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Dejte šanci podřízeným pracovat za Vás! Pavel Němeček
Delegování bez nařizování a obav Zuzana Briš
Efektivní motivace zaměstnanců Zuzana Briš
Efektivní vedení porad a jednání Magdalena Černá
Facilitace pracovních setkání Magdalena Černá
Hodnocení pracovního výkonu Pavel Němeček
Jak vytvořit fungující správní radu v neziskovce Marek Šedivý
Jak založit sociální firmu bez problémů Pavel Němeček
Principy vedení týmu v NNO Pavel Němeček
Prosazování zájmů a vyjednávání v NNO Olga Medlíková, 

Marek Šedivý
Strategické plánování v neziskové organizaci Pavel Němeček
Time management Magdalena Černá

E-marketing a sociální sítě Kateřina 
Švidrnochová

Firemní fundraising Pavel Němeček
Firemní kultura a zpětná vazba Olga Medlíková
Individuální fundraising Pavel Němeček
Jak být soběstačnou neziskovkou Pavel Němeček
Jak na fundraisingový plán v sociálních službách Pavel Němeček
Jak napsat úspěšnou grantovou žádost? Petr Machálek
Jak prezentovat sám sebe a svou práci na veřejnosti 
a v médiích Štěpánka Duchková
Jak prodat službu vaší neziskovky? Anna Tvrzníková 

Melenová
Jak vytvořit kreativní propagační materiály? Kateřina 

Švidrnochová
Jak využít sílu Facebooku ke svým cílům? Marek Jehlička
Jak využít webové aplikace v managementu neziskové organizace? Kateřina

Švidrnochová
David Albrecht

Jednání s

Jak získat média na vaši stranu?
Jednání s dárcem po telefonu Pavel Němeček

dárcem a sponzorem Olga Medlíková
MailChimp - Vaše e-maily nečtou opice Roman Lelek
MBTI pro fundraisery Olga Medlíková
Mediální trénink Štěpánka Duchková, 

Kateřina Jurigová
Metody moderního fundraisingu Petr Machálek
Nebojte se být fundraiserem! - navazující workshop Milada Šnajdrová
Nebojte se být fundraiserem! Milada Šnajdrová
Ovládněte Google analytics Pavel Bechyně 
Plánování a realizace občanských kampaní Petr Machálek
Plánování online kampaně

Prezentační dovednosti pro fundraisery Olga Medlíková

Kateřina 
Švidrnochová

VEDENÍ A ŘÍZENÍ

MARKETING, FUNDRAISING A PR
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Příprava projektů a psaní žádostí o grant včetně SF EU Jan Horký
Reklama na Facebooku Pavel Drška 
Řízení dotovaných projektů Jan Horký
Tisková zpráva a konference v praxi Marek Jehlička
Vedení úspěšné schůzky s dárcem Milada Záborcová
Vybudujte úspěšný web! Pavel Bechyně
Základy fundraisingu Pavel Němeček
Základy individuálního fundraisingu 
a vytvoření fundraisingové strategie Petr Machálek
Získání dárce a péče o něj Petr Machálek

SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Dobrovolnictví v sociálních službách Marcela Vítová
Dokumentace v sociálních službách 
podle Standardů kvality sociálních služeb Jana Sladká Ševčíková
Efektivita sociální práce Jana Sladká Ševčíková
Etika v pomáhajících profesích – co mohu, smím a musím Dana Kovářová
Individuální plánování v pečovatelských službách Marcela Hauke
Jak na fundraisingový plán v sociálních službách Pavel Němeček
Jak začít s fundraisingem v příspěvkových organizacích
poskytujících sociální služby Pavel Němeček
Komunikace se seniory Marcela Vítová
Komunikace v krizových a zátěžových situacích Milada Záborcová
Opatrovnictví podle nového obč. zákoníku Jiří Kučera

LEGISLATIVA A ÚČETNICTVÍ
Daně v neziskové organizaci Karel Malý
DPH pro neziskové organizace – neplátci Tomáš Doležal
DPH pro neziskové organizace – plátci Tomáš Doležal
Finanční řízení NNO Karel Malý
Novinky v účetnictví pro rok 2015 Miroslava Nebuželská
Občanská sdružení 
- Spolky podle nového občanského zákoníku Petr Vít
Podvojné účetnictví v NNO Karel Malý
Právní minimum manažera NNO Petr Vít
Případová studie a daňové přiznání Miroslava Nebuželská
Rozpočty a cash flow v NNO Karel Malý
„Transformace“ občanského sdružení 

Petr Vít- spolku na zapsaný ústav
Účetní závěrka NNO, daňové přiznání Karel Malý
Účetnictví neziskové organizace v příkladech Jan Černý
Účetnictví pro manažery NNO Karel Malý
Účetnictví v praxi s ohledem na účetní uzávěrku a závěrku Karel Malý
Uzavírání darovacích smluv v praxi Petr Vít
Veřejný rejstřík a řídící dokumenty organizace Milada Šnajdrová
Vnitřní směrnice organizace Karel Malý
Založení zapsaného spolku dle nového občanského zákoníku Petr Vít
Zapsaný ústav – „nástupce“ obecně prospěšné společnosti Petr Vít
Způsoby vedení účetnictví a daně v NNO Karel Malý
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OSOBNOSTNÍ ROZVOJ

