj porozumění
Číslo akreditace: 2011/0980-PC/SP/VP
Rozsah: 14 hodin
lektor: blanka Junová

dokumentace v sociálních službách 
podle standardů kvality sociálních služeb
Číslo akreditace: 2010/1284-PC/SP
Rozsah: 7 hodin
lektor: Jana sladká Ševčíková

projektové řízení 
v sociálních službách
Číslo akreditace: 2012/0085-PC/SP/VP
Rozsah: 7 hodin
Lektor: Jan Horký

argumentace a vyjednávání 
s dárcem a sponzorem
Číslo akreditace: 2012/0231-PC/SP/VP
Rozsah: 14 hodin
Lektor: Olga Medlíková

individuální fundraising
Číslo akreditace: 2012/0485-VP
Rozsah: 6 vyučovacích hodin
lektor: Pavel němeček

Firemní fundraising
Číslo akreditace: 2012/0484-VP
Rozsah: 6 vyučovacích hodin
lektor: Pavel němeček

základní seznámení 
se standardy kvality 
v sociálních službách
Číslo akreditace: 2012/0486-PC
Rozsah: 6 vyučovacích hodin
Lektor: Dagmar Krutilová

hodnocení pracovního výkonu
Číslo akreditace: 2012/1131-VP
Rozsah: 6 vyučovacích hodin
lektor: Pavel němeček

získejte si podporu aneb pr 
v sociálních službách
Číslo akreditace: 2012/1133-VP
Rozsah: 6 vyučovacích hodin
Lektor: Marek Šedivý

získejte si zdroje aneb marketing 
v sociálních službách
Číslo akreditace: 2012/1132-VP
Rozsah: 6 vyučovacích hodin
Lektor: Marek Šedivý

jak začít s fundraisingem v příspěvkových 
organizacích poskytující sociální služby
Číslo akreditace: 2012/01134-VP
Rozsah: 6 vyučovacích hodin
lektor: Pavel němeček

opatrovnictví podle nového 
občanského zákoníku
Číslo akreditace: 2012/1130-PC/SP/VP/PP
Rozsah: 6 vyučovacích hodin
Lektor: Jiří Kučera

práva a povinnosti uživatelů 
sociální služby
Číslo akreditace: 2012/1404- PC/SP/VP/PP 
Rozsah: 6 vyučovacích hodin
Lektor: Jiří Kučera

jak na fundraisingový plán 
v sociálních službách
Číslo akreditace: 2012/0483-VP
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
lektor: Pavel němeček

Komunikace se seniory
Číslo akreditace: 2012/1355- PC/SP/PP 
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Lektor: Marcela Vítová
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Úvod do individuálního plánování 
Číslo akreditace: 2012/1409-PC/SP/VP
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Lektor: Marcela Hauke

Úvod do standardů kvality 
v pečovatelských službách 
Číslo akreditace: 2012/0928-PC/SP/VP
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Lektor: Marcela Hauke

práce na standardech kvality 
sociální práce
Číslo akreditace: 2010/16703-222
Rozsah: 14 vyučovacích hodin
Lektor: Dagmar Krutilová
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VZDěLÁVACÍ
MODULy
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nebojte se stát FunDraiserem!
Poznejte sami sebe pro roli fundraisera – MBTI pro fundraisery 
Základy individuálního fundraisingu a vytvoření fundraisingové strategie  
Firemní fundraising  
Argumentace a vyjednáváni s dárcem a sponzorem  
Základy grantového fundraisingu aneb jak napsat dobrou grantovou žádost  

Jak být dobrým manažerem nno?
Právní minimum manažera NNO  
efektivní vedení porad a jednání  
time management  
Hodnocení pracovního výkonu  
efektivní motivace zaměstnanců
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DALŠÍ 
SLUŽBy
nezISKOveK.cz 
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KONZULTACE
neziskovky.cz zprostředkovávají profesionální konzultace s odborníky 
na právo, účetnictví, daně, statutární audity, audity pro zvláštní účely 
(např. při čerpání prostředků z fondů EU), Strukturální fondy EU 
a projektové poradenství neziskových organizací.

