
 
 

 
 

Neziskový inkubátor II. Nadace OKD 
 
Nadace OKD je již desátým rokem strategickým partnerem neziskových aktivit. 
V současné době spouští zajímavý projekt „Neziskový inkubátor II. Nadace OKD“, jehož 

hlavní ambicí je zvýšení kvality řízení neziskových organizací v Moravskoslezském kraji (MSK), 

včetně odhalení příležitostí i hrozeb v oblasti jejich působení. Úspěšní absolventi tohoto 

projektu budou schopni efektivněji získávat finanční prostředky, řídit projekty po stránce 

ekonomické i marketingové a lépe prezentovat svou neziskovou organizaci navenek. Zlepší 

se tak udržitelnost neziskových organizací, jejich prezentace i úspěšnost v dotačních titulech. 

Mezi zapojenými organizacemi mohou být jak zavedené profesionální neziskové organizace, 

tak menší organizace, které mohou rozvíjet svůj potenciál.   

 
Zaměření projektu je svým obsahem jedinečné, finanční spoluúčast uchazečů symbolická 
(250,- Kč/účastník/kurz) a proto neváhejte. Kapacita bude naplněna velmi rychle! 
 
Realizátorem projektu je občanské sdružení Edukana, hlavním partnerem je Nadace OKD a 
Česká spořitelna, a.s. 
 
Termíny přihlašování: průběžně na kurzy pořádané v dubnu, květnu a červnu. Kurzy, které 
plánujeme na podzim 2017, budou zveřejněny později. 
Sledujte průběžné aktuální informace. 
 
Kdo se může přihlásit: Na jednotlivé kurzy se mohou přihlásit pracovníci z neziskových 
organizací MSK, kteří jsou zodpovědní za finanční řízení, personální řízení, propagaci či 
komunikaci. 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: online přihláška  nebo nás kontaktujte telefonicky 
Edukana, spolek - kontakt: mobil 737 782 333, Bc. Pavlína Poledníková 
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 8-15:30 hod. 
 
Způsob výběru účastníků: V případě převisu poptávky nad nabídkou si vyhrazuje Nadace 
OKD provést selektivní výběr v počtu osob, případně organizací. 
 
 
 

http://www.edukana.cz/prihlaska
http://www.edukana.cz/
http://www.nadaceokd.cz/


 
 

 
 
Témata školení a termíny pro přihlášení: 
Jak pracovat na osobním rozvoji a prezentovat sám sebe  - 27. 4. 2017  
Praktické možnosti a využití sociálních sítí v neziskovce – 18. 5. 2017  
Dejte o sobě vědět - marketing a propagace neziskovky – 25. 5. 2017  
Problematika účetnictví a daní z pohledu neziskových organizací – 6. 6. 2017  
Dotace pro neziskovky, výzvy + možnosti financování dotací – 13. 6. 2017 
Personální strategie – jak na to  
Sociální podnikání, příklady dobré praxe 
Sebeprezentace a komunikace pro pokročilé – simulace, nácvik 
Stres a možnosti jeho zvládání, syndrom vyhoření 

 
 

Jak pracovat na osobním rozvoji a prezentovat sám sebe   
Obsahem interaktivního kurzu bude účastníky seznámit se základními nástroji k sebepoznání 

a komunikaci tak, aby mohli začít využívat v praxi. 

 Johariho okénko jako nástroj sebepoznání 

 Inventář komunikačních dovedností 

 Asertivity v komunikaci 

 Jak využít asertivní přístup ke  své sebeprezentaci 

 Práce na akčním plánu svého rozvoje 
 
Termín konání: 27. 4. 2017 (8 - 15:00 hod.) 

Délka trvání:  8 *45 min. 

Místo konání:   Slezské vzdělávací centrum, Karola Śliwky 225/41, 733 01, Karviná 

Lektor:   Alena Gebauerová 

Počet účastníků: max. 30 osob 

Vzdělávací metody: interaktivní metody, skupinové metody, simulace rolí 

Cena:   250,- Kč 

Výstup:  osvědčení pro účastníky 

Po dobu kurzu je zajištěno malé občerstvení  

 

 
  



 
 

Praktické možnosti a využití sociálních sítí v neziskovce  
Celodenní kurz bude zaměřen na využití sociálních sítí jako jednoho z hlavních 

komunikačních prostředků jak navenek, tak uvnitř organizace, prezentace neziskovky, 

vyhledávání potenciálních zakázek, atd. I v dnešní době, spousta malých organizací, 

podceňuje tento rozvíjející fenomén – odlište se. 

 
Termín konání: 18. 5. 2017 (8 - 15:00 hod.) 

Délka trvání:  8 *45 min.  