Plány osobního rozvoje zaměstnanců jako nástroj motivace,
stabilizace a součást standardů kvality Dana Kovářová
Práva a povinnosti uživatelů sociálních služeb Jiří Kučera
Projektové řízení v sociálních službách Jan Horký
Průvodce labyrintem sociálních dávek Zdeňka Konečná
Psychologické techniky v poradenském procesu Jana Sladká Ševčíková
Standardy kvality sociální práce Dagmar Krutilová
Úvod do Age managementu v sociálních službách Milada Záborcová
Úvod do standardů kvality v pečovatelských službách Marcela Hauke
Vedení týmu v neziskové organizaci poskytující sociální služby Olga Medlíková
Získejte si podporu aneb PR v sociálních službách Marek Šedivý
Získejte si zdroje aneb Marketing v sociálních službách Marek Šedivý

Aktivity pro lektory Olga Medlíková
Emoční dovednosti v pomáhajících profesích Milada Záborcová
Facilitace Petr Vrzáček
Konflikt? Výzva k jednání! Milada Záborcová
Lektorské dovednosti pro junior lektory Olga Medlíková
Nadřízení a podřízení – komunikace s respektem Milada Záborcová
Osobnostní typologie lektora Olga Medlíková
Písemná komunikace 
– efektivní kroky ke korektnímu vyjadřování Milada Záborcová
Práce s trémou Renata Novobílská
Pracovní a společenský protokol Olga Medlíková
Rétorika Jana Rychterová
Strategie neverbální komunikace Milada Záborcová
Time management Magdalena Černá 
Typologie osobnosti MBTI / GPOP Olga Medlíková
Videotrénink komunikace v krizových a zátěžových situacích Milada Záborcová
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VEDENÍ A ŘÍZENÍ

Dejte šanci podřízeným pracovat za Vás! 7 hodin Pavel Němeček
Kurz vám pomůže nahlédnout do různých stylů vedení lidí, poznat jejich klady a zápory. Analyzovat 
potenciál jednotlivce z hlediska jeho schopností, postojů a vlastností. Porozumět tajemství lidské 
motivace a  vyhodnotit potenciál stávajících stimulačních faktorů.

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 
úkol určen. A pochopitelně i na výsledek! A o ten přece jde. Delegujte s ohledem na své podřízené i 
výsledky vaší organizace.

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 
společnosti.

Efektivní vedení porad a jednání 7 hodin Magdalena Černá
Připadá vám, že vaše porady trvají dlouho a nikam nevedou? Chopte se vedení. Krátký kurz Vám 
ukáže praktický postup pro organizaci a vedení dobré týmové porady. Na tento základní kurz může 
navazovat rozšiřující kurz "Řešitelská porada", který přináší metody  skupinového řešení problémů  
a využívá skupinové synergie.

Facilitace pracovních setkání 7 hodin Magdalena Černá
Kurz vám pomůže vést a řídit vaše pracovní jednání tak, abyste využili co nejlépe potenciálu všech 
členů skupiny, efektivně diskutovali o problémech a došli k jasným a srozumitelným výsledkům.

Hodnocení pracovního výkonu 7 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.

Jak vytvořit fungující správní radu v neziskovce 5 hodin Marek Šedivý
Kurz Vám pomůže porozumět významu a roli správní rady v organizaci, být kompetentním ředitelem 
ve vztahu ke správní radě, být kompetentním členem správní rady. Pomůže vám využívat potenciálu, 
který správní rada jako celek má a zlepšit komunikaci se správní radou.

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.

Principy vedení týmu v NNO 7 hodin Pavel Němeček
Kurz Vám pomůže nahlédnout do různých stylů vedení lidí, poznat jejich klady a zápory. Analyzovat 
potenciál jednotlivce z hlediska jeho schopností, postojů a vlastností. Porozumět
tajemství lidské motivace a vyhodnotit potenciál stávajících stimulačních faktorů.
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MARKETING, FUNDRAISING A PUBLIC RELATIONS

Prosazování zájmů a vyjednávání v NNO 14 hodin Marek Šedivý
Díky kurzu si ujasníte podstatu prosazování zájmů a lobbingu. Kurz Vám pomůže připravit se na 
jednání s komunikačním partnerem, úspěšně ho uskutečnit a použít vhodné argumenty pro 
konkrétního vyjednávacího partnera.

Strategické plánování v neziskové organizaci 7 hodin Pavel Němeček
Dlouhodobá udržitelnost a úspěšnost organizace je prokazatelně z 80% závislá na správných 
strategických rozhodnutích. Kurz je zaměřen na vysvětlení rozdílů mezioperativním (krátkodobým) a 
strategickým řízením organizace a vysvětlení důležitosti strategického plánování v neziskové 
organizaci.

Time management 7 hodin Magdalena Černá
Máte málo času? A máte jasno v tom, čemu ho chcete věnovat? Kurz přinese řadu inspirací, jak dobře 
a efektivně svůj čas využívat a pochopení principů, které lze v time managementu uplatnit, abychom 
si mohli říci "mám hotovo".

E-marketing a sociální sítě 7 hodin Kateřina Švidrnochová
Poznejte potenciál a 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. Získáte přehled o sociálních sítích, osvojíte si také několik internetových aplikací pro 
tvorbu komiksů, plakátů a prezentací. Součástí kurzu jsou základy content marketingu – jak se 
obsahově prezentovat na internetu.
Ideální je, pokud mají účastníci vlastní notebook.

