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ŠKOLENÍ PRO KOORDINÁTORY DOBROVOLNÍKŮ
29. - 31. BŘEZNA 2022

 

Regionální dobrovolnické centrum Jihomoravského kraje provozované Plánem B, z. s. vás zve na

Školení se bude konat v prostorách Regionálního dobrovolnického centra JmK  Bratislavská 26, Brno a
je ZDARMA, k dispozici je pouze 10 míst. Můžete se těšit na pohodovou atmosféru i občerstvení.

Jak se přihlásit? Snadno! Vyplňte tento krátký přihlašovací formulář a my se vám brzy ozveme s
detaily rezervace.

PROGRAM
29. 3. 
ÚTERÝ 

7 HODIN školení
8:30 - 16:30

30. 3. 
STŘEDA

7 HODIN školení
8:30 - 16:30

Nehiearchické/participativní řízení. Představení základních
principů a možností využítí v práci dobrovolníky.
Lektorky: Tereza Daňková a Daniela Nikšičová, Nesehnutí

Legislativa a rozvoj. Aktuální legislativa dobrovolnictví. Práva a
povinnosti dobrovolníků. Republikové a krajské koncepce rozvoje
dobrovolnictví. Čerpání dotací, vyúčtování, faktury, pojištění.
Lektorka: Tereza Veselá, Charita Brno

8:30-12:45
 

-PAUZA NA OBĚD-
 

13:15 - 16:30 

8:30-12:45
 

-PAUZA NA OBĚD-
 

13:15 - 16:30 

Úvod do supervize. Komunikace s dobrovolníky, aktivizace a
motivace dobrovolníků. 
Lektor: Libor Třeška, supervizor

Propagace a PR. Jak komplexně přemýšlet o propagaci a PR v
kontextu neziskového sektoru a dobrovolnictví? Praktický návod v
osmi krocích.
Lektorka: Eva Bělocká, Charita Brno

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdS-p4gYfUQiW-aKb04LA_V7HykQ3_oyg181lxAoQbYdseyuw/viewform?usp=sf_link


Máte ještě nějaké dotazy? Neváhejte se nám ozvat : marie.capalini@dc67.cz, 602 345 712

31. 3. 
ČTVRTEK 
6 HODIN školení

8:30 - 15:30

8:30-11:45
 

-PAUZA NA OBĚD-
 

12:15 - 15:30 

Dobrovolnický management. Celodenní blok. Připravená
organizace, role koordinátora dobrovolníků, nábor dobrovolníků, 1.
setkání s dobrovolníkem - zaškolení, školení, výcvik, motivace,
odměňování, udržení dobrovolníků, komunikace s dobrovolníky.
Lektorka: Kateřina Petrášová, Regionální dobrovolnické centrum
JmK

A jaké máme ohlasy na již proběhlá školení?

Bylo to super, děkukuji!

Odnáším si hodně
inspirace, například z
bloku o supervizi a

kontaktu a komunikaci
s dobrovolníky.

Principy
nehiearchického
řízení chci hned

vyzkoušet v praxi!
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TĚŠÍME SE NA VÁS!

Díky za skvělé tipy
na propagaci.

Supervizi a intervizi
bych chtěl zavést

do naší práce s
dobrovolníky.


