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VYHLÁŠENÍ PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE  
 

Charakteristika programu  
Cílem tohoto programu je zvýšit efektivitu a profesionalitu v personální oblasti neziskových 
organizací. Program je jednoletý a pro jeho naplnění byla jako parter přizvána Akademie Jana 
Blahoslava z. ú., která jej bude realizovat prostřednictvím svého institutu dalšího vzdělávání 
profiEDU. Vyhlašován je v podobě výrazné slevy na kurzy dalšího vzdělávání určené pro 
neziskové organizace, které byly Nadací EURONISA podpořeny v období posledních tří let 
v rámci otevřeného grantového kola.  

Vzdělávací kurzy z nabídky profiEDU (viz www.profiedu.cz) 

 Slouží k dalšímu vzdělávání a rozšiřování kompetencí jednotlivců, zejména v oblasti 
odborných témat sociální práce, měkkých dovedností a IT. 

 Jsou zpravidla jedno až dvoudenní. Podpora ze strany Nadace EURONISA se proto 
nevztahuje na Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách nebo na jiná školení 
s časovou dotací vyšší než 16 hod. 

 O aktuální nabídce kurzů bude Akademie Jana Blahoslava z.ú. příslušné neziskové 
organizace pravidelně informovat. 

Kolik můžete čerpat?  

 Pro rok 2023 vyčlenila Nadace EURONISA na program VZDĚLÁVÁNÍ částku 50 000 Kč.  
 Nezisková organizace hradí za účastníka, který je jejím zaměstnancem nebo 

dobrovolníkem, částku 300 Kč za den. Zbylou částku ceny kurzu hradí nadace. 

Kdo může žádat? 

 Pro vyhlašovaný rok 2023 se tento program vztahuje na neziskové organizace 
podpořené v otevřených grantových kolech uskutečněných v letech 2020-2022.  

 Podpořeny budou organizace přihlášené na kurzy realizované v termínech únor – 
prosinec 2023 až do vyčerpání k tomu určených finančních prostředků nadace. 

Jak žádat? 

 Neziskové organizace se mohou do programu přihlásit prostřednictvím zaslané Žádosti o 
příspěvek na školení na emailovou adresu oliverius@a-jb.cz. Organizace pošle se žádostí 
i přihlášku na kurz. 
Kontaktní telefon: Mgr. Tomáš Oliverius 770 176 766 


