
NABÍDKA

AVPO SERVISNÍ

                @AvpoServisni

                www.avpo.cz/akce/

od ŘÍJNA 2019

https://www.avpo.cz/event/mezigeneracni-vztahy/


V případě zájmu nás neváhejte 
kontaktovat. 

Těšíme se na setkání 
Monika Jindrová

AVPo Servisní, o.p.s.
•	 Posláním AVPO Servisní je podporovat důvěryhodnost, 

efektivnost a transparentnost neziskového sektoru.

•	 Nabízíme otevřené vzdělávací kurzy, konzultace, 
poradenství a mentoring. Připravujeme akce na míru 
podle potřeb dané organizace.

•	 Nabídku otevřených akcí průběžně aktualizujeme, 
sledujte nás na webu a sociálních sítích. 
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Proběhlé akce:

•	 Práce se světlem ve fotoateliéru
•	 Naučte se lobbovat!
•	 Jak dobře sestavit vyrovnaný rozpočet
•	 Etiketa s Ivou Pluháčkovou
•	 Jak správně sepsat, upravit a aktualizovat stanovy spolku
•	 Jak být pro firmy jako neziskovka atraktivním partnerem
•	 Darování, veřejné sbírky, benefiční akce
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Přínos pro účastníka/co se naučíte:
•	 Zlepšíte své prezentačních dovedností před 

kamerou, mikrofonem a na veřejnosti
•	 Naučíte se pracovat s trémou, jak ji potlačit
•	 Zvládnete přípravu na vystoupení
•	 Zdokonalíte se v psaní zpráv pro média

Přínos pro neziskovou organizaci:
•	 Prohloubíte svůj potenciál prosadit se v 

médiích
•	 Budete mít silnější „tah na branku“ v infor-

mování o poslání organizace v médiích a na 
veřejnosti

•	 Posílíte dobré jméno organizace

Mediální trénink je intenzívní a probíhá ve dvou 
částech.

dopolední část: 

V jedné místnosti probíhá společný program 
zaměřený na:
•	 spolupráci s médii,
•	 efektivní komunikaci s novináři,
•	 psaní zpráv pro média a sociální sítě.

V druhé místnosti individuální konzultace (20–30 
min) se Štěpánkou Duchkovou, v jejímž průběhu 
natočíte rozhovory před kamerou a společně  
s lektorkou natočená videa rozeberete.

odpolední část:

•	 Společná práce v jedné místnosti. Natočení 
krátkých vystoupení před skupinou. Jejich 
stručný rozbor. Dále se dozvíte:

•	 na co si dát pozor v kontaktu s novináři
•	 na co nezapomínat před kamerou nebo 

mikrofonem
•	 jak zvládat trému před vystoupením a jak ji 

omezit
•	 jak se připravit na veřejné vystoupení nebo 

rozhlase či televizi

Workshop je určen pracovníkům a dobrovolníkům 
neziskových organizací, kteří odpovídají za PR, 
externí komunikaci nebo vystupují na veřejnosti.

CENA: 
3250 Kč/os, člen AVPO ČR 2600 Kč/os

REGISTRACE na www.avpo.cz/akce/

MEdIálNÍ TRéNINk

Štěpánka duchková
V médiích se pohybuje od první 
poloviny 90. let. Začínala jako re-
daktorka deníku Telegraf a poté 
Metropolitan. Televizní zkušeno-
sti získala jako redaktorka ve 
zpravodajství České televize. De-
set let působila v televizi Prima jako 
moderátorka Zpravodajského deníku 
a diskusních pořadů Nedělní partie  
a K věci. V současné době se věnu-
je především mediálním tréninkům  
a výuce prezentačních dovednos-
tí. Moderuje společenské akce,  
kongresy a tiskové konference.  
V Českém rozhlase moderuje pořad 
K věci.

Marek Šedivý 
Má více než dvacetiletou pra-
covní zkušenost v neziskovém sek-
toru. Byl ředitelem Informačního 
centra neziskových organizací, 
obecně prospěšné společnos-
ti Neziskovky.cz, Nadačního fon-
du Dům Ronalda McDonalda a do 
současnosti je prezidentem Aso-
ciace veřejně prospěšných or-
ganizací ČR. Ve své práci lekto-
ra a konzultanta se specializuje na 
fungování správních rad, tvorbu 
strategií, řízení, public relations  
a fundraising neziskových organi-
zací.

