
DOPIS OD DIALOGU CB                   LEDEN 2017

Vážení členové spolku,

rok 2017 se rozjel  rovnou velkou rychlostí a myslím, že nás čeká hodně zajímavých a doufám, 
že i přínosných aktivit, snad se podaří udělat i pár „dobrých“ skutků a něčemu se přiučíme…
Díky, za vaší spolupráci a aktivitu, je pro nás velmi důležitá a motivující.

Za celý tým DialogCB 
Dana Kalistová

• Na Manažerskou akademii pro neziskový sektor je už téměř vše připraveno a již brzy  - 
konkrétně 14. 2. 2017 - vše vypukne. Zde je přesný harmonogram přednášek, které se budou 
vždy konat v nové zasedací místnosti Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity - číslo A009 (je to 
na děkanátu EF JU ve zvýšeném přízemí vlevo). Začátky přednášek budou vždy v 16:00 hodin.

 

• Již jsme vás informovali, že v letošním roce se spolek DialogCB stal partnerem projektu   
www.burzafilantropie.cz. 24. 1. 2017 proběhl úvodní seminář k zapojení a jsme rádi, že  vás téma 
zaujalo. V tomto projektu vás dále budou čekat níže uvedená témata v daných termínech:

 1. 2. 2017 zahájení přihlašovaní projektů do Burzy filatropie  
 10. 4. 2017 zveřejnění projektů do Burzy filantropie
 10. 5. 2017 seminář Jak být úspěšný na BF (9:00 – 14:00, začátek semináře od 10:00)
 14. 6. 2017 Burza filantropie (pilotní verze, od 12:30 hod. do 17:30 hod., začátek od 13:30)
 25. 10. 2017 Burza filantropie (ostrá verze, od 12:30 hod. do 17:30 hod., začátek od 13:30)
 8. 11. 2017 seminář Fundraising a péče o donátora (9:00 – 14:00, začátek od 10:00)

• Materiální banka Dialog CB už má své první zařízené byty uživatelů služeb  a vybavené NNO, také 
už desítky individuálních dárců, kteří nám věnovali od drobností po velmi hodnotné a užitečné 
věci. Abychom mohli být „zásobovanější“, flexibilnější a rychlejší, potřebujeme ještě sehnat větší 
sklady a domluvit více možností zápůjčky aut, ale věříme, že se postupně podaří. Do té doby 
určitě pište své požadavky a požadavky vašich uživatelů, jen prosíme o trpělivost.

 

• V rámci projektu The Way - cesta k efektivnějším sociálním službám na 
Českobudějovicku, který DialogCB začal realizovat od října 2016, už proběhly 
první individuální schůzky v oblasti  poradenství pro dotace z ESF, také z OPZ a 
IROP. Pracuje se už na prvních individuálních plánech. V brzké době proběhnou 
i první Individuální konzultace v oblasti fundraisingu a PR.

Datum Název  přednášky Přednášející
Počet hodin 
přímé výuky

Počet hodin 
e-learning

16.2.2016 Marketing neziskové organizace Ing. Iveta Broučková, Ph.D. 4 xx
2.3.2017 Marketing neziskové organizace Ing. Iveta Broučková, Ph.D. 4 xx

16.3.2017 Finance podniku (pokročilé užívání MS Excel) Ing. Luboš Rypáček 4 2
30.3.2017 Finance podniku Ing. Robert Zeman, Ph.D. 4 2
13.4.2017 Účetnictví neziskových organizací Ing. Zita Drábková, Ph.D. 4 2

27.4.2017 Účetnictví neziskových organizací  / Procesní management 
Ing. Zita Drábková, Ph.D.                        
doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. 2 / 2 2 / 2

11.5.2017 Procesní management doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. 4 2
25.5.2017 Pracovní právo Ing. Martina Krásnická 4 4
8.6.2017 Rozvoj osobnosti manažera doc. Ing. Růžena Krninská, CSc. 4 xx

22.6.2017 Rozvoj osobnosti manažera doc. Ing. Růžena Krninská, CSc. 4 xx
Management doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. xx 2

Harmonogram kurzu Manažerská akademie


