
 
 

 
 

Neziskový inkubátor 2018 
 
Nadace OKD, která letos oslavila deset let od vzniku, je již tradičním strategickým partnerem 
neziskových organizací a jejich aktivit. 

Po loňském úspěšném comebacku série školení jsme se rozhodli v tomto projektu pokračovat 

i letos. Máme pro Vás připraveno velké množství zajímavých školení, které proběhnou v první 

polovině letošního roku. Absolventi projektu budou schopni efektivněji řídit organizaci a její 

aktivity jak po stránce ekonomické, tak i marketingové, lépe komunikovat s klienty a s médii, 

naučí se výhody práce v týmu, osvojí si moderní online nástroje pro tvorbu propagačních 

materiálů a aplikace pro efektivnější práci. Témata v letošním roce zaměřujeme na různá 

specifická odvětví práce v neziskových organizacích a cílíme právě na ně. 

Vzhledem k formě školení, která budou vedena interaktivně a prakticky s důrazem na individuální 
přístup ke všem účastníkům a lektorována odborníky s dlouholetou praxí v daných oblastech, 
budou moci pracovníci NNO konzultovat konkrétní situaci své organizace a společně s lektorem 
hledat optimální řešení problémů a nedostatků, které společně v dané oblasti identifikují. 
 
Neváhejte a zapojte se, pokud máte chuť zlepšovat se v tom, co děláte. Zaměření jednotlivých 
školení je svým obsahem vždy jedinečné, dané téma vyučují odborníci v oboru. 
 
Cena kurzů pro uchazeče z neziskových organizací a spolků, které splňují alespoň jednu 
z následujících podmínek: 

 Organizace získala nadační příspěvek z Nadace OKD v letech 2016, 2017 nebo 2018 

NEBO 

 Organizace je klientem České spořitelny (má u České spořitelny a. s. účet) 

NEBO 

 Organizace má sídlo na území statutárního města Karviná. 

je za zvýhodněnou cenu 250,- Kč za osobu. 

Cena pro organizace, které nesplňují ani jednu z těchto podmínek, je 500 Kč,- za osobu. 
 
  
Během školení pro Vás bude připraveno občerstvení včetně oběda. Po absolvování získá každý 
účastník osvědčení. 
 
Realizátorem projektu je Edukana, spolek, hlavními partnery jsou Nadace OKD a Česká spořitelna. 
 
Termíny přihlašování: průběžně  
 
Způsob výběru účastníků: Nadace OKD, v případě většího zájmu účastníků o daný kurz než je 
jeho kapacita, si vyhrazuje právo provést selektivní výběr v počtu osob za jednu organizaci.  
 



 
 

 
Kdo se může přihlásit: Na jednotlivé kurzy se mohou přihlásit pracovníci z neziskových organizací 
z Moravskoslezského kraje. Při volbě zástupce na školení doporučujeme organizacím respektovat 
doporučení, pro koho je kurz určen, uvedená níže u obsahu každého z kurzů. Z každé organizace 
se mohou přihlásit 1-2 zástupci. Nadace OKD si vyhrazuje právo odmítnout či nominovat 
účastníky do jednotlivých kurzů. 
 
Přihlášení na jednotlivé kurzy: prostřednictvím online přihlášek uvedených níže u obsahu 
každého z kurzů. 
Organizačním garantem je Edukana, spolek: kontaktní osoba paní Kamila Motyková, e-mail 
edukana@edukana.cz, tel. 724 261 389  
Bližší informace naleznete na stránkách www.edukana.cz, www.nadaceokd.cz 
 
Kurzy se konají na adrese: Slezské vzdělávací centrum, Karola Śliwky 225/41, 733 01, Karviná, od 
8:00 do 15:00 hod.   
 
Platba: úhrada předem bankovním převodem, bankovní spojení: 35-7196360287/0100, VS je 
uveden u každého kurzu. Do kolonky „údaje pro vnitřní potřebu příkazce“, případně do zprávy 
pro příjemce uveďte, prosím, svá jména pro identifikaci platby. 

