
ANOTACE KURZU  

Víte, co byste o vaší organizaci řekli, ale nevíte jak nato? Čím dál častěji jsou nucení vedoucí pracovníci v sociálních službách 
prezentovat výsledky své práce, výstupy nejrůznějších projektů, cíle a poslání služby ať už před potenciálními sponzory, různými 
médii či veřejností. V tomto kurzu se mohou naučit základní dovednosti nutné k vystupování na veřejnosti, před televizními 
kamerami a rozhlasovými mikrofony. V kurzu se budeme zabývat otázkami jak se připravit na rozhovor (prezentaci) po obsahové i 
formální stránce. Vyzkouší si připravit prezentaci na dané téma tak, aby byla srozumitelná, bylo sděleno vše potřebné, byla zajímá 
a poutavá. Při individuálních nácvicích rozhovorů před kamerou si účastníci mohou zmapovat své silné a slabé stránky a při 
následném rozboru videozáznamu si vytyčí další oblasti svého zdokonalování.  

PŘÍNOS PRO ÚČASTNÍKY   

Absolvent kurzu si osvojí dovednosti potřebné k prezentaci cílů a poslání organizace, a to jak po formální tak obsahové stránce, 
bude schopen komunikovat s médii, zvládne základy verbální i neverbální komunikaci a bude schopen rozpoznat a rozvíjet svůj 
vlastní prezentační styl. 

Mediální trénink pro vedoucí pracovníky v sociálních  

METODY PRÁCE  

Kurz je veden interaktivní formou, je založen na bázi dobrovolné účasti na společných aktivitách a respektuje potřeby účastníků a 
přizpůsobuje se jim.   

PROGRAM KURZU – ZÁKLADNÍ TÉMATA  

● Úvod, Práce s formou sdělení - zvládání stresu před veřejným vystoupením 
● Práce s formou sdělení - neverbální komunikace 
● Práce s formou sdělení - práce s hlasem a modulace řeči 
● Práce s obsahem sdělení - stavba textu 
● Práce s obsahem sdělení - trénink 

 



PRO KOHO JE KURZ URČEN ●  pracovníci v manažerské, řídící funkci , FR, PR                                            

 
PRO JAKÝ TYP SOC. SLUŽBY, DRUH 
KLIENTŮ JE KURZ VHODNÝ 

všechny  

Č. AKREDITACE VZDĚLÁVACÍHO 
PROGRAMU U MPSV 

Kurz není akreditován  dle Zákona o sociálních službách 
vydáváme certifikát o absolvování  

ČASOVÁ DOTACE 8 vyučovacích hodin  nebo 16 vyučovacích hodin 

POČET ÚČASTNÍKŮ  ●  jednodenní  kurz  minimální 10, maximální 18, nad 8 účastníků – dva lektoři 

 ●  dvoudenní kurz  minimální 10, maximální 18, nad 8 účastníků – dva lektoři 

 

LEKTOŘI KURZU 

TOMÁŠ MASOPUST                DAVID SCHNEIDER     

CO ŘEKLI O KURZECH ÚČASTNÍCI 

Čekáme na vaše zpětné vazby  