1. října 2019, 9:00–16:00

kubánské náměstí 11, Praha

Dejte o sobě vědět v médiích – 
prezentujte vaše poslání!

Mediální trénink se Štěpánkou 
Duchkovou, Markem Šedivým  
a  profesionálním kameramanem.

ŘÍ
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevsJxQLXOgv4YEr_EKI4jwYM57zLWTTXrckjq9l6wnpN7_yg/viewform
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C
EN

A
PRáCE VE SPRáVNÍ RAdĚ  
A SE SPRáVNÍ RAdoU 

8. října 2019, 9:30–14:00

AVPo ČR, 5. května 65, 140 00, Praha

olga Medlíková pracuje pro nezis-
kový sektor jako lektorka, konzultant-
ka a facilitátorka od roku 1996. Byla 
členkou několika správních rad, trvale 
podporuje pět neziskových organizací 
a pomáhá neziskovým organizacím  
s managementem a fundraisingem.  

Marek Šedivý má více než dvacetile-
tou pracovní zkušenost v neziskovém 
sektoru. V současnosti je preziden-
tem Asociace veřejně prospěšných 
organizací ČR. Ve své práci lektora 
a konzultanta se specializuje na fun-
gování správních rad, tvorbu strategií, 
řízení, public relations a fundraising  
neziskových organizací.

Seminář pro členy orgánů neziskových organizací 
(správní rady, výbory, dozorčí rady apod.) a ředitele 
neziskových organizací.

Přínos pro organizaci: 
•	 ujasnění významu a funkce orgánů NNO
•	 nastavení pravomocí orgánů a managementu 

NNO
•	 příležitost ke vzájemnému sdílení příkladů dobré 

praxe
•	 příležitost pro lepší využití možností vaší NNO

Přínos pro účastníka:
•	 uvidíte, jak se dá spravovat a řídit NNO jinak
•	 potkáte se se zkušeností kolegů
•	 odnesete si tipy ke změně

Program:
•	 stručné legislativní okénko – orgány neziskových 

organizací
•	 stručný přehled povinností orgánů NNO
•	 kompetence jednotlivých členů orgánů NNO
•	 vzájemné fungování managementu a orgánů NNO

CENA: 
2500 Kč/os, člen AVPO ČR 2100 Kč/os

REGISTRACE na www.avpo.cz/akce/

ŠPATNá PRAxE V NEzISkoVýCh  
oRGANIzACÍCh

Petr Vít
Petr Vít je absolventem právnické 
fakulty Univerzity Karlovy v Praze.  
Je specialistou na právo neziskových 
organizací, problematiku účetnictví a 
daní. Pracuje jako finanční a právní po-
radce v soukromé sféře. Rovněž spo-
lupracuje jako právník, lektor a konzu-
ltant s Asociací veřejně prospěšných 
organizací ČR a Nadací Neziskovky.
cz. Aktivně se zapojuje do tvorby nové 
legislativy v oblasti neziskových orga-
nizací.

Během své praxe se setkáváme s celou řadou 
chyb, kterých se dopouštějí zakladatelé, manažeři  
i zaměstnanci neziskových organizací. Většinou jde o 
chyby neúmyslné, pramenící z neznalosti, neopatrnosti 
či prostého ignorování právních předpisů, následky 
nicméně i tak mohou být závažné, a to jak pro 
organizaci, tak pro konkrétní osoby.

•	 Stanovy a zakládací listiny neziskových organizací
•	 Vnitřní fungování organizace, vztahy mezi jejími 

