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Dobrý den, 
dostává se Vám do ruky výsledek naší letní 
prázdninové práce. Nápad vytvořit katalog kur-
zů vznikl na strategickém plánování v květnu, 
kdy jsme přemýšleli, jak vylepšit naše služby. 
Prvním krokem byl dotazníkový průzkum, kde 
jsme zjišťovali Vaše preference a potřeby. Na 
základě výsledků dotazníku a dalších interních 
analýz vzdělávání jsme se pustili do samotného 
tvoření katalogu. Naším cílem bylo vytvořit sou-
hrnný výčet kurzů, které máme v nabídce. 
A jak se stalo, že katalog je tak objemný? 
V první části katalogu jsme zapracovali me-
dailonky lektorů a kurzy, které jednotliví lektoři 
školí. Při výběru lektorů dbáme na jejich odbor-
nost, zkušenosti z daného oboru, lektorování 
a praktické zkušenosti z neziskového sektoru. 
V této části najdete také informace o plánova-
ných termínech kurzů. Některé vybrané kurzy 
si může Vaše organizace samostatně objednat.
Nenašli jste kurz, který potřebujete? I v tomto 
případě se na nás neváhejte obrátit, společ-
ně připravíme vzdělávací semináře šité Vašim 
potřebám na míru!
V další části najdete stručný výpis kurzů za-
řazených do 6 tematických skupin pro lepší 
přehlednost. V následující části jsou vypsané 
anotace otevřených kurzů, které v průběhu 
roku 2013/2014 budeme průběžně vypisovat. 
Naše organizace nabízí i akreditované seminá-

ře, jejich aktuální seznam s číslem akreditace, 
časovou dotací a lektorem najdete v další části. 
Jelikož vzdělávání nejsou jen otevřené kurzy, 
tak aby naše nabídka vzdělávání byla komplet-
ní, vypracovali jsme krátké informace o dalších 
službách, které nabízíme. Kromě odborných 
konzultací si u nás v knihovně můžete vypůjčit 
knížku na samostudium nebo si knížku zakou-
pit. 
Na závěr jsme si dovolili vypsat akce (nejen 
vzdělávací), které pořádáme a kde se s námi 
můžete osobně potkat. V roce 2014 pro Vás 
chystáme především jako informační centrum 
Den otevřených dveří s bohatým doprovodným 
programem. Akce Odpolední koktejl proběh-
ne již potřetí, a v rámci ní se můžete seznámit 
osobně i s našimi lektory. 
Doufáme, že katalog Vám usnadní orientaci 
v nabídce našich kurzů a služeb. Pokud Vás 
zaujal nějaký kurz, neváhejte si ho objednat. 
Podrobný návod „Jak na to?“ najdete 
v úplném závěru katalogu.

Těšíme se na viděnou na některém 
z našich kurzů a akcí!

Karolina Fialová a Bára Kopencová
za tým Neziskovky.cz

ÚVOD
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CO PRO VÁS
DĚLAJÍ 
NEZISKOVKY.CZ?
UŽ PŘES 20 LET POMÁHÁME PROFESIONALIZOVAT ČINNOSTI NEZISKO-
VÝCH ORGANIZACÍ A PODPORUJEME JEJICH VZÁJEMNOU SPOLUPRÁCI. 
POSKYTUJEME INFORMACE, VYDÁVÁME PUBLIKACE (MJ. I ELEKTRONIC-
KÝ MĚSÍČNÍK SVĚT NEZISKOVEK) A ORGANIZUJEME SEMINÁŘE, ŠKOLENÍ 
A DALŠÍ VZDĚLÁVACÍ AKCE PRO PRACOVNÍKY NEZISKOVÝCH ORGANIZA-
CÍ. PROVOZUJEME SPECIALIZOVANOU VEŘEJNOU KNIHOVNU A UDRŽU-
JEME KATALOG NEZISKOVEK A DATABÁZI FINANČNÍCH ZDROJŮ. POKUD 
ŘEŠÍTE SPECIFICKÝ PROBLÉM, ZPROSTŘEDKUJEME VÁM ODBORNOU 
KONZULTACI.

POSLÁNÍ
RADÍME LIDEM I ORGANIZACÍM A UČÍME JE, 
JAK V NEZISKOVÉM SEKTORU PRACOVAT PROFESIONÁLNĚ.
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MGR. BARBORA KOPENCOVÁ 
Manažerka vzdělávání
Ve společnosti Neziskovky.cz působí jako manažerka vzdělávání. Vystu-
dovala Vysokou školu informačních studií na Filozofické fakultě Univerzity 
Karlovy v Praze. V rámci programu ERASMUS absolvovala studijní pobyt 
na Universitat Politécnica de Valencia (Španělsko). V organizaci Neziskov-
ky.cz působí od roku 2011.

Jakékoliv dotazy ohledně vzdělání je možno směřovat na:
e-mail: kurzy@neziskovky.cz 
tel. č.: 224 239 876, 605 276 326

BC. KAROLINA FIALOVÁ 
Asistentka vzdělávání
V organizaci Neziskovky.cz začala pomáhat s organizací kurzů na začátku 
roku 2012 a od února 2013 působí jako asistentka vzdělávání. Studuje 
Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Arts management, vedlejší 
specializace Ekonomika nestátních neziskových organizací.

OBLAST
VZDĚLÁNÍ
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SIMONA BAGAROVÁ
Absolventka Vyšší odborné školy sociálně právní byla krátce po studiu, v roce 
2005, jednou ze zakladatelek obecně prospěšné společnosti Rozmarýna, 
která již od svého založení počítala s provozem kavárny, která by poskytovala 
tréninková místa mladým lidem po odchodu z dětských domovů. Café Roz-
mar bylo otevřeno v roce 2009 jako jedna z prvních sociálních firem v ČR 
a jako jediná sociální firma zaměřená na podporu zmíněné cílové skupiny. 
Simona se v Rozmarýně od počátku věnovala tématům firemního fundraisin-
gu a PR, pro něž byl provoz Café Rozmar jedním z nástrojů. Od poloviny roku 
2012 do ledna 2013 působila rovněž jako provozní Café Rozmar. V červnu 
2013 ukončila své působení v organizaci a věnuje se svému sociálně-pod-
nikatelskému projektu Rose&Mary Fashion. Od září 2013 je ředitelkou o.p.s. 
Krása pomoci, založené při Nadaci Taťány Kuchařové Krása pomoci. Nára-
zově spolupracuje jako externí konzultant s neziskovými organizacemi, kde 

se zaměřuje na témata PR, fundraising, sociální podnikání.

