
 

 

Vzdělávací workshopy v rámci projektu "Profesionalizace neziskovek" se 

úspěšně rozběhly 

 

Od února probíhají v online podobě vzdělávací workshopy pro účastníky z neziskových 

organizací z jednotlivých krajů. Workshopy jsou realizovány v rámci Projektu  

"Profesionalizace neziskovek", který podpořila Nadace OSF v rámci programu Active 

Citizens Fund. Program je financován z Fondů EHP a Norska. 

  

Vzdělávací workshop 1 

První vzdělávací workshop se konal v Olomouckém kraji 2. února 2021 a zúčastnilo se ho 

23 zástupců neziskových organizací z kraje. Hostem byla paní Mgr. Pavla Matyášová,  

předsedkyně Společnosti pro ranou péči. 

  

Vzdělávací workshop 2 

Druhý vzdělávací workshop byl v Moravskoslezském kraji 9. března 2021 a zúčastnilo se 

ho 29 zástupců neziskových organizací z kraje. Zavítala i paní Mgr. Karin Běhálková z kraje 

z odboru soc. věcí. 

  

Téma workshopů 

Dopolední blok obsahuje přednášku Ing. Pavla Němečka: “FINANCE NESTAČÍ ZÍSKÁVAT, 

MUSÍME JE UMĚT ŘÍDIT! aneb jak souvisí finanční řízení a fundraising?”. 

Odpolední blok je zaměřen na téma: “Jak připravit úspěšnou žádost”, který vede Mgr. 

Taťána Plecháčková. 

Součástí workshopů je i praktická část, kdy účastníci plní zadané úkoly. 

  

Zpětná vazba z workshopů od našich účastníků 

• “Opravdu vysoká profesionalita přednášejících na daná témata. Myslím, že obdobně 

erudovaných přednášejících v rámci NNO není mnoho. Proto jsem ráda, že jsem si je 

mohla vyslechnout v rámci tohoto workshopu.” 

• “Způsob prezentace jednotlivých témat - stručně, jasně, výstižně. Dostatek 

srozumitelných příkladů. 

• “Profesionální přístup a podání velmi užitečných a důležitých informací, které při 

řízení neziskovky a získávání financí velmi pomohou.” 

• “Získané informace jsou pro mě využitelné v praxi.” 

• “Na workshopu oceňuji uvádění příkladů z praxe, že to nebylo pouze teoretické, ale i 

praktické. Bylo znát, že přednášející jsou zkušení lidé z praxe, kteří problematice 

rozumí.” 

• “Zkušenost a poměrně srozumitelný návod jak a co zlepšit a na co se zaměřit při 

fundraisingu a vyplňování žádostí o dotace.” 

 

  



 

 

V rámci projektu "Profesionalizace neziskovek" uspořádáme v průběhu následujících měsíců 

workshopy ve všech krajích (kromě Prahy), na které bude možné se přihlašovat. 

 

Termíny následujících workshopů: 

14. 4. 2021 - Zlínský kraj 

12. 5. 2021 - Jihomoravský kraj 

9. 6. 2021 - Liberecký kraj 