Místo konání:   Slezské vzdělávací centrum, Karola Śliwky 225/41, 733 01, Karviná 

Lektor:   Ing. Jan Škraňka 

Počet účastníků: max. 30 osob 

Vzdělávací metody: přednáška, dialogické metody, ukázky, příklady z praxe 

Cena:   250,- Kč 

Výstup:  osvědčení pro účastníky 

Po dobu kurzu je zajištěno malé občerstvení  

 

 

Dejte o sobě vědět - marketing a propagace neziskovky 

Mnoho organizací je přesvědčeno, že marketing a PR jako takový je pouze pro podnikatelské 

subjekty a příliš nesleduje nové možnosti a trendy v této oblasti. V dnešní době je potřeba, 

aby i neziskové organizace byly aktivní a propagovaly se navenek. 

 

 Zhodnotit své vlastní vize a představy v oblasti marketingu 

 Získat přehled o nových možnostech a metodách marketingu 

 Proč je v současné době PR nezbytný a jak na to co nejefektivněji 

 Spoustu dalších praktických tipů a rad pro neziskové organizace 

 Příklady dobré praxe – na závěr se představí úspěšně a rychle se rozvíjející nezisková 
organizace, která začala získané poznatky využívat v praxi. 

 

 

Termín konání: 25. 5. 2017 (8 - 15:00 hod.) 

Délka trvání:  8 *45 min.  

Místo konání:   Slezské vzdělávací centrum, Karola Śliwky 225/41, 733 01, Karviná 

Lektor:   Ing. Renáta Ptáčníková 

Počet účastníků: max. 30 osob 

Vzdělávací metody: přednáška, praktické tipy, interaktivní a skupinové metody  

Cena:   250,- Kč 

Výstup:  osvědčení pro účastníky 

Po dobu kurzu je zajištěno malé občerstvení  



 
 

 

Problematika účetnictví a daní z pohledu neziskových organizací  
Jednodenní kurz pro neziskové organizace se zaměřením na účetnictví v nestátních 

Neziskových organizací. 

 

 Účetnictví v neziskových organizacích  

 K čemu účetnictví slouží (určitě ne pouze finančnímu úřadu) 

 Doklady, inventury, účetní závěrka 

 Účtování darů a dotací, veřejné sbírky 

 Jak správně postupovat při vyúčtování projektů a grantů 

 Jak postupovat při zdaňování DPH, daň z příjmů, silniční daň 

 Elektronická evidence tržeb v prostředí neziskových organizací 

 Co by měl manažer vědět o ekonomice 

 

 

Termín konání: 6. 6. 2017 (8 - 15:00 hod.) 

Délka trvání:  8 * 45 min. 

Místo konání:   Slezské vzdělávací centrum, Karola Śliwky 225/41, 733 01, Karviná 

Lektor:   Ing. Dagmar Beránková 

Počet účastníků: max. 30 osob 

Vzdělávací metody: přednáška, dialogické metody, skupinové metody 

Cena:   250,- Kč 

Výstup:  osvědčení pro účastníky 

Po dobu kurzu je zajištěno malé občerstvení  

 

 

Dotace pro neziskovky, výzvy + možnosti financování dotací  

Získáte ucelené informace, jaké jsou současné možnosti v čerpání dotací pro neziskovky, 

včetně využití různých zdrojů na předfinancování a spolufinancování dotací. 

Celodenní školení je se bude skládat z několika částí, na kterých vystoupí odborníci pro dané 

oblasti. 

 

Aktuální možnosti spolufinancování z prostředků IROP pro neziskovky v rámci 

individuálních výzev:  

 Představení činností Centra pro regionální rozvoj České republiky 

 Možnosti pro NNO v rámci individuálních výzev IROP  

 Postup podání žádostí a proces hodnocení projektů v individuálních výzvách IROP 
 

 



 
 
 

 

Aktuální možnosti spolufinancování z prostředků IROP pro neziskovky v rámci výzev MAS - 

místních akčních skupin 

 Integrované nástroje v IROP 

 Možnosti pro NNO v rámci výzev MAS 

 Postup podání žádostí a proces hodnocení projektů ve výzvách MAS (specifika oproti 
individuálním výzvám) 

 

Možnosti financování neziskových organizací:  

 Zájem NNO o financování/úvěrování 

 Typy úvěrů, přísliby úvěrů 

 Požadavky banky na zpracování úvěru 

 Základní parametry úvěru, sazby/poplatky, zajištění 
 

 

Termín konání: 13. 6. 2017 (8 - 15:00 hod.) 

Délka trvání:  8 * 45 min. 

Místo konání:   Slezské vzdělávací centrum, Karola Śliwky 225/41, 733 01, Karviná 

Specialisté:  IROP - PhDr. Marie Lichnovská 

   MAS – RNDr. Marek Putala 

   Možnosti financování - Mgr. Martin Štefka   

Počet účastníků: max. 30 osob 

Vzdělávací metody: přednáška, dialogické metody 

Cena:   0,- Kč 

Registrace nutná dopředu prostřednictvím online přihlášky 

Výstup:  osvědčení pro účastníky 

Po dobu kurzu je zajištěna, káva, voda, čaj  

 