Firemní fundraising 7 hodin Pavel Němeček
Proč firemní dárci někomu „dávají“ a někomu ne? Jak na to, aby vaše organizace byla tím prvním 
případem? 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 je umění 
smysluplně vyjednávat.

Firemní kultura 7 hodin Olga Medlíková
Organizační (firemní) kultura ovlivňuje téměř všechno dění v každé organizaci – navenek i dovnitř. 
Spoluvytváří celkový obraz organizace na veřejnosti. Je zbožím, které fundraiser společně s posláním 
nabízí potencionálním dárcům a sponzorům. Manažeři a lídři ji využívají ve své práci v oblasti motivace 
pracovníků. Pokud se s organizační kulturou vědomě pracuje, stává se nástrojem, který moudří 
manažeři a lídři používají pro podporu dalšího rozvoje a dlouhodobou udržitelnost organizace.
Bolavým místem mnoha neziskových organizací je schopnost vyhodnocovat a měřit dopad  - tj. získávat 
zpětnou vazbu a následně s ní efektivně pracovat. Zpětná vazba a reflexe ale nejsou využívány pouze 
navenek, jsou současně mocnými nástroji motivace využívanými při vedení a řízení lidí. Úzce souvisí s 
organizační (firemní) kulturou, v ideálním případě se stávají její součástí. V průběhu semináře si 
účastníci kromě stručného teoretického základu osvojí svoje dovednosti v oblasti předávání a přijímání 
zpětné vazby a reflexe.

Individuální fundraising 7 hodin Pavel Němeček
Díky tomuto kurzu nahlédnete do skrytých pokladnic. Ujasníte si jednotlivé metody individuálního 
dárcovství a možnosti jejich využití pro Vaši organizaci. Ozřejmíte si možná nebezpečí i nové výzvy a 
budete se na moci lépe připravit. Protože štěstí přeje připraveným.
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Jak být soběstačnou neziskovkou 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 ověřit 
potenciál vašich prvních nápadů a nastartovat strukturovaný proces společného týmového uvažování 
o samofinancování ve Vaší organizaci. A nejen to, naučíte se i věci jako analýza bodu zvratu na 
modelovém příkladu.

Jak na fundraisingový plán v sociálních službách 7 hodin Pavel Němeček
Kurz vám pomůže při přípravě fundraisingového plánu a v orientaci v rozpočtech důležitých pro jeho 
sestavení. Také vám pomůže najít zdroje a metody pro získání finančních i nefinančních prostředků.

Jak napsat úspěšnou grantovou žádost? 14 hodin Petr Machálek
Chcete vědět o výhodách a nevýhodách jednotlicých fundraisingových metod? Seznámit se se základy 
grantového fundraisingu – kam se dá grantová žádost podat, jaká jsou specifika potenciálních 
donorů, jaké jsou výhody a nevýhody grantového fundraisingu? Chcete znát, na co si při psaní 
grantových žádostí dát pozor, na co se soustředit, jak funguje hodnotitelský proces? Pochopit logiku 
dobrého projektu? Zjistit, jaké jsou základní možnosti financování projektů z evropských fondů? 
Naučit se, jak jednoduše sestavit dobrý rozpočet ke grantové žádosti? Příklady nadací a dalších 
donorů financujících projekty v ČR? Pak je tento kurz právě pro vás!

Jak prezentovat sám sebe a svou práci na veřejnosti a v médiích?
7 hodin Štěpánka Duchková

Chcete zdokonalit své prezentační dovednosti? Musíte vystupovat na veřejnosti? Dostáváte se do 
styku s médii? Na kurzu Štěpánky Duchkové získáte rady, jak být připraveni na komunikaci (nejen) s 
médii. Jak odprezentovat svou práci tak, abyste zaujali. Osvojíte si návyky pro práci s trémou a 
hlasem.

Jak prodat službu vaší neziskovky? 7 hodin Anna Tvrzníková 
Melenová

Možná si někdy říkáte: "Znám dobře svou organizaci/službu/produkt. Jenže jak o tom říct ostatním a 
zaujmout je? Jak vzbudím zájem druhé strany, se kterou chci uzavřít nějakou formu spolupráce? Jak 
se vypořádám s námitkami nebo odmítnutím?" Možná míváte strach mluvit před lidmi a nejtěžší je 
pro Vás hovořit o sobě a tom, co děláte. Důležité pro mezilidskou komunikaci je umět být sám sebou. 
To je pevný základ, na který se dá stavět jakákoliv další dovednost. Na tomto semináři se dozvíte 
užitečná pravidla, která používají profesionálové při jednání s druhými lidmi. Konkrétní, jasná, praxí 
vyzkoušená. Nečekejte dlouhé monology a nezáživné povídání.

Jak vytvořit kreativní propagační materiály? 4 hodiny          Kateřina Švidrnochová
Workshop je zaměřen na praktickou práci s webovými aplikacemi pro tvorbu komiksů, letáků, 
jednoduchých videí a prezentací. Chystáte nějakou akci a chcete na ni pozvat atraktivně a vtipně? 
Jste na to sami, jen vy a počítač? Přijďte se naučit využít webové aplikace ve váš prospěch. Součástí 
workshopu bude i práce s textem.
Výčet některých použitých aplikací: Prezi, Stripgenerator, Pickmonkey, Flipsnack, Animoto.

