ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ LIBERECKÉHO KRAJE
U Nisy 362/6, Liberec 3, PSČ: 460 01, IČO: 70982252
Bankovní spojení: ČSOB Liberec, č. ú.: 186589772/0300
Tel.: 777 171 876, E-mail: annolk@seznam.cz

Pozvánka
na pátou část cyklu školení

„IT* pro potřeby NNO
– zaměstnanců i aktivistů“
5. lekce: ve čtvrtek 14. března 2013 od 15 do 18 hodin
V sídle ANNOLK – U Nisy 362/6, Liberec, 2. patro
Lektor: Pavel Koudelka
Cílem 5. lekce školení je: ujasnit si možnosti zpracování grafických formátů a dokumentů
pro internet i pro další potřeby propagace činností NNO, vyzkoušet si možnosti práce
s fotkami a obrázky a jejich využití pro tvorbu bulletinů, plakátů, webových stránek apod.
Vlastní notebook s sebou, hifi-připojení k dispozici
Účastnický poplatek – členové ANNOLK (se zaplaceným ročním členským příspěvkem)
zdarma, ostatní 100,- Kč. V ceně - drobné občerstvení.
Počet míst je omezen, svou účast potvrďte, prosím, nejlépe obratem na tel. 777 171 876 či na
e-mail: annolk@seznam.cz , případně na adresu: ANNOLK, U Nisy 362/6, 460 01 Liberec 3
Mgr. Květa Morávková, předsedkyně ANNOLK
tel.: 777 171 876, 602 154 091, annolk@seznam.cz

Akce se koná za finanční podpory Nadace škola hrou, děkujeme.
_________________________

* IT = informační technologie, rozumí se počítačové nástroje, programy, aplikace apod.

ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ LIBERECKÉHO KRAJE
U Nisy 6, Liberec 3, PSČ: 460 01, IČO: 70982252
Bankovní spojení: ČSOB Liberec, č. ú.: 186589772/0300
Tel.: 777 171 876, E-mail: annolk@seznam.cz

Návratka:

„IT* pro potřeby NNO – zaměstnanců i aktivistů“
14. 3. 2013 Liberec

Jméno: .................................................................
Organizace: .................................................................................
Adresa: ................................................................................................................................................................
Tel:......................................................E-mail: ....................................................................................................
(Podpis:) .........................................................
!!! vlastní notebook (připojení na wifi-systém je k dispozici)
Úhrada účastnického poplatku:
hotovosti na místě

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mám/nemám zájem o účast na opakování již proběhlých lekcích školení (zakřížkujte):
(Zatím sondujeme zájem, pokud máte zájem o něco jiného, napište prosím, o co, případné
opakování školení předpokládáme v říjnu – prosinci 2013.
Lze opakovat i již proběhlé lekce kurzu v případě zájmu alespoň 6 osob – zájemce uvědomíme
o podrobnostech (termín, náplň) opakování lekce – doplňte své návrhy termínů
Facebook - možnosti inzerce akcí a materiálů, jiná podobná média či aplikace ca v termínu ……
Weby a správa webových stránek, tvorba dokumentů, redakční systémy

ca v termínu ……

účetnictví v MONEYS3 (daňová evidence a/či podvojné účetnictví) ca v termínu ……
Tvorba dokumentů pro WEB I. - příprava graf.přehledných textů a dokumentů, jejich sdílení,
interaktivní mailové zprávy a sdělení, základ tvorby jednoduchého bulletinu apod. ca v termínu ……
Tvorba dokumentů pro WEB II. - úprava fotografií, příprava plakátů a graficky zajímavých
pozvánek, bulletinů (práce s grafickými nástroji na PC a na webu)
ca v termínu ……
Poznámka (vypište jiné téma apod.):
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