SEZNAM ŠKOLENÝCH KURZŮ:
Sociální firma v praxi aneb Jaký problém řešíte vy? 3x/rok  23. 1. 2014

ZUZANA BRIŠ
Absolvovala pedagogickou fakultu na Západočeské univerzitě a studijní stáž 
na Plymouth University ve Velké Británii, kde měla také příležitost být u vzniku 
The Natural School, alternativního přístupu k výuce dětí, jehož stěžejní myš-
lenkou je využití smyslového vnímání v procesu učení. Své vzdělání si stále 
doplňuje, v roce 2010 dokončila dvouletý kurz psychosociálních dovedností 
v rámci gestalt modality, o rok později jednoletý výcvik koučinku, taktéž v ge-
stalt přístupu. V 2013 absolvovala půlroční sebezkušenostní kurz Základy 
arteterapeutických technik. Od začátku roku 2013 prochází výcvikem Sys-
temických konstelací, který dokončí v únoru 2014.
Od roku 2005 působí na poli personalistiky, a to především v nadnárodních 
společnostech s výrobním prostředím. V posledních letech se specializuje 
na problematiku firemního vzdělávání, ve které měla příležitost vést mnoho 
úspěšných projektů. Současně působí jako lektor tzv. měkkých dovedností 

a kouč. Vzdělávání se aktivně věnuje od roku 2001.
Ve svých kurzech kombinuje zkušenosti nabyté v komerční sféře výrobního prostředí se znalostmi psycho-
logie a moderních didaktických metod. Přístup ke klientům vychází především z gestalt pohledu, který po-
máhá vytvořit bezpečné a zároveň podnětné prostředí ve skupině, vstupovat do přímého kontaktu s lidmi, 
vidět jejich skutečnost a plně rozumět jejich potřebám.
Vzdělávání a osobnostní růst vnímá jako proces, během kterého mají klienti možnost vnímat sami sebe, 
svou aktuální situaci a díky tomu rozvíjet svůj potenciál.

SEZNAM ŠKOLENÝCH KURZŮ:
Efektivní motivace zaměstnanců 1x/rok únor 2014
Delegování bez nařizování a obav 1x/rok duben 2014
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MAGDALENA CERNÁ
Absolvovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, psychologické vzdělání 
si doplnila čtyřletým výcvikovým programem v rogersovské psychoterapii a 
gestalt přístupu. Absolvovala dlouhodobou zahraniční stáž v Outward Bound 
Great Britain, roční studijní pobyt v Sociologickém ústavu Akademie věd ČR 
a řadu kratších vzdělávacích programů. Trenér, konzultant, aktivní kouč a faci-
litátor. Vzdělávání dospělých se věnuje od r. 1992. Manažerskou praxi získala 
mimo jiné ve vzdělávací organizaci Outward Bound-Česká cesta. V součas-
né době působí jako manažer společnosti Facilita CZ. Ve své trenérské práci 
se věnuje komplexně manažerským kompetencím, specializuje se na dlou-
hodobé rozvojové programy pro organizace a pracovní týmy. Metodicky řeší 
rozvojové a změnové programy, věnuje se práci v assessment a development 
centrech a spolupracuje při výběrech uchazečů na manažerské pozice. Dru-
hé volební období je členem prezídia České asociace koučů.

SEZNAM ŠKOLENÝCH KURZŮ:
Time management 2 - 3x/rok  9. 12. 2013
Efektivní vedení porad a jednání 2x/rok  14. 11. 2013
Facilitace pracovních setkání 1x/rok leden 2014

MAGDALENA CEVELOVÁ
Marketingová čarodějnice, poradkyně a lektorka. Svým klientům pomáhá zís-
kat více zákazníků, zlepšit obchodní výsledky, najít si místo na trhu a přede-
vším nacházet v práci smysl a radost.
Vystudovala psychologii a pedagogiku na FFUK a MBA se zaměřením na 
marketing na Vysoké škole ekonomie a managementu v Praze. Má zkuše-
nosti z předních českých PR agentur (AMI Communications a Impact) i ze 
strany zadavatele. Od roku 2003 se věnuje nezávislému podnikání pod vlast-
ní značkou Marketingová kouzla.
Její hlavní cílovou skupinou jsou malé firmy a nezávislí profesionálové, často 
školí a přednáší i v neziskových organizacích. Šest let působila jako ředitelka 
jedné z nich – Institutu pro výcvik v Gestalt terapii v Praze.

SEZNAM ŠKOLENÝCH KURZŮ:
Marketingový plán prakticky 2x/rok 26. 9. 2013
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ŠTEPÁNKA DUCHKOVÁ
Moderátorka a mediální lektorka. Začínala v deníku Telegraf, po té pracovala 
v České televizi jako redaktorka zpravodajství. Od roku 1997 pracovala deset 
let v televizi Prima jako redaktorka a moderátorka hlavní zpravodajské relace 
a diskusních pořadů. Pracovala také v rádiu Impuls. Po celou dobu půso-
bí jako moderátorka společenských akcí, kongresů a tiskových konferencí. 
Přednáší na VŠE na Katedře obchodního podnikání a komerčních komuni-
kací a působí jako lektorka mediálních tréninků.

SEZNAM ŠKOLENÝCH KURZŮ:
Mediální trénink 5x/rok  16. 12. 2013

MARCELA HAUKE
Ředitelka Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem, sociální práci 
se na řídící pozici věnuje již více než 10 let. Má vzdělání v oboru zdravotní 
sestra a vysokoškolské vzdělání v oboru speciální pedagogika – vychovatel-
ství, prošla sebezkušenostním výcvikem v socioterapii a v Neziskovkách.cz 
absolvovala rekvalifikační kurz lektor-konzultant. Je členkou Asociace posky-
tovatelů sociálních služeb ČR.

SEZNAM ŠKOLENÝCH KURZŮ:
Úvod do individuálního plánování akreditace možnost objednávky
Individuální plánování v pečovatelských službách akreditace možnost objednávky
Úvod do standardů kvality v pečovatelských službách  možnost objednávky

JAN HORKÝ
Konzultant a lektor, více než 15 let se věnuje problematice financování a pro-
jektového řízení v neziskových organizacích. Od roku 2007 byl ředitelem Eru-
dis, o.p.s., kde vedl projekty zaměřené na vzdělávání ve školství. V dřívějších 
letech se jako ekonom a fundraiser podílel na rozvoji Salesiánského střediska 
mládeže, o.p.s. v Praze-Kobylisích. Spolupracoval na přípravě a řízení desítek 
veřejně prospěšných projektů různých organizací ve vzdělávání a v sociálně-
-zdravotní oblasti. Je absolventem KTF UK a DPS na PedF UK v Praze.