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.

Jak využít webové aplikace 4 hodiny Kateřina Švidrnochová
v managementu neziskové organizace?
Workshop je zaměřen na praktickou práci s webovými aplikacemi pro management organizace. 
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Pracujete ve více lidech na projektu, kampani a potřebujete si zorganizovat práci? Hledáte vhodné 
nástroje, jak plánovat, sepisovat úkoly, hlídat deadliny a sdílet dokumenty? Potřebujete zefektivnit 
práci v týmu? Přijďte se naučit využít webové aplikace ve váš prospěch. 
Výčet některých použitých aplikací: Google Drive, systémy pro správu souborů (Dropbox, Skydrive, 
NAS, Sharepoint, popř. CRM systémy), Trello, Doodle, TeamLab, SurveyMonkey, Mindmeister.

Jak získat média na vaši stranu? 4 hodiny David Albrecht
Lámete si hlavu s tím,  jak prodat vaši činnost médiím? Nevíte, jak navázat a rozvíjet vztahy s novináři, 
jaké materiály novináři ocení a jakou formou jim je nabídnout? 
Ostřílený profesionál z oblasti komunikace s médii, David Albrecht, Vám poradí, jako na to.

Jednání s dárcem po telefonu 7 hodin Pavel Němeček
Domníváte se, že vše je potřeba říct 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.

Jednání 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 vyjednávací dovednosti budete moci prakticky vyzkoušet a získáte k nim cennou zpětnou vazbu.

MailChimp – Vaše e-maily nečtou opice 3 hodiny Roman Lelek
Rozesíláte e-maily na všechny strany, ale výsledky žádné? Vyzkoušejte MailChimp – chytrou 
pošťáckou opici, která je do 2000 kontaktů zadarmo. Společně se naučíme trochu teorie (proč a jak 
rozesílat e-maily) tak i praxi v MailChimpu (vytvoříme seznam kontaktů, naimportujeme do něj Vaše 
kontakty, vytvoříme a odešleme kampaň. Jako třešinku na konec si ukážeme report zobrazující 
statistiky otevírání, klikání atd.)

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.

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 nácvik psaní tiskové zprávy, prezentace organizace na veřejnosti, trénink reakcí na 
dotazy televizních a rozhlasových redaktorů a další praktické dovednosti. Naučte se komunikovat s 
novináři efektivně a s jistotou!

Metody moderního fundraisingu 7 hodin Petr Machálek
Umíte využít potenciál moderních metod fundraisingu? Chcete se v rámci fundraisingu posunout zase 
o kousek dál? Přihlaste se a dozvíte se, co je třeba pro kvalitní individuální fundraising. Kurz není určen 
pro začátečníky.

Nebojte se být fundraiserem! - navazující workshop                        7 hodin Milada Šnajdrová
Chcete získat jistotu ve fundraisingu? Vyměňte si zkušenosti s ostatními kolegy. Na konkrétních 
situacích se naučíte ten nejlepší způsob jednání.
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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.

Ovládněte Google analytics 3 hodiny Pavel Bechyně
Nástroj Google Analytics nemusí být taková věda. Poznejte návštěvníky svého webu, neztrácejte se v 
hodnotách a získejte užitečné informace nejen pro vaší organizaci.

Plánování a realizace občanských kampaní 7 hodin Petr Machálek
Veřejně se angažujete, ale efekt není takový, jaký byste si přáli? Zlepšete účinek svých kampaní 
důkladnějším plánováním a profesionálnější realizací. Získejte větší jistotu při uskutečňování vašich 
lokálních i celostátních občanských aktivit.

Plánování online kampaně 7 hodin Kateřina Švidrnochová
Využíváte v práci internet a sociální sítě za účelem PR a marketingu, ale stejně vlastně nevíte, jak vše 
správně uchopit? Chybí vám strategie a plán? Nevíte kde začít? Společně se naučíme definovat 
priority, naplánovat jednotlivé kroky, zmapovat možnosti internetu a sociálních sítí a inspirujeme se 
příklady z praxe.

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 vaš e 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 
argumentovat. Naučte se zanechat ten nejlepší dojem.

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 
pomohou v profesionální přípravě a plánování veřejně prospěšných, zejména neinvestičních projektů 
financovaných z grantů a dotací.

Reklama na Facebooku 7 hodin Pavel Drška
Víte, jak funguje reklama na Facebooku? Přihlaste se a Pavel Drška Vám to řekne. Hned další den pak 
budete schopni dostat Vaše příspěvky mezi nové uživatele, přilákat nové fanoušky, pozvat uživatele 
na Vaše akce nebo podpořit návštěvnost vašeho webu.

Řízení dotovaných 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.

Tisková zpráva a konference v praxi 7 hodin Marek Jehlička
Víte, jak má vypadat dobrá tisková zpráva, ale když přijde na věc, stále to není ono? Potřebujete 
trochu praxe? Náš kurz Vám pomůže správně pojmenovat téma, vybrat vhodná slova a napsat 
tiskovou zprávu tak, aby obsahovala zajímavé informace, neobsahovala naopak ty zbytečné a zaujala 
novináře. Dozvíte se také, jak postupovat, abyste zorganizovali tiskovou konferenci ve správnou chvíli 
a to tak, aby zaznamenala co největší úspěch.