orgány
•	 Hlavní a vedlejší činnost neziskové organizace,  

neziskové podnikání
•	 Dary vs. sponzorské příspěvky
•	 Veřejné sbírky
•	 Dotace

CENA: 
1500 Kč/os, člen AVPO ČR 1200 Kč/os

REGISTRACE na www.avpo.cz/akce/

10. října 2019, 9:00–12:00

AVPo ČR, 5. května 65, 140 00, Praha

ŘÍ
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhSZyYEgMCyv_MiqeAnohSJG94OcUKRxsBwVfDZuEOOXXAMg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-Iv3f1hOBj1ZzRQYRBzvU5w46pxVbCNt9PD-kqA7SBcAKew/viewform
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Miroslava Nebuželská 
auditorka, členka Komory auditorů 
ČR, účetní expertka, certifikace ACCA  
a CISA, poradkyně a školitelka v účet-
nictví a daních pro neziskové organi-
zace. Kromě neziskového sektoru se 
specializuje na konsolidace dle CAS  
i IFRS a dále obecně na účetní  
a daňovou problematiku právnických 
osob. Vystudovala Vysokou školu eko-
nomickou v Praze, specializace In-
formační technologie a Účetnictví  
a finanční řízení podniku, doplněnou 
semestrálním studiem na University of 
Stirling ve Velké Británii.

5. listopadu 2019, 9:00–12:30

Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s. 

(AIVd), karlovo náměstí 14/292, 120 00, Praha 2

zaměříme se na:
•	  přijetí darů v nepeněžní formě obecně.
•	  přijetí dlouhodobého majetku darem, účetní 
      a daňově dopady.
•	  přijetí drobného majetku nebo služby darem,
      účetní a daňové dopady.
•	  ocenění nepeněžního daru pro účely  

účetnictví daní.
•	  následný prodej majetku nabytého darem  

a jeho účetní a daňové dopady.
•	  příjmy z činnosti neziskové organizace a daň  

z přidané hodnoty (DPH).
•	  povinnost registrace neziskové organizace 

jako identifikované osoby, povinnost odvodu 
DPH českému finančnímu úřadu i přesto,  
že organizace není plátcem DPH.

CENA: 
1500 Kč/os, člen AVPO ČR 1200 Kč/os

Partner akce: 
Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR

REGISTRACE na www.avpo.cz/akce/

NEfINANČNÍ dARy, dPh V NEzISkU
bENEfIČNÍ PRodEJE A dPh

Workshop je určen všem začínajícím i zkušeným 
fundraiserům a všem, kteří by rádi dosáhli na 
veřejné i soukromé zdroje pro své veřejně 
prospěšné činnosti.

Co nás čeká?
•	 budeme pátrat po typických chybách v projek-

tových žádostech a cestách, jak se jim vyhnout
•	 dozvíme se a prakticky procvičíme různé formy 

sdělení téhož pro různé typy donorů, od firemních 
nadací přes individuální dárce 

•	 pohlédneme  na různé žádosti očima hodnotitele
•	 budeme se učit jasně, stručně a atraktivně představit 

svůj projekt / svoji činnost

CENA: 
1500 Kč/os, člen AVPO ČR 1200 Kč/os

REGISTRACE na www.avpo.cz/akce/

JAk NA PSANÍ PRoJEkTů

zuzana zděnková 
Zuzana Zděnková působí v neziskovém 
sektoru léta, za sebou má i zkušenosti  
z komerční sféry a ze školství. Aktuálně pod-
poruje neziskové organizace konzultacemi 
na volné noze a prostřednictvím akceler-
ačních programů, je také jednou z hodno-
titelů pro Značku spolehlivosti AVPO ČR. 
Věří, že komerční a nezisková sféra mohou a 
měly by být vzájemnou inspirací a partnery. 

12. listopadu 2019, 9:00–15:00

AVPo ČR, 5. května 65, 140 00, Praha

lI
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeg8PJAv8uiPKtKzsVXGYHU1XocOQmvDVglRRDwYL5QSzT0gA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-a_VtapDjCSoZ2e5MZbEasmOD79kAZqhdiFGR4gn4fr1SdA/viewform
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Porozumět tomu, že stárnutí při pracovním uplatnění 
nepředstavuje  pouze nevýhody, znamená první krok  
k budování týmu, jehož složení bude vykazovat pracovní 
produktivitu, mezigenerační toleranci, prohloubené 
know-how a v neposlední řadě i lidsky kvalitní, 
spokojené a motivované zaměstnance.