SEZNAM ŠKOLENÝCH KURZŮ:
Příprava projektů a psaní žádostí o grant včetně SF EV 5x/rok 6.–7. 11. 2013
Projektové řízení v sociálních službách akreditace možnost objednávky
Řízení projektů 2x/rok prosinec 2013
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MAREK JEHLICKA
Pracoval jako novinář (Lidové noviny), tiskový mluvčí neziskové organizace 
Arnika a poradce poslaneckého klubu Strany zelených. Podílel se na vzniku 
neziskových organizací České centrum fundraisingu, Změň politiku a Fara 
Pyšely a společnosti BIOPORT Neomarketing Labs, s. r. o., kde se věnuje 
především novým médiím a sociálním sítím. Je lektorem Večerní školy mar-
ketingu a reklamy (www.adinstitute.cz) a autorem komunikační příručky pro 
nevládní organizace: Průvodce po mediální galaxii.

SEZNAM ŠKOLENÝCH KURZŮ:
Jak využít sílu Facebooku ke svým cílům 2x/rok  13. 11. 2013

KATERINA JURIGOVÁ
Absolvovala Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. V oblasti pub-
lic relations pracuje od roku 1999, kdy nastoupila jako konzultantka do mezi-
národní PR agentury Hill and Knowlto, působila i v agentuře QandA, kde se 
soustředila na řízení projektů v oblasti zdravotnictví a farmacie a na podporu 
mediálních vztahů těchto i dalších klientů. Dlouhodobě spolupracuje s Ne-
ziskovkami.cz, o.p.s.

SEZNAM ŠKOLENÝCH KURZŮ:
Mediální trénink 5x/rok 18. 09. a 16. 12. 2013

ZDENKA KONECNÁ
Absolventka Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olo-
mouci. Pracovala jako zástupkyně ředitele a ekonomka v Charitě Zlín. Dále 
pracovala jako sociální kurátorka Magistrátu města Zlína. Při své práci se za-
bývala romskou problematikou, koordinací pomoci pro osoby ohrožené soci-
álním vyloučením, komunitním plánováním a v Sekci sociálních kurátorů ČR 
zastupovala Zlínský kraj. Od roku 2011 se účastnila projektu Etická výchova, 
který pořádalo Etické fórum a Univerzita Hradec Králové. V současnosti se 
věnuje multikulturní výchově.

SEZNAM ŠKOLENÝCH KURZŮ:
Finanční řízení pohledem manažera 2x/rok únor 2014
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BLANKA JUNOVÁ
Působí jako lektorka, konzultantka, kariérní poradkyně, průvodkyně a koučka 
ve vzdělávání dospělých. K této oblasti ji nasměroval čtyřletý studijně pracov-
ní pobyt v Kanadě. Po svém návratu v r. 1999 začala pracovat v oblasti vzdě-
lávání dospělých a v poradenství zdravého životního stylu, od roku 2000 se 
v rámci lektorské činnosti profiluje především na témata komunikace, slaďo-
vání soukromého a pracovního života, prožitkového kariérního poradenství, 
zvládání stresu a konfliktů. Je spoluautorkou knihy „Jak sladit práci a rodinu“ 
a autorkou příručky „Čas na změnu“. Rovněž je iniciátorkou a předsedkyní 
občanského sdružení Žen-sen a podílí se na přípravě národních i meziná-
rodních projektů zaměřených především na vzdělávání a rodičovství.

SEZNAM ŠKOLENÝCH KURZŮ:
Komunikace jako nástroj porozumění akreditace  možnost objednávky
Základy asertivní komunikace   možnost objednávky
Rovnováha v mém životě  možnost objednávky

DANA KOVÁROVÁ
Vystudovala všeobecné gymnázium, VOŠ obor Sociální péče v Brně, na 
Univerzitě Hradec Králové absolvovala bakalářské studium v oboru Sociální 
práce a na UK v Praze magisterský program Řízení a supervize v sociálních 
a zdravotnických organizacích.
Po krátké praxi v manželské a předmanželské poradně pracovala dvacet let 
ve státním sektoru v oblasti kariérového poradenství na Úřadu práce ČR. 
Věnovala se individuálnímu i skupinovému poradenství, přímé práci s kli-
enty a diagnostice profesního zaměření v oblasti volby a změny povolání, 
slaďování osobních kompetencí, možností a ambic jednotlivců se zájmy a cíli 
organizací na trhu práce. 
V současné době se zaměřuje na praktické otázky etiky v pomáhajících 
profesích. V oblasti ziskového i neziskového sektoru na manažerské kompe-
tence zejména v oblasti asertivních komunikačních dovedností, time man-

agementu, managementu změn, delegování pravomocí, sestavování výkonných týmů, na využití konceptu 
učící se organizace. 
V oblasti strategického plánování se věnuje otázkám rozvoje a využití lidských zdrojů jako jednoho ze zá-
sadních výrobních faktorů, systémům podpory pracovníků, motivaci a efektivnímu hodnocení jako nástroji 
ke zvyšování výkonnosti a konkurenceschopnosti jednotlivců i firem. 
V rámci partnerství spolupracovala na různých projektech ESF, zaměřených na rozvoj lidských zdrojů a vzdělá-
vání. V posledních letech pracovala i jako externí přednášející na VOŠ v předmětech Metody sociální práce, 
Základy pedagogiky a Sociální politika ČR a EU.

SEZNAM ŠKOLENÝCH KURZŮ:
Plány osobního rozvoje zaměstnanců jako nástroj motivace, 
stabilizace a součást standardů kvality akreditace 1x/rok  duben 2014
Etika v pomáhajících profesích – co mohu, smím a musím  možnost objednávky
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KATERINA KOTULANOVÁ
Absolventka PedF MU v Brně a Université Michel de Montaigne v Bordeaux, 
Francie. V neziskovém sektoru se pohybuje posledních 10 let jako koordiná-
torka vzdělávacích programů, terénní sociální pracovník, fundraiser, lektor 
a metodik. Zaměřuje se na inovativní přístupy ve vzdělávání, multikulturní 
výchovu a pedagogickou psychologii. V současnosti pracuje jako projektová 
manažerka CEITEC – středoevropského technologického institutu VUT 
v Brně.

SEZNAM ŠKOLENÝCH KURZŮ:
PR a marketing prostřednictvím internetu 3x/rok  únor 2014

DAGMAR KRUTILOVÁ
PhDr. et Mgr. Dagmar Krutilová je vyškolená externí inspektorka kvality v soci-
álních službách pro MPSV, certifikátorka kvality primární prevence pro MŠMT 
a pro drogové služby pro RVKPP. Působí také jako lektorka pro vzdělávání 
inspektorů a školitel v oblasti vzdělávání pracovníků v sociálních službách. Ab-
solvovala Psychoterapeutický výcvik SUR (5 let) a výcvik pro lidi v psycho- spi-
rituální krizi (1 rok). Pracuje jako ředitelka organizace poskytující sociální služby 
pro lidi se závislostí, s lidmi se závislostí pracuje také jako psychoterapeutka  
a supervizorka. Je spoluautorkou publikací: Sociální služby v ŠR v teorii  
a praxi, Sociální služby – tvorba a zavádění standardů kvality poskytovaných 
služeb, Manuál pro tvorbu a zavádění standardů kvality poskytovaných služeb, 
Vzdělávejme se, abychom rozuměli, pravidelně přispívá do odborných periodik 
na téma sociální služby a standardy kvality. Jako externí inspektorka se účastní 
inspekcí kvality v zařízeních registrovaných sociálních služeb ČR.