Vedení úspěšné schůzky s dárcem 7 hodin Milada Záborcová
Vyznáte se na cestě k profesionální konverzaci? Víte, jak dobře nabídnout Vaše myšlenky a požádat 
druhou stranu o finanční podporu? Jste pro Vaše potenciální partnery přesvědčiví a důvěryhodní? 
Ověřte si, zda umíte zajímavě připravit schůzku s dárcem, dojednat ji po telefonu a následně ji vést 
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LEGISLATIVA A ÚČETNICTVÍ

Základy fundraisingu 7 hodin Pavel Němeček
Chcete začít systematicky budovat svou dárcovskou základnu? Kurz vám zprostředkuje základní 
informace o tom, jak na to. Užitečný je však také pro ty, kteří se snaží fundraising v neziskové 
organizaci rozvíjet, ale setkávají se s neúspěchy či překážkami. Kurz je doplněn příklady z praxe.

Základy individuálního fundraisingu 

14 hodin Petr Macháleka vytvoření fundraisingové strategie
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 
jednotlivých druhů fundrasingu. Zjistíte, jak oslovovat potenciální individuální dárce a seznámíte se s 
metodami direct dialogue a direct mailing. Vaše cesta k cíli bude přehlednější.

Daně v neziskové organizaci 3 hodiny Karel Malý
Daňová povinnost platí i pro neziskové organizace. Čím lépe budete znát své povinnosti a příslušné 
postupy, tím lépe pro vás. Je lepší vědět co a jak než hasit zbytečné požáry.

DPH pro neziskové organizace – neplátci 7 hodin Tomáš Doležal
Chcete vědět, kdy se stanete plátci DPH a jak správně vypočítat obrat? Nejste si jisti uplatňováním 
DPH ve vztahu k zahraničí? Pokud ano, pak je tento kurz určen právě Vám. Kurz je relevantní pro 
všechny nestátní neziskové organizace.

DPH pro neziskové organizace – plátci 7 hodin Tomáš Doležal
Nevíte si rady, které činnosti jsou zdanitelné a kdy lze využít osvobození? Chcete mít jasno ohledně 
nároku na odpočet? Potřebujete vysvětlit práci s koeficienty? Pokud ano, pak je tento kurz určen 
právě Vám. Kurz je relevantní pro všechny nestátní neziskové organizace.

Finanční řízení NNO 7 hodin Karel Malý
Zorientovat se v problematice finančního řízení neziskové organizace je poměrně složité. Chtělo by to 
znát alespoň základy z několika velice rozdílných oblastí, jako je například vedení lidí, účetnictví, 
plánování a mnoho dalších. Jak na to a základy toho, co je potřeba vědět, se dozvíte na tomto 
semináři.

Novinky v účetnictví a daních NNO pro rok 2016                                7 hodin Miroslava Nebuželská
Rok 2016 opět přinese změny a novinky do účetnictví a daňové problematiky neziskových organizací. 
Nenechte se jimi překvapit a naučte se s nimi pracovat! Kurz je relevantní pro všechny nestátní neziskové 
organizace, tedy všechny nestátní organizace, které nebyly zřízeny za účelem podnikání. Jedná se zejména 
o spolky – občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, ústavy, nadace a nadační fondy, církevní 
organizace, svazy a jiné typy sdružení.

Občanská sdružení 
3 hodiny Petr Vít– spolky podle nového občanského zákoníku

Nový občanský zákoník je na světě. Obavy ze změn, které vám přináší, 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.

Podvojné účetnictví v NNO 14 hodin Karel Malý
Od nuly až po devítku aneb jak se v neziskovkách účtuje. Podrobně probereme účtování na všech 
účtech účtové osnovy a toto vyzkoušíme na praktických příkladech z praxe.
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Právní minimum manažera NNO 7 hodin Petr Vít
Provoz úspěšné neziskové organizace se neobejde bez kvalitních smluv a dohod. Kurz Vám pomůže v 
orientaci mezi jednotlivými typy smluv a jejich náležitostmi a to celé vztahu k novému občanskému 
zákoníku. Kurz Vám rovněž objasní vztah mezi organizací a jejími orgány a odpovědnost členů těchto 
orgánů za výkon svých funkcí. Určeno každému, kdo nechce z nové právní úpravy předčasně 
zešedivět, ne-li ještě něco horšího.

Případová studie a daňové přiznání 7 hodin Miroslava Nebuželská
Nevíte jak sestavit daňové přiznání k DPPO za rok 2014 pro Vaši neziskovou organizaci? Rádi byste se 
to naučili a rovnou si na kurzu daňové přiznání formou případové studie vytvořili? Pokud ano, tento 
kurz je určen právě Vám. Kurz je relevantní pro všechny nestátní neziskové organizace, tedy všechny 
nestátní organizace, které nebyly zřízeny za účelem podnikání. Jedná se zejména o spolky – občanská 
sdružení, obecně prospěšné společnosti, ústavy, nadace a nadační fondy, církevní organizace, svazy a 
jiné typy sdružení.

Rozpočty a cash flow v NNO 7 hodin Karel Malý
Víte jak sestavit rozpočet a kontrolovat jeho plnění? Víte, kolik peněz budete mít k dispozici příští 
týden nebo za měsíc? Pokud s odpovědí váháte, tak tento seminář Vám ukáže jak na to.