Program:
•	 Demografický vývoj a budoucí nevyhnutelné změny 

v řízení s ohledem na věk a schopnosti zaměstnanců
•	 Age management – s čím vlastně přišli Finové?
•	 Vliv stárnutí na pracovní schopnost 
•	 Zaměstnanec a věk – postoje ke stárnutí, věková 

diskriminace, věkové stereotypy, situace v ČR
•	 Mylné předpoklady o kvalitě staršího věku ve vztahu 

k pracovním kompetencím
•	 Výhody a zisky – příklady pozitivního užitku z up-

latňování  age managementu
•	 Komunikace jako nejdůležitější nástroj moderního 

řízení a sociálně odpovědného chování v prostředí 
neziskových organizací 

CENA: 
1500 Kč/os, člen AVPO ČR 1200 Kč/os

REGISTRACE na www.avpo.cz/akce/

AGE MANAGEMENT  
V NEzISkoVéM SEkToRU

Milada záborcová 
Milada Záborcová pracuje jxxako konzultant-
ka a lektorka komunikačních dovedností. Ve 
svých workshopech se zaměřuje zejména na 
podporu a zlepšování mezilidských vztahů, 
zabývá se krizovou komunikací, řešením 
konfliktů při práci s lidmi, zvládáním změn  
a stresových situxací a rozvojem emočních 
dovedností. Neziskové organizace 
dlouhodobě podporuje v oblasti strate-
gického plánování, realizuje analýzy vnitřního 
prostředí a vztahů, připravuje workshopy na 
míru. Řadu let pomáhá vytvářet vzdělávací 
programy pro lektory seniorských skupin  
i seniorské účastníky vzdělávání samotné,  
v sociální i pedagogické sféře spolupracuje 
s týmy v rámci supervize.

19. listopadu 2019, 9:00–15:00

AVPo ČR, 5. května 65, 140 00, Praha

Firmy využívají nástrojů marketingové komunikace, 
aby prodaly více výrobků, získaly věrné zákazníky nebo 
nadšené stoupence. I neziskovky potřebují „prodat“ 
své téma a najít si své podporovatele a fanoušky, kteří 
budou šířit jejich myšlenky a dobré jméno. Netříštěte 
své síly na nahodilé aktivity. Naučte se naplánovat 
komunikační kampaň a vybrat správné komunikační 
prostředky, které zasáhnou váš cíl. I za málo peněz se 
může rozeznít muzika. Přijďte na náš workshop  
s Veronikou Kubrichtovou.

Co nás čeká?
•	   Ukážeme si, jak naplánovat komunikační kampaň 

a vhodně nastavit její cíl.
•	   Projdeme si hlavní komunikační disciplíny a   

řekneme si, jak z nich vybrat ty správné.
•	  Představíme si možnosti, které mají pouze 

neziskovky.
•	  Dotkneme se i oblíbených přesvědčovacích 

technik a triků.
•	  Společně vytvoříte modelovou komunikační 

kampaň a budete sdílet své zkušenosti, protože 
jsou k nezaplacení.

CENA: 
1500 Kč/os, člen AVPO ČR 1200 Kč/os

REGISTRACE na www.avpo.cz/akce/

koMUNIkAČNÍ kAMPANĚ bEz 
MIlIoNoVýCh RozPoČTů

Veronika kubrichtová 
Veronika Kubrichtová k marketingové 
komunikaci poprvé přivoněla před 13  
lety a od té doby se jí věnuje soustavně. 
Nejraději má event marketing, on-
line komunikaci a marketingové texty.  
V roce 2014 založila neziskovou organi-
zaci Úsměv mámy, která je připomínkou 
jejích poporodních úzkostí. Dlouhodobě 
spolupracuje s dalšími neziskovka-
mi, jako je Business & Professional  
Women nebo MAS – Střední Polabí. 
Ve volném čase, kterého má pomálu, 
ráda bádá, čím vším je jako nedoko alá  
lidská bytost ovlivnitelná. 
 

26. listopadu 2019, 9:00–14:00

AVPo ČR, 5. května 65, 140 00, Praha
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-OHGnCGD-bCT3FE8c2p-mYBgR_f4BBenfaCE0oim0oI5huQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftEF_ACgjKxKb6jUnjEkmspR6xRhv1xQNjG75cw6_JimWadg/viewform
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Workshop je věnován tématu mezigenerační 
spolupráce v týmech se zaměřením na prostředí 
neziskových organizací. Účastníci budou aktivně 
zapojeni do práce s hodnotami jednotlivých generací, 
dozvědí se důležité informace týkající se generací 
Babyboomers, X, Y, Z, budou moci porozumět jejich 
specifikům a využít poznatky pro zlepšení týmové 
komunikace i obecně v mezilidských vztazích.