SEZNAM ŠKOLENÝCH KURZŮ:
Práce na standardech kvality sociální práce akreditace 1x/rok
Základní seznámení se standardy kvality v sociálních službách  akreditace 1x/rok

JIRÍ KUCERA
Etoped, absolvent PedF OU. Daseinsanalytický výcvik v komunitní a skupino-
vé psychoterapii akreditovaný pro zdravotnictví ČLS JEP. Individuální psycho-
terapie, párová terapie, dětská individuální psychoterapie. Praxe jako manažer 
– ředitel organizace a projektový manažer, supervizor – individuální a skupi-
nová supervize v sociálních službách, lektor a konzultant – sociální služby 
(lidská práva, opatrovnictví, oznamovací povinnost a sebezkušenostní výcvik 
pro sociální pracovníky), řízení NNO (strategické plánování, práce s lidskými 
zdroji v neziskovém sektoru).

SEZNAM ŠKOLENÝCH KURZŮ:
Finanční řízení pohledem manažera 2x /rok únor 2014
Práva a povinnosti uživatelů sociální služby akreditace možnost objednávky
Opatrovnictví podle nového obč. zákonníku akreditace možnost objednávky
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PETR MACHÁLEK
Vystudoval sociologii a politologii na Fakultě sociálních studií MU v Brně, 
kde v současné době externě učí kurzy Fundraising a projektový manage-
ment a Dotační politika EU. V neziskovém sektoru je aktivní od roku 2000. 
Působil mj. jako ředitel Hnutí DUHA a ředitel občanského sdružení Ratolest 
Brno. Spoluzaložil a vedl koalici Za snadné dárcovství, která se zaměřuje na 
odstraňování bariér v oblasti individuálního fundraisingu v České republice. 
Od března 2013 je na „volné noze“ a naplno působí jako konzultant, lektor 
a kouč pro české i zahraniční nevládní organizace. Soustředí se na témata 
spojená s fundraisingem, PR a médii nebo organizačním rozvojem a facilituje 
strategická plánování. 
Intenzivněji spolupracuje s řadou českých nevládních organizací, například 
s Člověkem v tísni a brněnským NESEHNUTÍm, kde lektoruje vzdělávací se-
mináře pro NNO v zemích bývalého Sovětského svazu, Hnutím DUHA, kde 

učí v rámci Školy občanské iniciativy nebo s českou pobočkou Greenpeace.

SEZNAM ŠKOLENÝCH KURZŮ:
Základy individuálního fundraisingu a vytvoření fr. strategie 3x/rok 26. 11.  2013
Základy grantového fundraisingu aneb 
Jak napsat dobrou grantovou žádost 3x/rok 10.–11. 12. 2013
Plánování a realizace občanských kampaní 2x/rok leden 2014

OLGA MEDLÍKOVÁ
Soukromá lektorka a konzultantka, moderátorka veřejných akcí, spolupracu-
je s Masarykovým ústavem AV ČR, pravidelně přispívá do řady odborných 
periodik a podílí se na tvorbě různých programů pro školy a nezávislé insti-
tuce.
Absolvovala Pedagogickou fakultu v Ústí N. L., obor filozofie, psychologie, 
český jazyk, kurzy dramatické výchovy, trénink školitelů, kurzy facilitace, me-
diace a manažerských dovedností a výcviky zaměřené na stres manage-
ment.
Zaměřuje se na výcvik managementu, pracuje na projektech v oblasti nezis-
kové sféry a státní správy.
Mezi témata, která lektoruje, patří: prezentační dovednosti, sociální doved-
nosti (komunikace, řešení konfliktů, vyjednávání), manažerské dovednosti, 
společenský a protokolární kontakt a vedení manažerských pohovorů.

Specializuje se na trénink mluvčích, argumentaci a rétoriku. Je autorkou a spoluautorkou knih z oblasti ma-
nagementu a sociálních dovedností.

SEZNAM ŠKOLENÝCH KURZŮ:
Aktivity pro lektory 1x/rok únor 2014
Lektorské dovednosti pro junior lektory 2x/rok červen 2014
Prezentační dovednosti pro fundraisery 2x/rok duben 2014
Vedení týmu v neziskové organizaci 
poskytující sociální služby 1x/rok akreditace únor 2014
MBTI pro fundraisery 1x/rok únor 2014
Argumentace a vyjednáváni 
s dárcem a sponzorem.   2x/rok akreditace 3. -4. 12. 2013
Time management a jeho využití 
při práci v sociálních službách.   akreditace možnost objednávky
Osobnostní typologie lektora 1x/rok březen 2014
Prosazování zájmů a vyjednávání v NNO 2x/rok únor 2014
Typologie osobnosti MBTI / GPOP 1x/rok duben 2014
Pracovní a společenský protokol 1x/rok květen 2014
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KAREL MALÝ
Soukromý účetní a ekonomický poradce. Účetnictví se profesionálně věnuje 
od roku 1989. Účetnictvím neziskových organizací se zabývá od roku 1994. 
V současné době je členem dozorčí rady P-centra Olomouc, pracuje jako 
externí účetní u několika dalších neziskových organizací. Od roku 2004 spo-
lupracuje jako finanční manažer, koordinátor a účetní na mnoha projektech 
financovaných z EU. Od téhož roku připravuje a lektoruje semináře z oblasti 
finančního řízení a účetnictví, zejména témata „Účetnictví neziskové organi-
zace“, „Finanční řízení“, „Manažerské účetnictví“, „Projektové řízení“ a mnohá 
další.

SEZNAM ŠKOLENÝCH KURZŮ:
Účetní závěrka NNO, daňové přiznání 2x/rok 5. 2. 2014
Účetnictví v praxi s ohledem na účetní uzávěrku a závěrku 2x/rok 4. 12. 2014
Daně v neziskové organizaci 1x/rok 6. 2. 2014
Rozpočty a cash flow v NNO  2x/rok 5. 12. 2013

ANNA TVRZNÍKOVÁ MELENOVÁ
Spolumajitelka společnosti Top Solution s.r.o., lektorka, konzultantka a certifi-
kovaná nutriční specialistka. 10 let se aktivně pohybuje v obchodní sféře, kde 
hojně využívá osobní i telefonický kontakt se zákazníky. Prošla též desítka-
mi vzdělávacích programů na témata profesionální telesales a telemarketing, 
obchodní dovednosti, efektivní komunikace a udržování obchodních vztahů.
Zaměřuje se především na individuální konzultace a projekty na míru, mezi 
které patří např. vytváření nových telesales a telemarketingových oddělení. 
Jejích služeb využívají jednotlivci, malé firmy i velké korporace.
Při svých vzdělávacích aktivitách čerpá především z praktických zkušeností.