Storno: Bezplatné storno Vaší přihlášky bude provedeno pouze na základě zaslaného e-mailu na 
edukana@edukana.cz, a to minimálně 3 dny před konáním daného kurzu. V případě potřeby 
může organizace vyslat náhradníka. V opačném případě činí storno poplatek 100 % ceny kurzu. 

Více informací včetně obsahu kurzů najdete níže v textu. 

 
 

Témata školení a přihlášky 
 
Přihlásit se můžete prostřednictvím online přihlášky na těchto odkazech: 

 
 27. 3. 2018  PROPAGAČNÍ MATERIÁLY SNADNO A RYCHLE 

 10. 4. 2018  DIGITÁLNÍ NÁSTROJE PRO EFEKTIVNĚJŠÍ PRÁCI 

 25. 4. 2018  PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI S EVOU JURINOVOU 

 4. 5. 2018    GDPR – JAK NAKLÁDAT S OSOBNÍMI ÚDAJI 

 15. 5. 2018  TÝMOVÁ PRÁCE A VZTAHY NA PRACOVIŠTI 

 24. 5. 2018  FINANČNÍ ŘÍZENÍ NNO PRO MANAŽERY – NEEKONOMY 

 8. 6. 2018    AKTUALITY Z OBLASTI PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ 

 19. 6. 2018      PÍSEMNÁ KOMUNIKACE VERSUS SOCIÁLNÍ SÍTĚ 
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PROPAGAČNÍ MATERIÁLY SNADNO A RYCHLE 

 

 Zásadní pravidla tvorby propagačních materiálů – letáků, brožur, 
plakátů, vizitek, bannerů ad. 

 Jednotný vizuální styl, práce s fotografií, možnosti využití neplacených 
fotografií pro komerční účely 

 Nástroje pro zajímavější prezentace, možnosti neplacených nástrojů pro 
tvorbu propagačních materiálů (Canva.com) 

 PRAKTICKÝ nácvik zmíněných nástrojů, vstup na seminář: nápad na obsah plakátu/letáku a 
koho má leták oslovit, výstup ze semináře = min. jeden plakát/leták pro každého účastníka 
připravený k tisku 

 

Organizace školení 

Termín konání: 27. března 2018 

Čas konání:  8:00 - 15:00 hod. 

Místo konání:  Slezské vzdělávací centrum, PC učebna 

Karola Śliwky 225/41, 733 01, Karviná 

Lektor:   Bc. Tereza Samiecová 

Počet účastníků: 15 osob 

Občerstvení:  snídaně, káva, čaj, voda po celý den a lehký oběd  

Výstup:  osvědčení pro účastníky 

 

Platební podmínky 

Zvýhodněná cena kurzu 250,- Kč za osobu je stanovena pro neziskové organizace a spolky, které 
splňují alespoň jednu z následujících podmínek: 

 Organizace získala nadační příspěvek z Nadace OKD v letech 2016, 2017 nebo 2018 
NEBO 

 Organizace je klientem České spořitelny (má zřízen účet u České spořitelny) 
NEBO 

 Organizace má sídlo na území statutárního města Karviná. 

Cena 500 Kč,- za osobu je stanovena pro organizace, které nesplňují ani jednu z těchto podmínek. 

Platba: úhrada předem bankovním převodem, bankovní spojení: 35-7196360287/0100, 
variabilní symbol 201801. Do kolonky „údaje pro vnitřní potřebu příkazce“, případně do zprávy 
pro příjemce uveďte, prosím, svá jména pro identifikaci platby. 

Storno: Bezplatné storno Vaší přihlášky bude provedeno pouze na základě zaslaného e-mailu na 
edukana@edukana.cz, a to minimálně 3 dny před konáním daného kurzu. V případě potřeby 
může organizace vyslat náhradníka. V opačném případě činí storno poplatek 100 % ceny kurzu. 

