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The Way – Cesta do neznáma nebo za lepší budoucností?
• FR auto FRČÍ!!!  Směrem do Chrobkova u Bechyně, kde aktuálně sídlí České centrum fundraisingu
v čele s Janou Ledvinovou, guru fundraisingu. V pátky 22.3., 19.4., 17.5 a 14.6. bude vždy v 8 hodin
ráno odjezd z Mariánského nám. Konzultace s Janou Ledvinovou jsou téměř za hubičku – tedy
přesně za pomoc s péčí o zahradu. Takže sebou určitě zahradnické rukavice a gumovky. Zájemci
o tento velmi exkluzivní výlet se budou hlásit Tereze Koutské na e-mail koutska@dialogcb.cz
nebo telefon 721 305 009. Od Terezy pak obdrží přesné instrukce.
• Burza filantropie pokračuje i v roce 2018. Aktuálně probíhá přihlašování
projektů do BF, který se uskuteční 18. června od 14 hodin, místo je v jednání.
Abyste byli se svým projektem maximálně úspěšní, je pro vás připraveno několik
velmi zajímavých seminářů, které mohou být přínosné nejen pro účast na BF. Např. trénink
prezentačních dovedností s Leošem Kubíčkem. S přípravou projektu a na vaše dotazy je vždy
připraven pomoci, podpořit a odpovědět náš František Kaiseršot. Kontaktujte ho na e-mailu
kaisersot@dialogcb.cz nebo na telefonu 775 684 570.
• Cesta k dotacím je někdy snadná a někdy pěkně klikatá – takže tu máme na měsíc duben
přislíbeno zajímavé školení „Jak efektivně manažersky vést neziskovou organizaci“, jehož se
ujal Marek Šedivý, prezident Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO), člen správní rady
obecně prospěšné společnosti Neziskovky.cz, lektor a konzultant. Specializuje se na strategické
plánování a řízení, fungování správních rad, public relations a marketing neziskových organizací.
Je členem Rady vlády pro nestátní neziskové organizace, členem Aliance lektorů a konzultantů
Neziskovky.cz, členem expertního výboru Tematické sítě pro rozvoj sociální ekonomiky.
O termínu a místu konání vás budeme v dohledné době informovat.
• Manažerská akademie protrhla cílovou pásku – úspěšně byla dokončena v únoru 2018.
Bohužel přes počáteční velký zájem akademii absolvoval malý počet účastníků. Přednášky byly
připravovány s velkou pečlivostí a byly na velmi vysoké úrovni a tuto kvalitu neovlivnilo, ani když
v auditoriu sedělo 6 posluchačů. Velké díky tak patří všem přednášejícím z Ekonomické fakulty.
Kdo z účastníků by měl zájem o vydání osvědčení o absolvování přednášek, ozve se na e-mail
kovarnova@dialogcb.cz nebo telefon 607 603 223. Osvědčení budou připraveny v průběhu
března.
… a další projekty:
• Žena Českobudějovicka – od 24. března připravujeme vyhlášení 2. výzvy Žena Českobudějovicka
2018. Stejně jako vloni převzal nad akcí záštitu primátor města České Budějovice Jiří Svoboda
a českobudějovické biskupství. Partnerem výzvy je MODA Fashion Day/s 2018. Slavnostní
vyhlášení proběhne v průběhu společenského galavečera dne 24. května na českobudějovickém
výstavišti. Svoje nominace na nominačních arších (budou zveřejněny na webu Dialogu v sekci
Žena Českobudějovicka) se budou zasílat na e-mail kovarnova@dialogcb.cz.
… více se dozvíte na našem webu www.dialogcb.cz nebo FB DialogCB