SEZNAM ŠKOLENÝCH KURZŮ:
Úspěšné telefonování – 
navažte skutečné spojení se svými klienty 2x/rok únor 2014

VLASTIMIL OTT
Více než deset let se věnuje open-source softwaru. Je autorem stovek člán-
ků, spolupracuje s obecně prospěšnou společností Liberix a snaží se odstra-
ňovat bariéry mezi lidmi a počítači. Kromě psaní, školení a focení provozuje 
blog Deník neziskovky.

SEZNAM ŠKOLENÝCH KURZŮ:
Informační management v NO 1x/rok březen 2014
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PAVEL NEMECEK
Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze a Akademie múzických umění 
v Praze. Je ředitelem neziskové organizace Sdružení D v Olomouci a ředi-
telem konzultační a poradenské agentury InfoThea. V těchto exekutivních 
pozicích odpovídá za finanční řízení a strategický rozvoj obou společností.
Od roku 2002 působí jako lektor a konzultant rozvoje neziskových organizací 
se specializací na strategické plánování, fundraising a zavádění podnikatel-
ských aktivit v neziskovém sektoru. Od roku 2006 je také koučem pro ob-
last sociálního podnikání (např. koučing podnikatelských záměrů pro Portus 
Praha, Ergon Třinec, Liga Bruntál, Centrum Paraple) a konzultantem projektů 
EU pro významné akademické subjekty (Univerzita Palackého v Olomouci, 
Masarykova univerzita v Brně a Akademie věd ČR). Na Univerzitě Palackého 
v Olomouci působí jako externí pedagog se zaměřením na oblast fundrai-
singu a řízení projektů v neziskových organizacích. Je autorem studijních 

materiálů v této oblasti a přispívá pravidelně do časopisů k tématům a problematice podnikání v nepodni-
katelském sektoru.

SEZNAM ŠKOLENÝCH KURZŮ:
Jak být soběstačnou neziskovkou 3x/rok 5. 11. 2013
Firemní fundraising.  3x/rok akreditace 6. 11. 2013
Individuální fundraising. 2x/rok akreditace 17. 3. 2014
Základy fundraisingu 2x/rok duben 2014
Jednání s dárcem po telefonu 2x/rok duben 2014
Jak založit sociální firmu bez problémů 2x/rok 17. 12. 2013
Jak na fundraisingový plán v sociálních službách.  1x/rok akreditace 18. 3. 2014
Jak začít s fundraisingem v příspěvkových organizacích 
poskytujících sociální služby.  možnost objednávky-akreditace
Hodnocení pracovního výkonu.  1x/rok akreditace 3. 1. 2014
Dejte šanci podřízeným pracovat za Vás 1x/rok květen 2014
Principy tvorby strategického plánu 1x/rok červen 2014
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JANA SLADKÁ ŠEVCÍKOVÁ
Zakladatelka a ředitelka sdružení Anabell, které se od roku 2002 věnuje oso-
bám s poruchami příjmu potravy i jejich blízkým. Jde o jedinou neziskovou 
organizaci v České republice, která se touto problematikou systematicky za-
bývá, poskytuje široké spektrum zdravotních i sociálních služeb.
V roce 1991 absolvovala FS VUT v Brně, obor ekonomika a řízení, v roce 
2005 úspěšně složila rigorózní zkoušku na PdF MU v Brně v oborech rodin-
né výchovy, filozofie a pedagogické psychologie. 12 let pracovala v České 
televizi jako vedoucí výroby, od roku 2002 působí již pouze v sociálních služ-
bách a neziskovém sektoru. Je vyškolenou inspektorkou kvality sociálních 
služeb MPSV a účastní se inspekcí kvality v zařízeních registrovaných sociál-
ních služeb ČR. Od roku 1997 absolvovala desítky kurzů a výcviků v oblasti 
zdravého životního stylu, sociální práce, psychologie a psychoterapie, práva 
a činnosti neziskového sektoru. Lektoruje oblasti zdravého životního stylu, 

psychologie, sociální práce, managementu a řízení NNO.

SEZNAM ŠKOLENÝCH KURZŮ:
Dokumentace v sociálních službách 
podle Standardů kvality sociálních služeb 3x/rok 20. 2. 2014
Komunikace s klientem v poradenstv.  3x/rok akreditace 19. 2. 2014

MAREK ŠEDIVÝ
Lektor a konzultant, který ve svých kurzech a workshopech vychází z pat-
náctiletých zkušeností z řízení a vedení neziskové organizace, fundraisingu, 
marketingu a public relations. Více než deset let byl ředitelem obecně pro-
spěšné společnosti Neziskovky.cz, v současné době vede Asociaci veřejně 
prospěšných organizací ČR (AVPO ČR). Absolvoval Českou zemědělskou 
univerzitu v Praze, kde studoval zahradnictví a management.
Prošel řadou kurzů zaměřených na management, marketing, public relations 
a lektorské dovednosti. V roce 2009 během čtyřměsíčního pobytu v rámci 
Fulbright-Masarykova stipendia absolvoval Mini MBA pro neziskové organiza-
ce na University of St. Thomas v Minneapolis.
Specializuje se na strategické plánování a řízení, fungování správních rad, pu-
blic relations a marketing neziskových organizací. Je členem Rady vlády pro 
nestátní neziskové organizace, členem správní rady Evropské sítě střešních 

neziskových organizací (ENNA) a je členem expertního výboru Tematické sítě pro rozvoj sociální ekonomiky. 
Je spoluautorem publikací Úspěšná nezisková organizace (Grada Publishing, 2011), Public relations, fundrai-
sing a lobbing (Grada Publishing, 2012) a Role správní rady v řízení neziskové organizace (ICN, 2003).

SEZNAM ŠKOLENÝCH KURZŮ:
Získejte si zdroje 
aneb Marketing v sociálních službách.  2x/rok akreditace duben 2014
Získejte si podporu 
aneb PR v sociálních službách.   2x/rok akreditace leden 2014
Prosazování zájmů a vyjednávání v NNO 2x/rok březen 2014
Jak vytvořit fungující správní radu v neziskovce 1x/rok březen 2014
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MILADA ŠNAJDROVÁ
Od roku 2004 působí jako lektorka klíčových dovedností v seminářích pro 
širokou veřejnost i specifické skupiny, např. seniory, mládež a mladé dospě-
lé, zaměstnance malých a středních firem i neziskových organizací. V roce 
2006 získala osvědčení Lektor vzdělávání dospělých.
Spolupracuje s organizacemi zájmového vzdělávání i vzdělávacími agentu-
rami nejen v Olomouckém kraji také jako mentorka a poradkyně pro neza-
městnané, pro spotřebitele a občany v dluhové pasti.
Je předsedkyní správní rady o.s. INspiro od jeho založení, 3 roky byla člen-
kou předsednictva Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého 
kraje. V současné době je poradkyní hejtmana Ol. kraje pro neziskové orga-
nizace. Je členkou několika pracovních skupin zabývajících se strategiemi a 
legislativou neziskového sektoru.
Od roku 2009 působí jako poradkyně v oblasti dotací, účetnictví, legislativě, 

řízení lidských zdrojů a dalších provozních záležitostech neziskových organizací.