NAŠI KONZULTANTI:
mgr. petr vít
Specializace na občanské, obchodní a reklamní právo, účetní 
a daňovou problematiku. Od roku 2007 spolupracuje jako právník 
s Neziskovkami.cz. Odborník na Nový občanský zákoník.

mgr. martin elger
Konzultace zejména nad následujícími právními problémy:
• Vznik, změny a zánik nevládních organizací (občanská sdruženi,  
 zájmová sdružení právnických osob, obecně prospěšné 
 společnosti, nadace a nadační fondy)
• Právní aspekty jejich veřejného působení (svoboda projevu, 
 vydavatelská činnost, Internet, shromažďování)
• Smluvní vztahy (nájem a podnájem nebytových prostor, 
 kupní smlouva, smlouva o dílo, příkazní a mandátní smlouva)
• Výdělečná činnost nevládních organizací (podnikání, 
 autorská práva)
• Právo některých forem fundraisingu (darovací a sponzorské 
 smlouvy, grantové smlouvy, veřejné sbírky, členské příspěvky)
• Vystupování v kauzách a sporech (postavení 
 v právních řízeních, smírčí řízení a mediace)

Karel malý
Konzultuje zejména účetnictví hlavně následující témata:
• Účtování v neziskových organizacích
• Daňové rozdělení výnosů a nákladů
• Účtování DPH v neziskové organizaci
• Účetní závěrka a uzávěrka
• Vnitřní účetní předpisy
• Kalkulace nákladů pro projekty
• Finanční řízení neziskové organizace

phDr. milada záborcová, ph.D.
Konzultace poskytuje zejména v následujících oblastech:
• Vztahy uvnitř organizace a jejich analýza
• Metody a nástroje interní komunikace
• Konflikty a efektivní způsoby jejich řešení
• Komunikace v náročných a krizových situacích
• Obrana proti manipulaci a principy korektní argumentace
• Etika v managementu
• Podpora motivace zaměstnanců

mgr. jan horký
Poskytuje odborné konzultace z oblasti přípravy projektů, psaní žá-
dostí o grant včetně strukturálních fondů EU a projektového řízení.

SEMINÁŘE NA KLÍČ
Seminář na klíč znamená „ušitý na míru“ konkrétním potřebám dané 
organizace, lektor je v kontaktu s organizací a přizpůsobí dle získa-
ných informací tématiku semináře konkrétní organizaci - seminář je 
většinou výklad daného tématu v kombinaci s interakcí.
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KNIHOVNA
Knihovna Neziskovky.cz je jedinou profesionálně budovanou knihov-
nou v ČR pokrývající všechny obory činnosti neziskových organizací. 
Její kolekce představuje unikátní zdroj informací pro studium nezis-
kového sektoru v České republice i ve světě. Na našich stránkách 
najdete ON-LINE KATALOG KNIH.
otevírací doba knihovny: 
PO 13 – 17 HOD. a ST 10 – 12 HOD. / 13 – 18 HOD. 
Čtenářský poplatek na 1 rok: 100 Kč (včetně DPH). 

