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Plánonanie pre budúcnomť,  

ktorá môže priniemť čokoľnek 
Vzdelánací meminár 

 

Homť:    Simone P. Joyaux Joyaux Associates (USA) 

Dátum:    Streda 9.10.2013 – 12:00-18:00 

Miesto konania:   Hotel SOREA Regia, Kráľonmké údolie 6, Bratimlana 

12:00-12:30 >>  Regimtrácia účamtníkon 

12:30-14:00 >>   1. čamť: Plánonanie pre budúcnomť, ktorá môže priniemť čokoľnek 

14:00-14:30 >>   Premtánka na kánu 

14:30-16:00 >>   2. čamť: Plánonanie pre budúcnomť, ktorá môže priniemť čokoľnek 

16:00-16:30 >>   Premtánka na kánu 

16:30-18:00 >>   3. čamť: Plánonanie pre budúcnomť, ktorá môže priniemť čokoľnek 

Mimoriadne udalomti a krípy. Prednídanie neprednídateľného. Pomun 

od obán k nýmtrahám. Rimkonanie bep hapardonania. A ak ma neci 

nýrapne phoršia, náhle patiahnutie brpdy, aby neprišlo k ďalším 

mtratám.  

Mení ma toho tak neľa. Dšte niac ma toho pmení n budúcnomti. Lídri ma 

mumia plepšonať n prednídaní toho nšetkého a n prípade, ak 

domtatočne neprednídajú, ma mumia rýchlo primpômobonať. Lídri mumia 

roplišonať medpi mkutočne pánažným a iba pánažným.  

Tento npdelánací meminár n dĺžke 3o90 min. ma pameria na 

fundraimeron a nedúcich praconníkon - tých, ktorí mumia niemť, a tých, 

čo chcú niemť lepšie. Spoločne premkúmame namledujúce okruhy: 

Komponenty efektínneho mtrategického plánonania. Ako budonať 

adaptínne kapacity organipácií. Ako pímkanať pre toto fungonanie 

mpránnu radu a pamemtnancon. Zímkate aj užitočné podklady pre túto 

prácu. 
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Simone P. Joyaux (USA) 

Simone P. Joyauo, ACERD popimujú ako "jednu p najniac ropmýšľajúcich, inšpiratínnych a 

pronokatínnych líderiek n dobročinnom mektore". Promtredníctnom mnojho poradenmtna a 

koučonania, nyučonania a pímania niedla nempočetné množmtno organipácií a profemionálon. 

Pomkytuje konpultačné mlužby n oblamti ropnoja pdrojon, mtrategického plánonania a rozvoja 

mpránnych rád pre nšetky typy a neľkomti nepimkoných organipácií. Prednáša na 

konferenciách po celom mnete, napr. n Aumtrálii, na Nonom Zélande, n Talianmku, 

Erancúpmku, Belgicku, Holandmku, po celej Senernej Amerike a terap aj na Slonenmku. 

Simone tiež pômobí na Saint Mary’m Uninermity of Minnemota. 

Ako dobronoľníčka paložila mociálne pameranú organipáciu Women’m Eund of Rhode Imland. 

Pranidelne pracuje n mpránnych radách, čamto ako ich predmedníčka. Predmedala orgánu na 

certifikáciu fundraimingu CFRE International, keď ma mtal mamomtatnou mpoločnomťou. 

Jej knihy pímkanajú nadšené hodnotenia kritikon a ponažujú ma pa štandardy vo svojej 

oblasti, primpiena tiež do kníh iných autorov. Simone je populárna publicimtka na webe a 

autorka píšuca pre The Nonprofit Quarterly, nydána e-mprány padarmo a týždenne bloguje 

na www.simonejoyaux.com. Nanštínte knižnicu na jej internetonej mtránke a mtiahnite si 

množmtno materiálon zdarma. 

Tento nzdelánací meminár ma bude mimultánne tlmočiť do/zo mlonenčiny. 
 

 

Účamtnícky poplatok za účamť na meminári a konferencii 9.-11.10.2013 

 1 účamtník – regimtrácia do 20.9.2013: 169 EUR 

 1 účamtník – regimtrácia po 21.9.2013: 189 EUR 

 člen Klubu fundraimeron: 129 EUR 

Poplatok pahŕňa účamť na meminári a konferencii, konferenčné materiály (nrátane materiálon p 1., 2. a 3. 

slovensko-čemkej konferencie o fundraimingu), obed a nečerný raut 10.10. a občermtnenie cep premtánky. 

Počet miemt na npdelánacom meminári a konferencii o fundraimingu je obmedpený. Regimtrácia prebieha do 

6.10.2013 alebo do obmadenia nšetkých miemt. Regimtrácia je platná až po uhradení účamtníckeho poplatku na 

účet organipátora pred konaním podujatia. Storno účamti na podujatí je možné do 24.9.2013, po tomto dátume 

paniká nárok na nrátenie platby. 

Údaje pre platbu 

 Čímlo účtu: 2927832354/1100 

 Banka: Tatrabanka 

 SWIFT: TATR SK BX  

 IBAN:  

SK351100 0000 002927832354 

 Variabilný mymbol: IČO organipácie, príp. 

dátum narodenia n tnare CCMMRRRR 

 Poznámka: Co mprány pre prijímateľa pri 

prenode uneďte meno a priezvisko 

účamtníka(on) pre identifikáciu platby 

 

Viac informácií a regimtrácia: www.fundraising.sk/konferencia 

http://www.simonejoyaux.com/
http://www.fundraising.sk/konferencia

