HARMONOGRAM APO 2015
TERMÍN

TÉMA

OBSAH SEMINÁŘE

LEKTOR

30. a 31.1.
2015
9.30 – 16.30

ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ
ORGANIZACE A PRÁCE S
LIDMI

Efektivně fungující pacientská organizace se vyznačuje dobře nastavenými procesy řízení.
Správné nastavení interních procesů jí umožňuje věnovat více času na rozvoj podpůrných
projektů pro své členy. Během tohoto workshopu se seznámíte se zásadami efektivního
vedení vaší organizace.

Ing. Marek Šedivý,
Neziskovky.cz

12. a 14.2.
2015
9.30 – 16.30

Seminář objasní základní komunikační strategie, základy prezentace a sebeprezentace.
VYJEDNÁVACÍ A
Dozvíte se, jak správně diskutovat s potencionálním dárcem, jak řešit případné
KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI
komunikační konflikty i zaujmout vhodnou komunikační strategii.

PaedDr. Olga Medlíková,
Neziskovky.cz

Zdravotní péče v ČR má svá specifika, které vám nemusí být vždy zcela jasná. Seminář
bude zaměřen především na práva pacientů v rámci systému péče hrazené z veřejného
zdravotního systému, na příklady pacientských nároků, práv či správného postupu
v různých typech zdravotnických zařízeních.

MUDr., Mgr. Jolana
Těšinová

Cílem workshopu je představit vám, zástupcům pacientských organizací, možnosti čerpání
finančních prostředků z různých zdrojů a seznámit vás s metodami, které můžete uplatnit
při jejich získávání.

Ing. Jana Ledvinová
(Czech Fundraising
Center)

Navazuje na předchozí workshop fundraisingu.

Ing. Jana Ledvinová
(Czech Fundraising
Center)

6. a 7.3. 2015
9.30 – 16.30

PRÁVA A POVINNOSTI
PACIENTŮ

27.a 28.3. 2015
9.30 – 16.30

FUNDRAISING

3.a 4.4. 2015
9.30 – 16.30

POKROČILÝ FUNDRAISING

17. a 18.4.
2015
9.30 – 16.30

PROJEKTOVÉ MYŠLENÍ A
PŘIPRAVA PROJEKTU

Během workshopu se dozvíte, jak správně připravit projekt s detailním plánováním,
přípravou rozpočtu a zpracováním následné analýzy. Přednášející vám vysvětlí jaké kroky
podniknout, aby právě váš projekt byl úspěšný.

Ing. Martin Dítě,
Neziskovky.cz

15. a 16.5.
2015
9.30 – 16.30

EU GRANTY A PROGRAMY,
STRUKTURÁLNÍ FONDY

Odborníci vám během semináře představí EU granty a operační programy. Seznámíte se
s jednotlivými fondy a tématy pro aktuální období 2014-2020. Získáte informace o tom,
jak tyto fondy využít. Druhá část semináře vás seznámí se strukturálními fondy.

Ing. Martin Dítě,
Neziskovky.cz

29. a 30.5.
2015
9.30 – 16.30

DANĚ A ÚČETNICTVÍ NO

12. a 13.6.
2015
09.30 – 16.30

18. a 19.9.
2015
9.30 – 16.30

PR A KOMUNIKACE S MÉDII

INTERNET A SOCIÁLNÍ

Během kurzu se dozvíte, jak správně zpracovat účetnictví a daně v neziskovém sektoru
dle zákonných norem a to včetně praktických příkladů.

Ing. Miroslava Zbořilová

Petra Wagnerova
(pátek 12.6.)

Úspěšné budování vztahů s veřejností, efektivní komunikace s médii, cílené reklamní
aktivity nebo například marketingový výzkum a jeho využití. Tato témata vás čekají
během tohoto semináře.

Mgr. Petra Adamková
(sobota 13.6.)

MÉDIA

Internet a sociální média mohou být důležitým prostředkem pro zviditelnění a originální
prezentaci vaší organizace. Získáte inspiraci a rady, jak zatraktivní webové stránky a
připravit poutavé materiály pro potencionální dárce a širokou veřejnost.

Mgr. Kateřina
Švidrnochová

16. a 17.10.
2015
09.30 – 16.30

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OZP

Seminář vám představí možnosti a pravidla zaměstnávání lidí se zdravotním postižením
z pohledu zaměstnavatelů i samotných postižených.

Mgr. Hana Potměšilová,
NFOZP

6. a 7.11. 2015
9.30 – 16.30

LEGISLATIVNÍ PROCES A
MOŽNOST ZAPOJENÍ PO
STRUKTURÁLNÍ FONDY

První část 9:00 – 10:30 Strukturální Fondy
Druhá část 10:45 – 12:45 Jak probíhá legislativní proces v České republice.
Následovat bude diskuze s JUDr. Radkem Policarem, náměstkem ministra zdravotnictví
pro legislativu.

Aneta Dostálová

Případné změny vyhrazeny.

Zuzana Komárková 30.10. 2015

