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Pozvánka 

DNY ROZVOJE 2022  
Zkušenosti s tvorbou a naplňováním strategie, zapojení správní rady 

– příklady dobré praxe 

 
Kdy: 6. 10. 2022, 9:00 – 14:00 hod 
Kde: Potkáme se na platformě ZOOM, přihlašovací link obdržíte po registraci 
Lektoři: Olga Medlíková, Marek Šedivý 
Registrace: NUTNÁ – ZDE 
Cena: Zdarma pro neziskové organizace z regionů Mladá Boleslav, Vrchlabí a Rychnovsko.  

 

Den 2 - Zkušenosti s tvorbou a naplňováním strategie, zapojení správní rady – příklady 
dobré praxe 

Moderovaná diskuse účastníků s hosty – řediteli neziskových organizací, kteří strategické 
plány využívají a pracují s nimi.  

 Jak zvnitřnili prvky strategického rámce ve své organizaci 

 Realizace strategie v praxi, co se povedlo a nepovedlo a proč 

 Důležitost a smysl strategického plánování 

 Úloha správní rady, nastavení pravidel v organizaci 

 Zapojení správní rady 

 Sdílení dobré praxe 

Teoretické vstupy – profesionalizace, strategický rámec a jeho smysl – strategické plánování, 
poslání, vize, hodnoty, úloha správní rady. 

Dny rozvoje podporuje Nadační fond Škoda Auto. 
 

  

https://forms.gle/V3TY1NgcwSpsBdAS7
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Medailonky lektorů: 

 

PaedDr. Olga Medlíková  

Olga Medlíková pracuje pro neziskový sektor jako 
lektorka, mentorka a facilitátorka od roku 1996. Byla 
členkou několika správních rad, trvale podporuje pět 
neziskových organizací a pomáhá neziskovým 
organizacím s managementem a fundraisingem. 
Získala i manažerské zkušenosti, když opustila 
školství a věnovala se businessu. V roce 2012 
obdržela cenu Osobnost vzdělávání dospělých. Je 
autorkou a spoluautorkou knih z oblasti 
managementu a sociálních dovedností, pravidelně 
přispívá do řady odborných periodik. Facilituje 
strategické plánování neziskových organizací a řešení 
problémů v týmech.  

Ing. Marek Šedivý 

Marek Šedivý je prezidentem AVPO ČR od jejího 
vzniku v roce 2010. Současně je viceprezidentem 
Sekce nestátních neziskových organizací Unie 
zaměstnavatelských svazů ČR a členem Výboru pro 
legislativu a financování Rady vlády pro nestátní 
neziskové organizace. V roce 2015-2018 pracoval 
jako ředitel Nadačního fondu Dům Ronalda 
McDonalda, v letech 2000-2013 vedl obecně 
prospěšnou společnost Neziskovky.cz. Je 
spoluautorem knih zaměřených na management 
neziskových organizací a publikuje v odborném tisku. 


