
základní práci s notebookem (úvod do práce s technikou, řešení nečekaných problémů, užitečné
klávesové zkratky, aj.)
používat Google nástroje (seznámení s Google nástroji – Gmail, Drive, Meet a jejich využití v praxi)
používat Microsoft nástroje (MS Word, Excel, Teams)
komunikovat efektivně online 
kyberbezpečnost = pohybovat se bezpečně na internetu (ochranné programy, dvoufaktorové
ověření, správa hesel, efektivní hledání informací na internetu, aj.)

Během jednoho „digi víkendu“ pomůžeme 20 účastníkům (dětem a jejich vychovatelům) získat digitální
dovednosti. Naučíme je:

 

získáte výstupy z každého víkendu pro
vaše CSR účely (foto a video dokumentace,
zpětná vazba účastníků)
označíme vás v příspěvcích na našich
sociálních sítích (LinkedIn ředitelky
organizace – 3 500 spojení, Facebook – 1
636 sledujích, Instagram – 819 sledujících; k
26.4. 2021)
spolupráci označíme v našem
newsletteru (s open rate cca 30 %)
umístíme vaše logo s proklikem na náš
web (s návštěvností 16 000 návštěv v roce
2020)
finální report z projektu 

DIGI ROZHLED  
Finanční sponzoring 1 víkendu: 

Účel: 
Termín realizace: 

Lokalita: 
Počet účastníků 1 víkendu:

W W W . N A D A N I A D O V E D N O S T I . C Z  

Výstupy projektu pro sponzora
smysluplná podpora vzdělání další generace
budování sociální odpovědnosti (CSR) vaší
společnosti
začlenění DIGI ROZHLEDU do vaší
komunikační a PR strategie
šíření vašeho brandu mezi mladými lidmi
(umístění rollupu a jiných materiálů přímo na
místě konání workshopu, možnost distribuce
propagačních předmětů)
možnost osobní účasti zástupce sponzora na
workshopu
darovací smlouva dle darované částky
(odpočet z daní)

 Benefity pro sponzora

Staňte se sponzorem digitálního vzdělávání dětí z dětských domovů

červenec – prosinec 2021

20 (tj. dospívající ve věku 14-26 let a jejich vychovatelé)

40.000,- Kč
digitální dovednosti pro děti a vychovatele dětských domovů

Praha popř. region (v dětském domově)

Více o projektu 

služby koordinátora projektu (připravuje workshopy, komunikuje s dětmi
a vychovateli, lektory; zařizuje dopravu, občerstvení)
služby lektorů
občerstvení na workshopech
provozní náklady – pronájem, služby spojené s pronájmem
případná doprava dětí na workshopy a po Praze
grafické služby (vizuály, foto a video dokumentace)
propagace projektu na sociálních sítích a osvěta problematiky 

Využití finanční částky

Linda Hurdová ředitelka│724 852 238│ linda.hurdova@nadaniadovednosti.cz

Kontaktujte nás 