SEZNAM ŠKOLENÝCH KURZŮ:
Nebojte se být fundraiserem! 3x/rok 21. 11. 2013
Nebojte se být fundraiserem 2- navazující 3x/rok leden 2014

PETR VÍT
Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor Právo. Pro-
blematice neziskového sektoru se věnuje od roku 2005. Kromě poskyto-
vání lektorských/konzultačních služeb pracuje též jako právník pro obecně 
prospěšnou společnost Neziskovky.cz a Asociaci veřejně prospěšných or-
ganizací ČR. Ve spolupráci s těmito organizacemi se podle svých sil podílí 
na tvorbě nové legislativy – „velká novela“ zákona o obecně prospěšných 
společnostech, připomínky k novému občanskému zákoníku, v současnosti 
pak zákon o veřejné prospěšnosti nebo novela zákona o daních z příjmů. 
Pravidelně publikuje odborné články v měsíčníku SVĚT NEZISKOVEK.

SEZNAM ŠKOLENÝCH KURZŮ:
O.P.S. a nový občanský zákoník 3x /rok 4. 10. 2013
O.S. a nový občanský zákoník 3x /rok  18. 11. 2013
Transformace občanských sdružení podle zákona č. 68/2013 Sb.  19. 11. 2013
Právní minimum manažera NNO 2x/rok 8. 11. 2013
Právní a daňové aspekty fundraisingu 1x/rok 6. 12. 2013
Uzavírání darovacích smluv v praxi 1x/rok březen 2013
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MARCELA VÍTOVÁ
 Vystudovala Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích, obor Rehabi-
litační psychosociální péče o postižené děti, dospělé a staré osoby. V sou-
časné době působí jako lektor, poradce pro sociální služby a finanční po-
radce. V oblasti sociálních služeb působí již 25 let. Má zkušenosti s cílovou 
skupinou senioři a osoby se zdravotním postižením, také se zaváděním a 
naplňováním standardů kvality sociálních služeb.

SEZNAM ŠKOLENÝCH KURZŮ:
Dobrovolnictví v sociálních službách 2x/rok 13. 11. 2013
Komunikace se seniory.  akreditace možnost objednávky

MILADA ZÁBORCOVÁ
Absolventka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze v oborech český 
jazyk a literatura, francouzština, s rozšířeným studiem pedagogiky a psy-
chologie pro učitele, na FFUK rovněž vystudovala doktorský filologický obor 
dějiny české literatury a literární teorie. 
Zaměřuje se na výukovou činnost v oblasti komunikace a rétoriky, české-
ho jazyka a literatury a francouzského jazyka. Lektoruje semináře a kurzy 
zaměřené na mezilidskou komunikaci, techniku mluveného projevu, řešení 
konfliktních situací, neverbální komunikaci, normy oficiálního sdělování, pre-
zentaci, asertivní dovednosti a obranné techniky proti stresu a manipulaci.
Věnuje se pedagogické a přednáškové činnosti zaměřené na literární histo-
rii, teorii a vzájemné průsečíky literatury a výtvarného umění. V návaznosti 
na svoji doktorskou práci se zabývá interdisciplinárním pojetím problematiky 
smrti a umírání v literatuře a filozofii, pořádá přednášky a školení pro veřej-

nost, mládež i seniory, přispívá do odborných periodik, spolupracuje s oblastí státní správy, školství i se 
soukromými subjekty.

SEZNAM ŠKOLENÝCH KURZŮ:
Komunikace v krizových a zátěžových situacích 2x/rok 22. 11. 2013
Videotrénink komunikace v krizových a zátěžových situacích 2x/rok 13. 12. 2013
Písemná komunikace – efektivní kroky ke korektnímu vyjadřování 2x/rok leden 2014
Strategie neverbální komunikace 1x/rok květen 2014
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MARTIN ZIKA
Absolvent bakalářského programu Mediální studia a sociologie na brněnské 
Masarykově univerzitě a magisterského programu Veřejná a sociální politika 
na Karlově univerzitě v Praze. Pracuje jako novinář, zaměřuje se především 
na ekonomická témata a na podnikatelský a neziskový sektor.
V oblasti médií se pohybuje téměř 15 let. Mimo jiné působil jako šéfredaktor 
ekonomického portálu Peníze.cz nebo jako editor česko-anglického měsíč-
níku The Prague Tribune. Publikoval např. v Denících Bohemia, v deníku 
Metro, připravoval příspěvky a komentáře pro Český rozhlas či Českou tele-
vizi. Spolupracoval také s deníkem E15, pro který připravoval přílohu zamě-
řenou na malé a střední podnikání a další materiály. V současnosti pracuje 
jako šéfredaktor podnikatelského magazínu Profit.
Jako lektor se zaměřuje především na problematiku komunikace zástupců 
neziskového sektoru s médii a novináři.

SEZNAM ŠKOLENÝCH KURZŮ:
Jak komunikovat s medii aneb Píšeme atraktivní tiskovou zprávu 2 x/rok leden 2014
Tisková zpráva – trénink 2 x/rok březen 2014
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VEDENÍ A ŘÍZENÍ
• 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
• Finanční řízení pohledem manažera Kučera, Zdenka Konečná
• Hodnocení pracovního výkonu Pavel Němeček
• Informační management v NO Vlastimil Ott
• Jak vytvořit fungující správní radu v neziskovce Marek Šedivý
• Jak založit sociální firmu bez problémů Pavel Němeček
• Principy tvorby strategického plánu Pavel Němeček
• Prosazování zájmů a vyjednávání v NNO Marek Šedivý, Olga Medlíková 
• Řízení projektů Jan Horký
• Sociální firma v praxi aneb Jaký problém řešíte vy? Simona Bagarová