 

út 27. 

březen 

Určeno pro 

pracovníky 
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propagace 

ONLINE 

PŘIHLÁŠKA 
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DIGITÁLNÍ NÁSTROJE PRO EFEKTIVNĚJŠÍ PRÁCI NNO 

 

 Úvod - jak vybrat hardware, co je cloud, webové a mobilní aplikace 
 Rychlé a efektivní hledání, zpracování a ukládání informací (pokročilé 

techniky vyhledávání na internetu, netradiční zdroje informací, google 
keep, pinterest, evernote, pocket atd.) 

 Jak si nastavit email, abychom z něho "nešíleli" tzv. zero inbox režim 
 Efektivní nástroje komunikace - představení různých forem aplikací a 

nástrojů pro jednotlivé typy komunikací (email, mobilní a webové aplikace) 
 Řešení problémů a spolupráce – úkoly a sebeorganizace (efektivní využití elektronického 

kalendáře, úkolovníky, slack, trello, Google disk) 
 Bezpečné chování na internetu – na co si dát pozor, užitečné tipy na aplikace 
 Tipy na užitečné aplikace pro tvorbu obsahu – web, formuláře, prezentace, obrázky, videa ad. 

 

Organizace školení 

Termín konání: 10. dubna 2018 

Čas konání:  8:00 - 15:00 hod. 

Místo konání:  Slezské vzdělávací centrum 

Karola Śliwky 225/41, 733 01, Karviná 

Lektor:   Mgr. Markéta Ubíková 

Počet účastníků: 15 osob 

Občerstvení:  snídaně, káva, čaj, voda po celý den a lehký oběd  

Výstup:  osvědčení pro účastníky 

 

Platební podmínky 

Zvýhodněná cena kurzu 250,- Kč za osobu je stanovena pro neziskové organizace a spolky, které 
splňují alespoň jednu z následujících podmínek: 

 Organizace získala nadační příspěvek z Nadace OKD v letech 2016, 2017 nebo 2018 
NEBO 

 Organizace je klientem České spořitelny (má zřízen účet u České spořitelny) 
NEBO 

 Organizace má sídlo na území statutárního města Karviná. 

Cena 500 Kč,- za osobu je stanovena pro organizace, které nesplňují ani jednu z těchto podmínek. 

Platba: úhrada předem bankovním převodem, bankovní spojení: 35-7196360287/0100, variabilní 
symbol 201802. Do kolonky „údaje pro vnitřní potřebu příkazce“, případně do zprávy pro příjemce 
uveďte, prosím, svá jména pro identifikaci platby. 

Storno: Bezplatné storno Vaší přihlášky bude provedeno pouze na základě zaslaného e-mailu na 
edukana@edukana.cz, a to minimálně 3 dny před konáním daného kurzu. V případě potřeby může 
organizace vyslat náhradníka. V opačném případě činí storno poplatek 100 % ceny kurzu. 

Určeno pro 

pracovníky 
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PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI S EVOU JURINOVOU 

KAPACITA NAPLNĚNA 

 Základní znaky úspěšné a zajímavé prezentace, vedení dialogu, jednání 
s klientem, dodržování cíle rozhovoru a techniky vyjednávání 

 Správná volba struktury a formy prezentace k dosažení stanoveného cíle, 
odstranění neprofesionálních znaků komunikace  

 Efektivní rétorika směrem ke sponzorům a potenciálním donátorům, 
vystupování na veřejnosti  

 Oslovení médií a práce s nimi, jednání s novináři, praktický nácvik vystupování před kamerou a 
práce s mikrofonem (dobrovolné) 

 

Organizace školení 

Termín konání: 25. dubna 2018 

Čas konání:  8:00 - 15:00 hod. 

Místo konání:  Slezské vzdělávací centrum 

Karola Śliwky 225/41, 733 01, Karviná 

Lektor:   Mgr. Eva Jurinová 

Počet účastníků: 15 osob 

Občerstvení:  snídaně, káva, čaj, voda po celý den a lehký oběd  

Výstup:  osvědčení pro účastníky 

 

Platební podmínky 

Zvýhodněná cena kurzu 250,- Kč za osobu je stanovena pro neziskové organizace a spolky, které 
splňují alespoň jednu z následujících podmínek: 

 Organizace získala nadační příspěvek z Nadace OKD v letech 2016, 2017 a 2018 
NEBO 

 Organizace je klientem České spořitelny (má zřízen účet u České spořitelny) 
NEBO 

 Organizace má sídlo na území statutárního města Karviná. 