„Transformace“ občanského sdružení 
3 hodiny Petr Vít- spolku na zapsaný ústav

Stále Vám není jasné, jak postupovat v transformaci z občanského sdružení - spolku na zapsaný 
ústav? Přihlaste se na náš kurz a my Vám ukážeme, jak pokud možno bez komplikací změnit právní 
formu Vašeho občanského sdružení – spolku.

Účetní závěrka NNO, daňové přiznání 7 hodin Karel Malý
Čeká vás účetní uzávěrka? Nebo snad závěrka? Pokud nevíte, v čem se liší, je nevyšší 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.

Účetnictví neziskové organizace v příkladech                                     7 hodin Jan Černý
Chcete se praktickou cestou naučit, jak vést účetnictví neziskové organizace? V rámci kurzu účastníci 
budou na základě zadaných konkrétních případů z praxe neziskových organizací provádět konkrétní 
účetní zápisy.

Účetnictví pro manažery NNO 7 hodin Karel Malý
Co všechno můžete vyčíst z rozvahy a výsledovky? K čemu ty výkazy vlastně jsou a co nám říkají? Jak 
to podvojné účetnictví vlastně funguje a v čem nám může pomoct při rozhodování? Odpovědi na tyto 
otázky vám dá tento seminář.

Účetnictví v praxi 
14 hodin Karel Malýs ohledem na účetní uzávěrku a závěrku

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.

Uzavírání darovacích smluv v praxi 3 hodiny Petr Vít
Umíte rozlišit dar od sponzorského příspěvku? Naučte se správně sepsat darovací smlouvu a vyhnete 
se případným rizikům.

Veřejný rejstřík a řídící dokumenty organizace 7 hodin Milada Šnajdrová
Na semináři se dozvíte co napsat a nepsat do stanov a statutu podle nového občanského zákoníku a 
především podle praktických zkušeností. 
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY

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.

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 životaschopný systém manažerského informačního prostředí v organizaci práce 
pro cílovou skupinu registrované sociální služby. Zbavíte se zbytečných „papírů“!

Efektivita sociální práce 7 hodin
Jana Sladká 
Ševčíková

Kurz vám pomůže zhodnotit význam sociální služby, pochopit její vliv na změnu v komunitě, ve které 
žijete a kterou se snažíte svojí prací ovlivnit, naučí vás vnímat hospodárnost služby. Kurz vám pomůže 
pochopit spojnici mezi cíli služby, cíli spolupráce s uživatelem a kritérii standardu č. 15, který na 
každém poskytovateli vyžaduje průběžnou kontrolu a hodnocení toho, jak služba naplňuje své 
poslání, zásady, cíle a osobní cíle uživatelů, kterým je určena.

Etika v pomáhajících profesích

7 hodin Dana Kovářová- co mohu, smím a musím
Musíte jen to, co můžete! Naučte se, jak tuto zásadu uplatňovat v praxi. Naučte se přijímat 
rozhodnutí a nést za ně zodpovědnost. Ozřejmíte si pojmy jako právo, morálka, svědomí, 
rozhodování, odpovědnost a jejich vzájemné vztahy. A dost možná okřejete na duši.

Individuální plánování v pečovatelských službách 7 hodin Marcela Hauke
Kurz vám pomůže pochopit význam plánování a způsob plánování u různých cílových skupin, zjišťovat 
osobní cíle uživatelů, vést rozhovor a provázat teorii s praxí, sestavovat smysluplné individuální plány 
a nebát se inspekcí.

Jak na fundraisingový plán v sociálních službách 7 hodin Pavel Němeček
Kurz vám pomůže při přípravě fundraisingového plánu a v orientaci v rozpočtech důležitých pro jeho 
sestavení. Také vám pomůže najít zdroje a metody pro získání finančních i nefinančních prostředků.

Komunikace se seniory 7 hodin Marcela Vítová 
Kurz vám pomůže poznat specifika komunikace se seniory a posílit dovednosti komunikace s touto 
cílovou skupinou.

Komunikace v krizových a zátěžových situacích 7 hodin Milada Záborcová

Ocitáte se v situacích, kdy musíte jednat s osobami, jejichž chování je mimo rámec standardní 

komunikace? Jste ve styku s jedinci, jejichž motivace k činům může mít patologické rysy, ohrožují 

okolí či sebe samotné, či s osobami, které byly postiženy mimořádnou životní událostí? Naučte se, jak 

vhodně reagovat. Získáte představu o možnostech vyjednávání v tzv. „zablokované komunikaci“ či 

jinak ztížené situaci, ozřejmíte a procvičíte si postupy pro tzv. vyjednávací strategie krizového 

rozhovoru.

Opatrovnictví podle nového obč. zákoníku 6 hodin Jiří Kučera

Kurz představí změny v oblasti opatrovnictví, které přináší nový občanský zákoník platný od  1. 1. 2014
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a pomůže vám porozumět nově nastaveným zásadám. Budou vysvětleny rozdíly mezi novou a 
stávající úpravou opatrovnictví, dozvíte se, jak budou moci fungovat opatrovnické rady a jaké 
postavení v nich mají poskytovatelé sociálních služeb.

Plány osobního rozvoje zaměstnanců

7 hodin Dana Kovářová

jako nástroj motivace, stabilizace 
a součást standardů kvality
Kurz vám pomůže zvýšit manažerské kompetence v personálním řízení organizace, procvičíte tvorbu 
plánů osobního rozvoje pro své pracovníky a dokážete používat plány osobního rozvoje jako 
prostředek interní supervize.

