
Koalice nevládek Pardubicka Vás zve na 

30. března 2016 
od 9:00 hodin 

Program:

18. krajskou konferenci nestátních 
neziskových organizací Pardubického kraje

09:00 - 09:30

09:30 - 09:50

 Prezence, příprava prezentačních stolů

10:00 - 10:05

09:50 - 10:00

10:05 - 10:35

10:35 - 10:55

10:55 - 11:15

11:15 - 12:00

12:00 - 15:00

Úvodní slovo - představení hostů, zdravice hostů

I. BLOK

Vyhodnocení dohody o spolupráci mezi KONEP a Pk 
(P. Šotola, Pardubický kraj; J. Machová, Koalice nevládek Pardubicka) 

Burza filantropie Pardubický a Středočeský kraj (Michal Chlumský, KONEP)

Sociální inovace (Anna Kadeřábková, Centrum inovačních studií VŠEM)

Umění požádat o partnerství a sponzoring sebevědomě 
(Zdenka Hanyšová Celá, HanyCom – Marketingové komunikace a PR)

Jak si získat firmu? Ve 3 krocích... (Radek Kňava, TPCA)

Přestávka na oběd 

Kongresový sál 
Palace Pardubice

Konference se koná pod záštitou radního Pardubického kraje zodpovědného za sociální věci 
a neziskový sektor Ing. Pavla Šotoly a místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Mgr. Miluše Horské.

Workshopy budou probíhat ve dvou kolech po 1,5 hod. Každý účastník konference bude mít možnost se účastnit 2 
workshopů. Kapacita míst na jeden workshop je omezena. V případě registrace na konferenci, prosíme uveďte do 
přihlášky dle Vašich preferencí (od nejvíce po nejméně) jakého workshopu byste se chtěli účastnit.

V případě zájmu účastnit se krajské konference kontaktujte  
na e-mail: pavlikova@konep.cz a to nejdéle do 25. 3. 2016.
Drobné občerstvení zajištěno, vstup ZDARMA.

nás 

II. BLOK: WORKSHOPY Marketing, prezentační dovednosti, inovace 
 Tematické Workshopy

15:10 Ukončení oficiální části konference, pokračování v neoficiálním networkingu

Jak na tiskovky. (Tomáš Dvořák, Pardubický deník)

PR a marketing umí řídit i neziskoví manažeři. Chcete vědět jak? 
(Petr Vrzáček, Karlova Univerzita Praha)

Jak na inovační záměr. (Anna Kadeřábková, Centrum inovačních studií 
VŠEM)

Komunikace není jen PR. Přemýšlejte strategicky. (Radek Kňava, TPCA)

Řekněte si o cokoliv. Praktický workshop jak požádat o pomoc, záštitu 
i peníze. Vyzkoušejte si to. (Zdenka Hanyšová Celá, 
HanyCom - Marketingové komunikace a PR)
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