
Vzdělávací kurzy (nejen) proneziskové organizace
Dobrý den,

rád bych vás pozval na některý z našich vzdělávacích kurzů,
které jsou primárně určeny spolupracovníkům z neziskových or-
ganizací (ale nejen jim). Jsme neziskovka, která působí v Opavě
a zaměřuje se na vzdělávání v oblasti sostwaru a internetu. Rádi
bychom nabyté zkušenosti šířili dále, proto vás zveme na některý kurz.

Cena za jednu osobu je 500 Kč s DPH. Celková délka kurzu je 240 minut.
Vaše dotazy a objednávky vyřešíme na e-mailu skoleni@liberix.cz nebo tel. čísle
595 175 184.

Na setkání se těšíVlastimil Ott, Liberix, o. p. s.

• Jak se propagovat na internetu
Na kurzu se budeme zabývat praktickými zkušenostmi. Dozvíte se, jak využívat sociální sítě, proč
rozvíjet svůj web a že skvělým nástrojem je obyčejný e-mail. Školení je určeno lidem, kteří se
v neziskovkách věnují fundraisingu, marketingu, ale nejenom jim – rady využije každý aktivní uživatel
internetu, který si buduje své portfolio.

• Jak ušetřit na sostwaru v neziskové organizaci
Existují množství kvalitního a legálního sostwaru, se kterým dokážou šikovné ruce zázraky. Možná
programy jako Scribus, LibreOffice, Inkscape, WordPress nebo Thunderbird neznáte, možná ano.
Rozšíříme vám obzory, protože ho používáme jižmnoho let a považujeme se v této oblasti za zkušené
uživatele.

• Jak vytvořit a budovat svoje webové stránky
Budovat obsah webu vaší organizace je sice pracné a časově náročné, ale vyplatí se to. Nepotřebujete
žádné speciální dovednosti ani placeného odborníka. Poradíme vám, co byste měli dělat a čemu se
vyhnout. Web není jen vaše vizitka, může to být váš výkonný spolupracovník. Vše ukážeme na redakčním
systému WordPress.

• Vytvářejte newslettery, časopisy a další tiskovinyv OpenOffice.org/LibreOffice
Kancelářský balík LibreOffice/OpenOffice.org disponuje mnoha funkcemi (kromě toho je zcela zdarma).
Na konkrétních úkolech si ukážeme, jak program využít v běžné práci. Připravíme si jednoduchý magazín,
newsletter v PDF formátu nebo si ukážeme chytrou prezenční listinu.

Sídlo společnosti: Liberix, o. p. s., Erbenova 270/2, 779 00 Olomouc
Kontaktní adresa: Dolní náměstí 20, 74601 Opava
Telefon: +420 595 175 184
info@liberix.cz, www.liberix.cz

Více informací na www.libit.cz a skoleni@liberix.cz
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