PRODEJ PUBLIKACÍ
Pokud máte zájem doplnit svoji domácí knihovnu o zajímavou publika-
ci, můžete si u nás koupit knížky a rozšířit tak svoje znalosti. Seznam 
publikací, které si u nás můžete koupit:
• Fairweather, alan: Jak být motivujícím manažerem
 cena 319,- Kč/ cena pro členy AVPO 271,- Kč
• Förster, anja, Kreuz, peter: nekonvenční myšlení
 cena 259,- Kč/ cena pro členy AVPO 220,- Kč
• meDlíKová, olga: Jak řešit konflikty s podřízenými
 cena 199,- Kč/ cena pro členy AVPO 169,- Kč
• hazDra, adam, jiřinová, Kateřina, Kypus, lukáš. 
 harazínová, veronika, lunga, vojtěch: skvělé sužby
 cena 249,- Kč/ cena pro členy AVPO 199,- Kč
• raDcliFFe, steve: leadership
 cena 249,- Kč/ cena pro členy AVPO 199,- Kč
• piKora, vladimír, šichtařová, markéta: všechno je jinak
 cena 269,- Kč/ cena pro členy AVPO 229,- Kč
• meDlíKová, olga: lektorské dovednosti
 cena 269,- Kč/ cena pro členy AVPO 229,- Kč
• meDlíKová, olga: přesvědčivá prezentace
 cena 219,- Kč/ cena pro členy AVPO 185,- Kč
• meDlíKová, olga, šeDivý, marek: 
 public relations, fundraising a lobbing pro neziskové org. 
 cena 249,- Kč/ cena pro členy AVPO 199,- Kč
• meDlíKová, olga: umíte prezentovat? odpověď zní: ano!
 cena 160,- Kč/ cena pro členy AVPO 128,- Kč
• meDlíKová, olga, šeDivý, marek: 
 Úspěšná nezisková organizace, 2. doplněné vydání
 cena 229,- Kč/ cena pro členy AVPO 183,- Kč
• newton, richard: Úspěšný projektový manažer
 cena 375,- Kč/ cena pro členy AVPO 319,- Kč
• plamíneK, jiří: řešení problémů a rozhodování
 cena 198,- Kč/ cena pro členy AVPO 161,- Kč
• vyseKalová, jitka, miKeš, Jiří: image a firemní identita
 cena 375,- Kč/ cena pro členy AVPO 319,- Kč
• plamíneK, jiří: vedení porad, 2. rozšířené vydání
 cena 179,- Kč/ cena pro členy AVPO 152,- Kč
• ptoreK, jozef: public relations jako ovlivňování mínění
 cena 298,- Kč/ cena pro členy AVPO 253,- Kč
• seiwert, l. j., tracy, brian: Jak sladit práci a osobní život
 cena 219,- Kč/ cena pro členy AVPO 186,- Kč
• špaČKová, alena: moderní rétorika, 2. doplněné vydání
 cena 185,- Kč/ cena pro členy AVPO 157,- Kč
• vajner, luděk: výběr pracovníků do týmu
 cena 185,- Kč/ cena pro členy AVPO 157,- Kč
• vaštíKová, m.: marketing služeb - efektivně a moderně
 cena 298,- Kč/ cena pro členy AVPO 253,- Kč
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AKCE
NEZISKOVEK.CZ
v ROce 
2014 
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ceRven 2014
Neziskovky.cz otevřou dveře! V domě U Zlaté lilie budou moci náv- 
štěvníci nahlédnout do kuchyně naší organizace. Kromě prohlídky 
pozdně gotického domu, objeví i zákoutí neziskového světa. Přednáš-
ky, workshopy, kvízy a mnohem víc nabídne Den otevřených dveří 
s neziskovkami.cz.

ODPOLEDNÍ KOKTEJ
zÁRÍ 2014
odpolední koktejl je neformální společenské setkání klientů s lektory. 
cílem je networking a prezentace lektorů a předání rad a informací 
lidem pracujícím v neziskových organizacích. Jednotlivé konzultace 
probíhají u kulatých stolů, kde účastníci s lektory diskutují konkrétní 
problémy a témata. v roce 2014 bude organizován již 3. ročník. A proč 
Odpolední koktejl? Odpolední setkání není jen o mixu rad a informací, 
ale také mix chutí ovocných nealko koktejlů.“

FÓRUM ŘEDITELŮ
DuBen, RÍJen 2014
Fórum ředitelů je místem setkávání ředitelek a ředitelů neziskových 
i příspěvkových organizací. Fórum řeší specifické problémy, přináší 
osobitá témata, zkušenosti, které pochopí jen lidé ve stejných rolích. 
A právě žitá zkušenost ředitelů je vstupenkou do našeho fóra. Setkání 
jsou realizována dvakrát v roce, vždy v odpoledních hodinách. Na kaž-
dé setkání zveme odborníky na danou problematiku a počítáme 
s prostorem pro diskuzi. Na předchozích setkáních jsme řešili proble-
matiku práce se zaměstnanci, motivace, lobbingu i typologií osobnosti 
a další. 