MARKETING, FUNDRAISING, PR
• Argumentace a vyjednáváni s dárcem a sponzorem Olga Medlíková
• Firemní fundraising Pavel Němeček
• Individuální fundraising Pavel Němeček
• Jak být soběstačnou neziskovou Pavel Němeček
• Jak komunikovat s médii aneb Píšeme atraktivní tiskovou zprávu Martin Zika
• Jak využít sílu Facebooku ke svým cílům Marek Jehlička
• Jednání s dárcem po telefonu Pavel Němeček
• Marketingový plán prakticky Magdalena Čevelová
• MBTI pro fundraisery Olga Medlíková
• Mediální trénink Štěpánka Duchková,
  Kateřina Jurigová
• Nebojte se být fundraiserem! Milada Šnajdrová
• Nebojte se být fundraiserem 2 – navazující Milada Šnajdrová
• Plánování a realizace občanských kampaní Petr Machálek
• PR a marketing prostřednictvím internetu Kateřina Kotulanová
• Prezentační dovednosti pro fundraisery Olga Medlíková
• Příprava projektů a psaní žádostí o grant, včetně SF EU Jan Horký
• Tisková zpráva – trénink Martin Zika
• Úspěšné telefonování – navažte skutečné spojení se svými klienty Anna Tvrzníková Melenová
• Základy fundraisingu Pavel Němeček
• Základy grantového fundraisingu -
 aneb Jak napsat dobrou grantovou žádost Petr Machálek
• Základy individuálního fundraisingu a vytvoření fr. strategie Petr Machálek

LEGISLATIVA A ÚČETNICTVÍ
• Daně v neziskové organizaci Karel Malý
• O.P.S. a nový občanský zákoník Petr Vít
• O.S. a nový občanský zákoník Petr Vít
• Právní minimum manažera NNO Petr Vít
• Právní a daňové aspekty fundraisingu Petr Vít
• Rozpočty a cash flow v NNO Karel Malý
• Transformace O.S. podle zákona č. 68/2013 SB. Petr Vít
• Účetní závěrka NNO, daňové přiznání Karel Malý
• Účetnictví v praxi s ohledem na účetní uzávěrku a závěrku Karel Malý
• Uzavírání darovacích smluv v praxi Petr Vít
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SOCIÁLNÍ OBLAST
• Dobrovolnictví v sociálních službách Marcela Vítová
• Dokumentace v sociálních službách 
 podle Standardů kvality sociálních služeb 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 s klientem v poradenství Jana Sladká Ševčíková
• Komunikace se seniory Marcela Vítová
• Opatrovnictví podle nového občanského zákoníku Jiří Kučera
• Plány osobního rozvoje zaměstnanců jako nástroj motivace, 
 stabilizace a součást standardů kvality Dana Kovářová
• Práva a povinnosti uživatelů sociální služby Jiří Kučera
• Práce na standardech kvality sociální práce Dagmar Krutilová
• Projektové řízení v sociálních službách Jan Horký
• Time management a jeho využití při práci v sociálních službách Olga Medlíková
• Úvod do individuálního plánování Marcela Hauke
• Úvod do standardů kvality v pečovatelských službách Marcela Hauke
• Vedení týmu v neziskové organizaci poskytující sociální služby Olga Medlíková
• Základní seznámení se standardy kvality v sociálních službách Dagmar Krutilová
• Získejte si podporu aneb PR v sociálních službách Marek Šedivý
• Získejte si zdroje aneb Marketing v sociálních službách Marek Šedivý

OSOBNOSTNÍ ROZVOJ
• Aktivity pro lektory Olga Medlíková
• Komunikace v krizových a zátěžových situacích Milada Záborcová
• Komunikace jako nástroj porozumění Blanka Junová
• Lektorské dovednosti pro junior lektory Olga Medlíková
• Osobnostní typologie lektora Olga Medlíková
• Pracovní a společenský protokol Olga Medlíková
• Písemná komunikace – efektivní kroky ke korektnímu vyjadřování Milada Záborcová
• Rovnováha v mém životě Blanka Junová
• Strategie neverbální komunikace Milada Záborcová
• Time management Magdalena Černá
• Typologie osobnosti MBTI / GPOP Olga Medlíková
• Videotrénink komunikace v krizových a zátěžových situacích Milada Záborcová
• Základy asertivní komunikace Blanka Junová

REKVALIFIKAČNÍ KURZY
• Rekvalifikační kurz LEKTOR
• Rekvalifikační kurz MANAŽER NEZISKOVÉ A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
• Vzdělávací program Specialista fundraisingu a public relations
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Děkujeme Nadačnímu fondu J&T, 
že můžeme nabízet neziskovým organizacím 
dostupné vzdělávání a příspívat tak k jejich dalšímu rozvoji.

Dotovaná cena kurzů od 650 Kč vč. DPH*
Cena konzultací od 850 Kč vč. DPH

*Dotovaná cena je určena pouze pro: 
a) zaměstnance, členy statutárních orgánů nebo správních rad neziskových organizací, 
dobrovolníky, kteří pracují pro neziskové organizace, platba za kurz však musí být hrazena 
danou neziskovou organizací.
b) zaměstnance příspěvkových organizací, platba však musí být hrazena 
danou příspěvkovou organizací.
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ANOTACE
OTEVRENÝCH
KURZU
V PŘÍPADĚ, ŽE BY VÁS NĚKTERÝ Z NÍŽE UVEDENÝCH KURZŮ ZAUJAL, 
NEVÁHEJTE SE NA NÁS OBRÁTIT, SEMINÁŘ SI LZE OBJEDNAT 
(MINIMÁLNĚ PRO 8 LIDÍ). ZDE NALEZNETE POUZE ANOTACE 
OTEVŘENÝCH KURZŮ. ANOTACE KURZŮ NA OBJEDNÁVKU 
ZAŠLEME ZÁJEMCŮM NA VYŽÁDÁNÍ.
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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.

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 spo-
lečnosti.

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.

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.

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.

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. 

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. 

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 
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. 

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 vytvo-
řit a využívat rozhodovací matici pro posuzování námětů na sociální podnikání. Lépe porozumíte významu 
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tvorby podnikatelského plánu a jeho klíčových kapitol. Budete vědět, do čeho jdete. 

PRINCIPY TVORBY STRATEGICKÉHO PLÁNU 14 hodin Pavel Němeček
Jasné směřování je předpokladem úspěchu každé neziskové organizace. Zásadní orientační pomůckou 
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. 

PROSAZOVÁNÍ ZÁJMŮ A VYJEDNÁVÁNÍ V NNO  14 hodin Marek Šedivý, 
    Olga Medlíková 
Jak prosadit své zájmy? Dělat správnou věc často nestačí. Dobře prezentované argumenty vám zajistí 
podporu a zdroje pro vaši činnost. Na kurzu se přesvědčíte, že lobbing není sprosté slovo. Budete se 
umět lépe připravit na jednání s komunikačním partnerem, úspěšně ho uskutečnit a použít optimální argu-
menty.

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. 

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.

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.

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.

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. 

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.

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. 
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JAK VYUŽÍT SÍLU FACEBOOKU 
KE SVÝM CÍLŮM 6 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. 