Co nás čeká?
•	  Mezigenerační vztahy, generace od BB až po  

Z – hodnoty spjaté s věkem
•	  Generační spolupráce, problémy i přínosy  

v rámci společného pracovního týmu
•	  Nežádoucí jevy problémového chování  

na pracovišti a co s nimi
•	  Principy fungující komunikace ve vztahu 

k věku při vedení lidí i v rámci týmové 
spolupráce

CENA: 
1500 Kč/os, člen AVPO ČR 1200 Kč/os

REGISTRACE na www.avpo.cz/akce/

MEzIGENERAČNÍ VzTAhy, hodNoTy
A SPolUPRáCE

Milada záborcová
Pracuje jako konzultantka a lektorka ko-
munikačních dovedností. Zaměřuje se 
zejména na podporu a zlepšování me-
zilidských vztahů, zabývá se krizovou 
komunikací, řešením konfliktů při práci  
s lidmi, zvládáním změn a stresových 
situací a rozvojem emočních dovedností. 
Neziskové organizace dlouhodobě pod-
poruje v oblasti strategického plánování, 
realizuje analýzy vnitřního prostředí  
a vztahů, připravuje workshopy na míru. 
Pomáhá vytvářet vzdělávací programy 
pro lektory seniorských skupin i se-
niorské účastníky vzdělávání samotné,  
v sociální i pedagogické sféře spo-
lupracuje s týmy v rámci supervize.

4. prosince 2019, 9:30–13:00

AVPo ČR, 5. května 65, 140 00, Praha

CESTA kE zVládáNÍ STRESU  
= MINdfUlNESS

2. prosince 2019, 9:00–13:30

AVPo ČR, 5. května 65, 140 00, Praha

zuzana zděnková
Zuzana Zděnková působí v neziskovém 
sektoru léta, za sebou má i zkušenosti 
z komerční sféry a ze školství. Aktuál-
ně podporuje neziskové organizace  
konzultacemi na volné noze a pros-
třednictvím akceleračních programů,  je 
také jednou z hodnotitelů pro 
Značku spolehlivosti AVPO ČR. Věří,   
že komerční a nezisková sféra mohou  
a měly by být vzájemnou inspirací  
a partnery.
Děsí vás statické jógové meditace  
s vonnými tyčinkami a batikou a přesto 
toužíte po klidu a radosti, které přinášejí? 
Přijďte na praktický kurz mindufulness, 
nazývané také „všímavost”. 

Mindfulness je celosvětový trend, praktikovaný lídry 
ve světě byznysu, který získává své místo i v České 
republice. 

Kurz nabízí možnost zastavit se, zklidnit se a zaměřit 
se na sebe a na TEĎ, na aktuální prožitek. Protože, jak 
se říká, je to to jediné, co doopravdy máme: minulost 
již skončila a budoucnost tu ještě není. Procvičíme 
možnosti, jak v každodenních činnostech všedního 
dne nacházet radost a v sobě sílu a stabilitu. 

Kurz je zaměřen ryze prakticky, přináší konkrétní tipy, 
nástroje a pomůcky.

Program:
•	 mindfulness jako vědecká disciplina
•	 mindfulness a tělo
•	 mindfulness v pracovním dni, v jídle,  

ve vztazích a komunikaci 
•	 mindfulness a technologie

CENA: 
1500 Kč/os, člen AVPO ČR 1200 Kč/os

REGISTRACE na www.avpo.cz/akce/
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https://www.avpo.cz/event/mezigeneracni-vztahy/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTXeRXZuGahekmac4Abouj_n6DSR4yp1qvfJlKb5Jhx1f_nw/viewform


kontakt:

AVPO Servisní, o.p.s.
5. května 1640/65, 140 00, Praha 4
(budova Kongresového centra Praha,  
vchod č.9)

www.avpo.cz/akce/

Ředitelka: Monika Jindrová
Tel: +420 724 173 217
Email: monika.jindrova@avposervisni.cz

                 www.avpo.cz/akce/
                 @AvpoServisni

Partneři:
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