ŽIHADLO
LIStOPAD 2014
Žihadlo roku je soutěž o nejlepší česko-slovenskou veřejně prospěš-
nou kampaň. Cílem soutěže je upozornit na kvalitní veřejně prospěš-
né kampaně neziskových organizací, které podněcují společnost 
k veřejně prospěšným aktivitám. Kampaň může nominovat pouze 
zadavatel – nezisková organizace či příspěvková organizace z celé 
České a Slovenské republiky, která medializuje veřejně prospěšný 
projekt, jenž není starší než jeden rok. Na vítěze čeká plaketa a soška 
Žihadla. v listopadu probíhá slavnostní večer s předáváním cen. 
Svého vítěze má možnost volit prostřednictvím on-line hlasování také 
veřejnost. V roce 2014 proběhne již 8. ročník.

soutěžní kategorie:
A Tištěná reklama
B televizní a kino spot
C Rozhlasový spot
D Internetová kampaň
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DŮLEŽITÉ
INFORMACE
PRO zÁJeMce
OtevRených
KuRzu
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JAK SE 
PŘIHLÁSIT 
nA KuRz?
POKUD MÁTE ZÁJEM O NěKTERÝ 
Z NABÍZENÝCH OTEVŘENÝCH KURZŮ, 
VyPLňTE ZÁVAZNOU PŘIHLÁŠKU 
NA NAŠEM WEBU 
WWW.NEZISKOVKy.CZ.

Jak na to?
1. Vyberte si kurz podle lektora nebo zaměření, 
které Vás zajímá.

2. Po rozkliknutí Vámi vybraného kurzu najdete 
všechny podrobné informace ke kurzu včetně ceny 
kurzu a obecných organizačních věcí ke konání 
semináře a kolonku objednat.

3. Po kliknutí na kolonku objednat se vrátíte zpět 
na hlavní stranu výběru a objeví se lišta s objednáv-
kou pod filtrací kurzů.

4. Při kliknutí na kolonku „zobrazit objednávku“ se 
objeví objednávka na Vámi vybraný kurz. Pokud 
jste nezisková organizace, zaškrtněte zmiňované 
políčko a automaticky se Vám sníží cena kurzu. Ná-
sledně je možno zaškrtnout políčko AVPO a čerpat 
další slevu, pokud jste člen AVPO. 
Dále můžete pokračovat ve výběru dalších kurzů 
kliknutím na kolonku „vybrat další kurzy“. 
Pro dokončení objednávky, pokračujte kliknutím 
na kolonku „pokračovat“. 

5. Nejprve v objednávce vyplňte jména účastníků 
kurzu a kontakt. 
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• Na každou doručenou přihlášku vždy zareagujeme buď zasláním potvrzení o registraci účastníka
 na kurz, nebo zasláním instrukcí jak postupovat v případě plné kapacity kurzu.
• Potvrzení o Vaší registraci na kurz Vám pošleme e-mailem na adresu uvedenou v přihlášce.
• Týden před konáním kurzu Vám zašleme pozvánku na kurz. V případě, že se kapacita kurzu 
 nenaplní a nemůžeme kurz uskutečnit, zašleme Vám e-mail o zrušení kurzu. 