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. 

MARKETINGOVÝ PLÁN PRAKTICKY 7 hodin Magdalena Čevelová
Máte rádi hmatatelné výstupy? Z tohoto kurzu odejdete s hotovou přípravou marketingového plánu pro 
vaši organizaci. Porozumíte potřebám různých cílových skupin, se kterými komunikujete. Marketingový 
systém vám umožní pracovat efektivněji a dosáhnout očekávaných výsledků snáze a s nižšími náklady. 
Ušetříte peníze, čas i energii.

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. 

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!

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. 

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.

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. Získáte větší jistotu při uskutečňování svých lokálních i 
celostátních občanských aktivit. 

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.

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 zpět-
ná vazba na našem kurzu. Podpořte svoji schopnost navázat vztah s dárcem a vhodně argumentovat. 
Naučte se zanechat ten nejlepší dojem. 
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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. 

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 Jak 
napsat atraktivní tiskovou zprávu. 

ÚSPĚŠNÉ TELEFONOVÁNÍ - 
NAVAŽTE SKUTEČNÉ SPOJENÍ SE SVÝMI KLIENTY 7 hodin Anna 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? 

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. 

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.

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 fundraisingu. Zjistíte, jak oslovovat potenciální individuální dárce a seznámíte se s metodami 
direct dialogue a direct mailing. Vaše cesta k cíli bude přehlednější.

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.

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.

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 
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a nové úpravy pobočných spolků.

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.

PRÁVNÍ A DAŇOVÉ ASPEKTY FUNDRAISINGU  4 hodiny Petr Vít
I fundraising má svá právní a daňová pravidla. Seznamte se s nimi. Věnujte energii rozvoji své organizace 
namísto řešení nemilých přehmatů. 

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 
vytvořit, kontrolovat a upravovat rozpočet a v souvislosti s ním naplánovat cash flow. Peníze vám už jen 
tak neutečou. 

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 rozmyšle-
no, zda  přeměníte své 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. 

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.

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. 

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 se svými spon-
zory. 

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. 

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“! 

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-
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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. 

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.). 

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.

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 Registrem 
poskytovatelů sociálních služeb a diskuse o praktických aspektech sociálních služeb. 

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.

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. 

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.

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.

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. 
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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.

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. 

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. 

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 – 
EFEKTIVNÍ KROKY KE KOREKTNÍMU VYJADŘOVÁNÍ 14 hodin Milada Záborová
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
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! 

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.

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.

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. 
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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. 

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 dvou- 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
• efektivnější vedení a řízení organizace
• nové kontakty a zkušenosti
• osvědčení o rekvalifikaci
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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 ne-
ziskových organizacích.
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: 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 hodin
Lektor: Pavel Němeček

Firemní fundraising
Číslo akreditace: 2012/0484-VP
Rozsah: 6 hodin
Lektor: Pavel Němeček

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

Hodnocení pracovního výkonu
Číslo akreditace: 2012/1131-VP
Rozsah: 6 hodin
Lektor: Pavel Němeček

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

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

Jak začít s fundraisingem v příspěvkových 
organizacích poskytující sociální služby
Číslo akreditace: 2012/01134-VP
Rozsah: 6 hodin
Lektor: Pavel Němeček

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

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

Jak na fundraisingový plán 
v sociálních službách
Číslo akreditace: 2012/0483-VP
Rozsah: 8 hodin
Lektor: Pavel Němeček

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

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

Práce na standardech kvality 
sociální práce
Číslo akreditace: 2010/16703-222
Rozsah: 14 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 duben 2014
Základy individuálního fundraisingu a vytvoření fundraisingové strategie duben 2014
Firemní fundraising květen 2014
Argumentace a vyjednávání s dárcem a sponzorem květen 2014
Základy grantového fundraisingu aneb Jak napsat dobrou grantovou žádost červen 2014

JAK BÝT DOBRÝM MANAŽEREM NNO?
Právní minimum manažera NNO 8. 11. 2013
Efektivní vedení porad a jednání 14. 11. 2013
Time management 9. 12. 2013
Hodnocení pracovního výkonu 3. 1. 2014
Efektivní motivace zaměstnanců únor 2014
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DALŠÍ 
SLUŽBY
NEZISKOVEK.CZ 
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KONZULTACE (Cena konzultací od 850 Kč/hod vč. DPH)
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 sdružení,  
 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 následující témata z oblasti účetnictví:
• účtování v neziskových organizacích
• daňové rozdělení výnosů a nákladů
• účtování DPH v neziskové organizaci
• účetní uzávěrka a závěrka
• 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 služby
 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 organizace
 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 návštěv-
níci nahlédnout do kuchyně naší organizace. Kromě prohlídky pozd-
ně gotického domu objeví i zákoutí neziskového světa. Přednášky, 
workshopy, kvízy a mnohem víc nabídne Den otevřených dveří 
s Neziskovkami.cz.

ODPOLEDNÍ KOKTEJL
ZÁRÍ 2014
Odpolední koktejl je neformální společenské setkání našich klientů 
s lektory. Cílem je networking a prezentace lektorů a předání rad a infor-
mací lidem pracujícím v neziskových organizacích. Jednotlivé konzulta-
ce probíhají u kulatých stolů, kde účastníci s lektory diskutují konkrétní 
problémy a témata. V roce 2014 bude organizován již 3. ročník. Odpo-
lední setkání není jen mix rad a informací, ale také mix chutí ovocných  
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. 
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 typologie 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 prospěšné 
kampaně neziskových organizací, které podněcují společnost k veřejně 
prospěšným aktivitám. Kampaň může nominovat pouze zadavatel – 
nezisková organizace či příspěvková organizace z České a Slovenské 
republiky, která medializuje veřejně prospěšný projekt a která není star-
ší 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 soutěže.

Soutěžní kategorie:
A Tištěná reklama
B Televizní a kino spot
C Rozhlasový spot
D Internetová kampaň
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DŮLEŽITÉ
INFORMACE
PRO ZÁJEMCE
O OTEVRENÉ
KURZY
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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 
a obecných organizačních informací 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 dokončené 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 informaci o zrušení kurzu. 

6.  Vyplňte povinné údaje. Na konci objednávky 
je nutno zaškrtnout souhlas se storno podmínkami.
Můžete zaškrtnout zasílání našeho elektronického 
zpravodaje Svět neziskovek nebo informací 
o Asociaci veřejně prospěšných 
organizací ČR (AVPO ČR).

 

7.  Kliknutím na tlačítko „pokračovat“ objednávku 
dokončíte.
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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.
• 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 a uhrazený poplatek je vrácen v plné výši. V každém případě je nutné o neúčasti infor- 
 movat koordinátora otevřených kurzů. 

Platební podmínky
• Účastnický poplatek uhradíte 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.

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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