Cena 500 Kč,- za osobu je stanovena pro organizace, které nesplňují ani jednu z těchto podmínek. 

Platba: úhrada předem bankovním převodem, bankovní spojení: 35-7196360287/0100, variabilní 
symbol 201803. Do kolonky „údaje pro vnitřní potřebu příkazce“, případně do zprávy pro příjemce 
uveďte, prosím, svá jména pro identifikaci platby. 

Storno: Bezplatné storno Vaší přihlášky bude provedeno pouze na základě zaslaného e-mailu na 
edukana@edukana.cz, a to minimálně 3 dny před konáním daného kurzu. V případě potřeby může 
organizace vyslat náhradníka. V opačném případě činí storno poplatek 100 % ceny kurzu. 
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 GDPR – JAK NAKLÁDAT S OSOBNÍMI ÚDAJI 
K         KAPACITA NAPLNĚNA 

 Základní principy GDPR a porovnání se zákonem č. 101/2000 Sb. 

 Dopad GDPR na interní procesy, shromažďování, zpracování a nakládání 
s osobními údaji zaměstnanců a klientů organizace 

 Povinnosti zaměstnavatelů při zaměstnávání fyzických osob (vznik 
pracovního poměru, výběrová řízení, údaje poskytnuté uchazečem o 
zaměstnání), monitoring zaměstnanců – kamerové systémy, GPS, internet, 
povinnosti při ukládání dat v rámci ukončení pracovního poměru 

 Rozdělení osobních údajů na osobní a citlivá data, kdo je správce a kdo pověřenec pro ochranu 
osobních údajů, jejich povinnosti a zodpovědnost, kdy je nutný souhlas zaměstnance a kdy 
nikoliv, způsob získávání souhlasu zaměstnance, právo „být zapomenut“) 

 Příprava na přechod k GDPR – analýza ukládání dat, jejich selekce, příprava mzdové 
dokumentace na podmínky GDPR (osobní dotazník, souhlas zaměstnance, aj.) 

 

Organizace školení 

Termín konání: 4. května 2018 

Čas konání:  8:00 - 13:00 hod. 

Místo konání:  Slezské vzdělávací centrum 

Karola Śliwky 225/41, 733 01, Karviná 

Lektor:   Bc. Elena Vontorková 

Počet účastníků: 20 osob 

Občerstvení:  snídaně, káva, čaj, voda po celý den a lehký oběd  

Výstup:  osvědčení pro účastníky 

 

Platební podmínky 

Zvýhodněná cena kurzu 250,- Kč za osobu je stanovena pro neziskové organizace a spolky, které 
splňují alespoň jednu z následujících podmínek: 

 Organizace získala nadační příspěvek z Nadace OKD v letech 2016, 2017 nebo 2018 
NEBO 

 Organizace je klientem České spořitelny (má zřízen účet u České spořitelny) 
NEBO 

 Organizace má sídlo na území statutárního města Karviná. 

Cena 500 Kč,- za osobu je stanovena pro organizace, které nesplňují ani jednu z těchto podmínek. 

Platba: úhrada předem bankovním převodem, bankovní spojení: 35-7196360287/0100, 
variabilní symbol 201804. Do kolonky „údaje pro vnitřní potřebu příkazce“, případně do zprávy 
pro příjemce uveďte, prosím, svá jména pro identifikaci platby. 