6. Vyplňte povinné údaje. Na konci objednávky 
je nutno zaškrtnout souhlas se storno podmínkami.
Můžete zaškrtnout zasílání zdarma našeho 
elektronického zpravodaje svět neziskovek 
nebo zasílání informací o Asociaci veřejně 

prospěšných organizací (AVPO).
7. Kliknutím na tlačítko „pokračovat“ objednávku 
dokončíte.
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platební podmínky
• Účastnický poplatek uhraďte bankovním převodem na náš účet 204207265/0300 (ČSOB, a.s.) 
 na základě faktury, kterou vám pošleme v elektronické podobě na e-mailovou adresu uvedenou 
 v přihlášce týden před konáním kurzu společně s pozvánkou na kurz.

storno podmínky
• Vaše přihlášení na kurz se v momentě odeslání přihlášky stává závazným.
• Z kurzů se můžete odhlásit zasláním e-mailu na adresu vzdelavani@neziskovky.cz. 
 Potvrzení o přijetí e-mailu Vám bude zasláno bez zbytečného odkladu.
• Odhlášení z kurzu bez storno poplatku lze provést nejpozději do deseti kalendářních dnů 
 před konáním objednaného kurzu. V tom případě Vám bude poplatek vrácen v plné výši.
• Zrušíte-li svou účast na kurzu později než deset kalendářních dnů před jeho konáním, popřípadě 
 se kurzu vůbec nezúčastníte, bude Vám účtován storno poplatek ve výši 100 % ceny kurzu.
• Pokud se z jakýchkoliv důvodů náhle nemůžete kurzu zúčastnit, 
 máte ještě možnost poslat za sebe náhradníka/náhradnici.
• V případě doložení potvrzení o pracovní neschopnosti přihlášeného účastníka je tento účastník 
 z kurzu omluven. V každém případě je nutné o neúčasti informovat koordinátora otevřených kurzů. 

Doplňující informace
• Součástí poplatku za kurz jsou studijní materiály a malé občerstvení. 
 Případné ubytování a stravování si účastníci zabezpečují i hradí sami.
• Neziskovky.cz, o.p.s. si vyhrazuje právo na změnu lektora, data a místa konání 
 nebo úplné zrušení kurzu z organizačních důvodů. 
• Neziskovky.cz, o.p.s. se zavazuje, že veškeré změny budou dány přihlášeným zájemcům včas 
 na vědomí. V případě změny termínu konání kurzu účastník dostane možnost zúčastnit se kurzu 
 v náhradním termínu, nebo mu bude vrácena platba za kurz v plné výši.

reklamační řád
• Zákazník má právo podat dodavateli reklamaci/stížnost na všechny kurzy konkrétně na: 
 způsob výuky lektora, obsah kurzu, organizaci kurzu.
• Reklamaci/stížnost uplatňuje zákazník vždy písemně neprodleně po zjištění předmětu
 reklamace/stížnosti, a to na adresu Neziskovky.cz, o.p.s., Malé náměstí, 110 00 Praha 1 
 nebo e-mailem na neziskovky@neziskovky.cz.
• Písemná reklamace musí obsahovat: jméno a příjmení zákazníka, adresu, číslo objednávky 
 (variabilní symbol uvedený v pokynech k platbě), popis předmětu reklamace/stížnosti.
• Nebude-li zaslaná písemnost zákazníka dodavateli obsahovat výše uvedené údaje nezbytné 
 pro řádné podání reklamace/stížnosti, nebude tato písemnost kvalifikována jako reklamace/stížnost. 
• Dodavatel je povinen reklamaci/stížnost vyřídit nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení 
 reklamace/stížnosti od zákazníka.
• Kompetentní osoba prověří předmět reklamace/stížnosti v daném kurzu a pokud uzná 
 reklamaci/stížnost za relevantní, zajistí adekvátní nápravu.
• Tento reklamační řád je platný od 1. 4. 2013.
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AnotAce
OTEVŘENÝCH KURZŮ
nA ROK 
2013/2014

vydala obecně prospěšná společnost neziskovky.cz
Malé náměstí 12
110 00 Praha 1
tel. 224 239 876
www.neziskovky.cz

redakce a produkce: Karolina Fialová, Barbora Kopencová
anotace kurzů: olga Pohl
jazyková úprava: Jan Kadlec
grafická úprava a dtp: Friends´ Factory s. r. o.
tisk: 
Praha 2013