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 
Evropského sociálního fondu.

Průvodce labyrintem sociálních dávek 7 hodin Zdeňka Konečná
Ve většině NO jsou pracovníci lidem v nouzi blíž než úředníci, kteří o pomoci rozhodují. I když se 
snažíme sebevíc, finanční prostředky organizace nemusí k vyřešení akutní situace klienta stačit. A 
proto: umíme poradit, kde a kdo našim klientům následně pomůže? Lidé v těžkých životních situacích 
mají strach z úřadů a úředníků, dokážeme zmírnit jejich obavy z „papírování“ a neporozumění? Lze 
usměrnit klientovu naději a očekávání a nezpůsobit mu zklamání? Je nám jasné co můžeme klientovi 
slíbit, abychom slibu dostáli? Na tyto a mnoho dalších otázek Vám pomůže seminář odpovědět. 
Nečekejte, že se z Vás po semináři stanou pouhé „kalkulačky“ na výpočet sociálních dávek. Získáte 
cenný přehled o tom, kdo, kde a za jakých podmínek může Vašim klientům pomoci v konkrétní 
situaci. Budete moci jednat prospěšněji, efektivněji, rychleji a s větší jistotou.

Psychologické techniky

7 hodinv poradenském procesu
Soustavný kontakt s klienty v poradenství vyžaduje určité dovednosti. Kurz vám pomůže nalézt 
nejvhodnější formu řízeného individuálního rozhovoru, orientovat se při identifikaci klientova 
problému, porozumět 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.).

Standardy kvality sociální práce 14 hodin Dagmar Krutilová

Kurz vám pomůže orientovat se v tom, co od poskytovatelů požaduje Zákon o soc. službách 108/2006 

Sb., jak propojit požadavky zákona do praxe, uvědomit si příklady dobré praxe.

Jana 
Sladká Ševčíková

Úvod do Age managementu v sociálních službách 7 hodin Milada Záborcová
Kurz provede účastníky úvodem do tematiky Age Managementu, který je v současném době čím dál 
aktuálnějším i naléhavějším aspektem zaměstnanosti. Pozornost zaměříme na problematiku 
zohlednění věkových skupin při práci v sociální oblasti a na otázku vlivu stárnutí na pracovní 
schopnost. Budou představeny aktuální poznatky, statistické údaje a indicie demokratického vývoje 
populace a nastíněny okruhy budoucích nevyhnutelných změn v řízení s ohledem na věk a schopnosti 
zaměstnanců.

Úvod do standardů kvality 

7 hodin Marcela Haukev pečovatelských službách
Potřebovali byste více proniknout do standardů kvality sociálních služeb? Přihlaste se na náš kurz a 
my Vám s tím pomůžeme. Kurz je zaměřen převážně prakticky, jednotlivé standardy a požadavky na 
ně jsou propojovány jednak s odkazem na paragrafové znění zákona o sociálních službách, jednak s 
konkrétními příklady.
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OSOBNOSTNÍ ROZVOJ

Vedení týmu v neziskové organizaci 
7 hodin Olga Medlíkováposkytující sociální služby

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.

Získejte si podporu aneb PR 
6 hodin Marek Šedivý v sociálních službách

Kurz Vám pomůže efektivně pracovat v oblasti vztahů s veřejností a zlepšit komunikaci s novináři. 
Kurz posílí dovednosti v oblasti psaní tiskových zpráv a pořádání tiskových konferencí a naučí Vás 
motivovat spolupracovníky, aby dbali na dobrou pověst organizace. Posílíte také dovednosti v 
získávání finančních prostředků pro organizaci.

Získejte si zdroje aneb Marketing 
7 hodin Marek Šedivýv sociálních službách

Kurz Vám pomůže posílit dovednosti v oblasti marketingu, motivovat spolupracovníky k 

marketingovému myšlení, zlepšovat vztahy s klienty, dárci, dodavateli a ostatními podporovateli vaší 

organizace.

Aktivity pro lektory a účastníky 7 hodin Olga Medlíková
Kurz Vám pomůže vybrat nejvhodnější aktivity pro vzdělávací akce.

Emoční dovednosti 7 hodin Milada Záborcová
v pomáhajících profesích
Emoce nám mohou být nápomocny nebo nás zradit. Naše emoční nadání rozhoduje o tom, jak dobře 
dokážeme použít naše ostatní schopnosti, včetně logického myšlení. S rozvinutou emoční inteligencí 
daleko častěji dosáhneme cílů, které jsme si předem určili, a dokážeme překonat komplikace, které 
nás omezují na cestě k plně prožívanému životu – ať již v rovině osobní či profesní. Zjistěte, jak jste na 
tom se svými emocemi Vy, a poznejte emoční dovednosti, které Vás ve Vaší práci dokážou podpořit.

Facilitace 14 hodin Petr Vrzáček
Cílem kurzu je umožnit jeho účastníkům přípravu a realizaci vybrané části facilitovaného setkání. Kurz 
účastníkům poskytuje možnost participovat v různých rolích na výstupech ostatních kurzistů. Každý 
účastník dostane na své v ystoupení zpětnou vazbu a k ní i nahrávku, která se pro něj stane cenným 
učebním materiálem. Kurz je veden aktivizujícími metodami, které nutí jeho účastníky k aktivitě a 
přípravě využitelných nástrojů facilitace.