Storno: Bezplatné storno Vaší přihlášky bude provedeno pouze na základě zaslaného e-mailu na 
edukana@edukana.cz, a to minimálně 3 dny před konáním daného kurzu. V případě potřeby 
může organizace vyslat náhradníka. V opačném případě činí storno poplatek 100 % ceny kurzu. 
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 TÝMOVÁ PRÁCE A VZTAHY NA PRACOVIŠTI 

 

 Potenciál týmové práce, podmínky a předpoklady týmové spolupráce 

 Komunikace v týmu a mezi týmy, metody týmového rozhodování a 
řešení problémů  

 Typologie členů týmu, týmové role a jejich příspěvek k činnosti týmu, 
efektivní práce týmu, práce jedince v rámci celého týmu 

 Bariéry týmové spolupráce a nežádoucí stavy (zahálka, osobní konflikty ad.), 
jejich prevence a omezení 

 

Organizace školení 

Termín konání: 15. května 2018 

Čas konání:  8:00 - 15:00 hod. 

Místo konání:  Slezské vzdělávací centrum 

Karola Śliwky 225/41, 733 01, Karviná 

Lektor:   Ing. Eva Vyoralová 

Počet účastníků: 15 osob 

Občerstvení:  snídaně, káva, čaj, voda po celý den a lehký oběd  

Výstup:  osvědčení pro účastníky 

 

Platební podmínky 

Zvýhodněná cena kurzu 250,- Kč za osobu je stanovena pro neziskové organizace a spolky, které 
splňují alespoň jednu z následujících podmínek: 

 Organizace získala nadační příspěvek z Nadace OKD v letech 2016, 2017 nebo 2018 
NEBO 

 Organizace je klientem České spořitelny (má zřízen účet u České spořitelny) 
NEBO 

 Organizace má sídlo na území statutárního města Karviná. 

Cena 500 Kč,- za osobu je stanovena pro organizace, které nesplňují ani jednu z těchto podmínek. 

Platba: úhrada předem bankovním převodem, bankovní spojení: 35-7196360287/0100, 
variabilní symbol 201805. Do kolonky „údaje pro vnitřní potřebu příkazce“, případně do zprávy 
pro příjemce uveďte, prosím, svá jména pro identifikaci platby. 

Storno: Bezplatné storno Vaší přihlášky bude provedeno pouze na základě zaslaného e-mailu na 
edukana@edukana.cz, a to minimálně 3 dny před konáním daného kurzu. V případě potřeby 
může organizace vyslat náhradníka. V opačném případě činí storno poplatek 100 % ceny kurzu. 

 

 

ONLINE 

PŘIHLÁŠKA 

ZDE 

Určeno pro 

pracovníky 

NNO 

út 15. 

květen 

mailto:edukana@edukana.cz
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehnSlHIc8oj-U7-ivRlNjf0V-nAxH0GWMZp5QEF-Txz5Pfsg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehnSlHIc8oj-U7-ivRlNjf0V-nAxH0GWMZp5QEF-Txz5Pfsg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehnSlHIc8oj-U7-ivRlNjf0V-nAxH0GWMZp5QEF-Txz5Pfsg/viewform?usp=sf_link


 
 

 

 FINANČNÍ ŘÍZENÍ NNO PRO MANAŽERY – NEEKONOMY 

 

 Cílem kurzu je posílit jistotu při jednání o ekonomických a finančních 
stránkách řízení organizace a při komunikaci s účetními, finančními 
poradci či pracovníky finančních a jiných kontrolních úřadů 

 Základní ekonomické kategorie a pojmy finančního řízení a podnikové 
ekonomiky, základní principy, schémata fungování a funkce podniku 

 Podnikový účetní systém – finanční a manažerské účetnictví, majetková a 
finanční struktura organizace, základní účetní výkazy a jejich vzájemné vazby 

 Základy finančního řízení organizace – základní pojmy, principy finančního řízení a 
rozhodování, cíle, rozpočet – jeho sestavování, plnění a kontrola 

 Základy finanční analýzy – analýza ekonomické situace organizace, v praxi užívané finanční 
ukazatele hodnocení organizace 

 

Organizace školení 

Termín konání: 24. května 2018 

Čas konání:  8:00 - 15:00 hod. 

Místo konání:  Slezské vzdělávací centrum 

Karola Śliwky 225/41, 733 01, Karviná 

Lektor:   Ing. Zuzana Běhalová 

Počet účastníků: 20 osob 

Občerstvení:  snídaně, káva, čaj, voda po celý den a lehký oběd  

Výstup:  osvědčení pro účastníky 

 

Platební podmínky 

Zvýhodněná cena kurzu 250,- Kč za osobu je stanovena pro neziskové organizace a spolky, které 
splňují alespoň jednu z následujících podmínek: 

 Organizace získala nadační příspěvek z Nadace OKD v letech 2016, 2017 nebo 2018 
NEBO 

 Organizace je klientem České spořitelny (má zřízen účet u České spořitelny) 
NEBO 

 Organizace má sídlo na území statutárního města Karviná. 

Cena 500 Kč,- za osobu je stanovena pro organizace, které nesplňují ani jednu z těchto podmínek. 

Platba: úhrada předem bankovním převodem, bankovní spojení: 35-7196360287/0100, 
variabilní symbol 201806. Do kolonky „údaje pro vnitřní potřebu příkazce“, případně do zprávy 
pro příjemce uveďte, prosím, svá jména pro identifikaci platby. 

Storno: Bezplatné storno Vaší přihlášky bude provedeno pouze na základě zaslaného e-mailu na 
edukana@edukana.cz, a to minimálně 3 dny před konáním daného kurzu. V případě potřeby 
může organizace vyslat náhradníka. V opačném případě činí storno poplatek 100 % ceny kurzu. 

ONLINE 

PŘIHLÁŠKA 

ZDE 

Určeno pro 
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pracovníky  

čt 24. 
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mailto:edukana@edukana.cz
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9rsQsWfEk4I2oQo1IFLvnpNTpeMCUPjaKN7DVDCMZWHBWFQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9rsQsWfEk4I2oQo1IFLvnpNTpeMCUPjaKN7DVDCMZWHBWFQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9rsQsWfEk4I2oQo1IFLvnpNTpeMCUPjaKN7DVDCMZWHBWFQ/viewform?usp=sf_link


 
 

 

 AKTUALITY Z OBLASTI PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ 

 

 Praktické informace k aktuálně platnému zákoníku práce a změny v 
oblasti pracovněprávních vztahů po plánované Novele zákoníku práce 

 Základní pravidla pro výpočet a poskytování dovolené, povinnosti 
zaměstnavatele při zaměstnávání na dohody, překážky v práci na straně 
zaměstnance a jejich vliv na pracovní dobu, práce z domova, návrat do 
zaměstnání z mateřské nebo rodičovské dovolené, intenzita porušování 
povinností (kázně) a její vliv na možnost skončení pracovního poměru 

 Práce s dobrovolníky – praktické možnosti dobrovolnictví, akreditace vysílající/přijímající 
organizace, platná legislativa, pojištění dobrovolníků, firemní dobrovolnictví 

 

Informace k organizaci 

Termín konání: 8. červen 2018 

Čas konání:  8:00 - 15:00 hod. 

Místo konání:  Slezské vzdělávací centrum 

Karola Śliwky 225/41, 733 01, Karviná 

Lektor:   JUDr. Jana Holubcová 

Počet účastníků: 20 osob 

Občerstvení:  snídaně, káva, čaj, voda po celý den a lehký oběd  

Výstup:  osvědčení pro účastníky 

 

Platební podmínky 

Zvýhodněná cena kurzu 250,- Kč za osobu je stanovena pro neziskové organizace a spolky, které 
splňují alespoň jednu z následujících podmínek: 

 Organizace získala nadační příspěvek z Nadace OKD v letech 2016, 2017 nebo 2018 
NEBO 

 Organizace je klientem České spořitelny (má zřízen účet u České spořitelny) 
NEBO 

 Organizace má sídlo na území statutárního města Karviná. 

Cena 500 Kč,- za osobu je stanovena pro organizace, které nesplňují ani jednu z těchto podmínek. 