Konflikt? Výzva k jednání! 7 hodin Milada Záborcová
Zátěžové situace, hádky, útoky na vlastní názory či na svoji osobu zažil ve svém životě patrně každý. Od 
prvních momentů takovýchto střetů si uvědomujeme náročnost a vypjatost obdobných chvil a zrovna 
tak nám bývá jasné, že se ocitáme na „opačném břehu“, než je náš rozčilený oponent. Jsme si ale jisti 
tím, zda se dokážeme v konfliktu i po jeho odeznění zorientovat, vnímat bez předpojatosti a našich 
vlastních výkladů věcnou podstatu sporu a odhadnout správně, kdy se v pozadí úmyslů aktérů 
komunikace skrývá třeba chuť námi manipulovat? Kurz Vám představí způsoby, jak v konfliktu 
postupovat se zřetelem k cílům, jichž chceme dosáhnout, a strategie, jimiž dokážeme z konfliktu získat 
maximum pozitiv. Vyzkoušejte si, že řešení konfliktní situace se může stát přínosem, z něhož budete v 
budoucnu těžit pro kvalitu Vašich dalších profesních i osobních vztahů.
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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.

Nadřízení a podřízení 

7 hodin Milada Záborcová– komunikace s respektem
Kurz Vám pomůže ujasnit si problematická místa mezilidských vztahů se zřetelem ke komunikační 
rovině nadřízený - podřízený. Dozvíte se, jak interpretovat neverbální signály, díky nimž můžeme 
dešifrovat mnohé postoje, které se protistrana snaží utajit, zaměříme se na konflikt, jeho podstatu, 
řešení i prevenci před jeho rozvinutím.  Vyzkoušíte si základní pravidla asertivního jednání, zjistíte, jak 
se dá jednat v krizových situacích, které mohou během komunikace s podřízenými nastat. Dozvíte se, 
na jakých principech fungují dobře organizované týmy a jaké jsou stinné stránky osobnosti 
nadřízených, kterým je lépe se vyhnout. Získáte tipy, jak vést konstruktivní kritiku či být aktivně 
naslouchajícím partnerem, který dialog dokáže vést přínosným směrem a umí si se svými 
podřízenými vybudovat vztah založený na respektu.

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.

Písemná komunikace 

7 hodin Milada Záborcová– efektivní kroky ke korektnímu vyjadřování
Psát jsme se všichni naučili v první třídě. Ovšem psát tak, abychom dokázali zaujmout, to už je jiná. 
Nic však není ztraceno! Své stylistické umění můžete zdokonalit na našem kurzu. Bude-li třeba, 
odstraníte mezery ve svých gramatických znalostech, procvičíte si nejproblematičtější mateřského 
jazyka. Vaše korespondence i písemný projev se posunou na novou úroveň.

Pracovní a společenský protokol 7 hodin Olga Medlíková
Kurz vám pomůže osvojit si pravidla společenského chování. Naučíte se základům stolování. Dozvíte 
se, jak se správně připravit na společenské akce. Posílíte jistotu jednat v společensky náročných 
situacích.

Rétorika 7 hodin Jana Rychterová
Seminář má za úkol představit rétoriku jako živou záležitost v praxi. Je zaměřen na řečnickou pohodu, 
osvojení technik dýchání, uvolnění mluvidel a gest i zpracování trémy. Pomocí praktického nácviku 
(cvičení, her či ukázek projevů) seznámí posluchače se zásadami správného mluvení, využitím slovní 
zásoby, zapojením těla do projevu řečníka na veřejnosti. Každý posluchač dostane materiály shrnující 
veškeré informace.

Strategie neverbální komunikace 7 hodin Milada Záborcová
Chcete si ujasnit jednotlivé oblasti neverbálního sdělování, vyzkoušet si svoje dosavadní zkušenosti z 
oblasti poznávání body language formou testů, hry i tréninku interakcí, poznat dosavadní mýty a 
nepřesnosti týkající se neverbální komunikace a věnovat se těm signálům, které nám pomohou lépe 
chápat naše komunikační partnery?

Time management 7 hodin Magdaléna Černá
Máte málo času? A máte jasno v tom, čemu ho chcete věnovat? Kurz přinese řadu inspirací, jak dobře 
a efektivně svůj čas využívat a pochopení principů, které lze v time managementu uplatnit, abychom 
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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 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.

Videotrénink komunikace v krizových 

7 hodin Milada Záborcováa zátěžových situacích
Náročné situace se nevyhýbají nikomu. Na kurzu získáte informace užitečné pro zvládání obtížných 
situací, jimž čelíte v profesním nebo osobním životě. Nové poznatky budete moci prakticky uplatnit 
díky nácviku před kamerou. Svízelné okamžiky už vás jen tak nezaskočí.
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V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte oslovit asistentku nebo koordinátorku vzdělávání
prostřednictvím e-mailu kurzy@neziskovky.cz či telefonního čísla 605 276 326.

Rády Vám kromě dalších informací o otevřených kurzech poskytneme veškeré podrobnosti 
k rekvalifikačním kurzům, které Nadace Neziskovky.cz s úspěchem vypisuje již několik let, 
a zodpovíme všechny dotazy týkající se akreditovaných kurzů a kurzů na klíč.

Více informací naleznete na www.neziskovky.cz.