Platba: úhrada předem bankovním převodem, bankovní spojení: 35-7196360287/0100, 
variabilní symbol 201807. Do kolonky „údaje pro vnitřní potřebu příkazce“, případně do zprávy 
pro příjemce uveďte, prosím, svá jména pro identifikaci platby. 

Storno: Bezplatné storno Vaší přihlášky bude provedeno pouze na základě zaslaného e-mailu na 
edukana@edukana.cz, a to minimálně 3 dny před konáním daného kurzu. V případě potřeby 
může organizace vyslat náhradníka. V opačném případě činí storno poplatek 100 % ceny kurzu. 

 

ONLINE 

PŘIHLÁŠKA 

ZDE 
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vedoucí 

pracovníky a 
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mailto:edukana@edukana.cz
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6IFqbeJYVNC68JkD2qZAmPG8_low4nlHL6VaQIOUa69j69A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6IFqbeJYVNC68JkD2qZAmPG8_low4nlHL6VaQIOUa69j69A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6IFqbeJYVNC68JkD2qZAmPG8_low4nlHL6VaQIOUa69j69A/viewform?usp=sf_link


 
 

 

 PÍSEMNÁ KOMUNIKACE VERSUS SOCIÁLNÍ SÍTĚ 

 

 Formální správnost písemné korespondence dle platných norem, 
oslovení partnerů, donátorů 

 Gramatika – stylistika – zdvořilost (nejčastější chyby v pravopise, psaní 
dat, akademických titulů, stylizace dopisů) 

 Elektronická versus papírová korespondence – předmět e-mailu, 
oslovení, pravidla pro rozsah e-mailu, vizitka 

 Rozdíl při komunikaci na sociálních sítích (zaměřeno na facebook) – tipy na příspěvky, které 
vždy fungují, psaní komentářů, odpovědi na ně, „banování“ 

 

Informace k organizaci 

Termín konání: 19. červen 2018  

Čas konání:  8:00 - 15:00 hod. 

Místo konání:  Slezské vzdělávací centrum 

Karola Śliwky 225/41, 733 01, Karviná 

Lektoři:  Mgr. Markéta Ubíková 

   Bc. Tereza Kučáková 

Počet účastníků: 15 osob 

Občerstvení:  snídaně, káva, čaj, voda po celý den a lehký oběd  

Výstup:  osvědčení pro účastníky 

 

Platební podmínky 

Zvýhodněná cena kurzu 250,- Kč za osobu je stanovena pro neziskové organizace a spolky, které 
splňují alespoň jednu z následujících podmínek: 

 Organizace získala nadační příspěvek z Nadace OKD v letech 2016, 2017 nebo 2018 
NEBO 

 Organizace je klientem České spořitelny (má zřízen účet u České spořitelny) 
NEBO 

 Organizace má sídlo na území statutárního města Karviná. 

Cena 500 Kč,- za osobu je stanovena pro organizace, které nesplňují ani jednu z těchto podmínek. 

Platba: úhrada předem bankovním převodem, bankovní spojení: 35-7196360287/0100, 
variabilní symbol 201808. Do kolonky „údaje pro vnitřní potřebu příkazce“, případně do zprávy 
pro příjemce uveďte, prosím, svá jména pro identifikaci platby. 

Storno: Bezplatné storno Vaší přihlášky bude provedeno pouze na základě zaslaného e-mailu na 
edukana@edukana.cz, a to minimálně 3 dny před konáním daného kurzu. V případě potřeby 
může organizace vyslat náhradníka. V opačném případě činí storno poplatek 100 % ceny kurzu. 

ONLINE 

PŘIHLÁŠKA 

ZDE 

Určeno pro 

pracovníky 

v oblasti 

propagace 

út 19. 

červen 

mailto:edukana@edukana.cz
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3jibnp7qGJTSDgR7oGDD1fx9utQRnI7kptOl4M9EzSw_nfQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3jibnp7qGJTSDgR7oGDD1fx9utQRnI7kptOl4M9EzSw_nfQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3jibnp7qGJTSDgR7oGDD1fx9utQRnI7kptOl4M9EzSw_nfQ/viewform?usp=sf_link

