
KRAJSKÉ  ZAŘÍZENÍ  PRO  DALŠÍ  VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 
A INFORMAČNÍ CENTRUM,  NOVÝ JIČÍN, příspěvková organizace 
Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín  
tel.: 595 538 000, e-mail: office@kvic.cz, www.kvic.cz 

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,  

dovolím si Vás požádat o zvážení možnosti spolupráce s naší organizací při realizaci bezplatných kurzů 

a osobních konzultací pro občany Vaší obce.  

• Počítače: 
• Počítač a internet v denním životě 
• Bezplatné programy na internetu 
• Na internetu bezpečně 
• Základy práce na tabletu, dotykovém zařízení 

• Podnikání: 
• Internet a podnikání 
• První kroky živnostníka, začínáme podnikat 
• Efektivní správa firemní agendy 
• Komunikace firmy s veřejnou správou 

• Finance: 
• Úvěry – porovnání nabídek, práva a povinnosti s ním spojené 
• Dluhová past a jak předejít exekuci, osobní bankrot 
• Bezpečný nákup na internetu 
• Telefonické nabídky firem – jak správně reagovat 

Našim úkolem bude připravit obsah odpoledního kurzu v rozsahu cca 4 h dle tématu, které si občané 

Vaší obce zvolí. Následně ve Vaší obci proběhne školení (školicí místnost v obci bude dojednána 

s místní školou či obcí) v termínu, který si stanovíte. Nabídka školení je primárně určena zaměstnaným 

a nezaměstnaným občanům Vaší obce. 

V čem je výhoda pro Vaši obec: 

• Školení probíhá přímo ve Vaší obci (škole resp. obci uhradíme nájem místnosti). 
• Témata si volíte dle potřeb a zájmu občanů. 
• Termín si stanovíte dle Vašich potřeb (období 06/2014 – 05/2015). 
• Občané se kurzu účastní bezplatně a následně po skončení kurzu mohou opět zdarma 

konzultovat dotazy s lektorem. 
• Pro přípravu kurzů a další komunikaci Vám bude k dispozici náš koordinátor. 

Lze očekávat, že díky této spolupráci se posílí dobré vztahy mezi občany, obcí či školou coby 
místním komunitním centrem. 

V čem očekáváme Vaši pomoc: 

• Oslovení občanů Vaší obce a pomoc při jejich motivaci k účasti. 
• Pomoc při výběru vhodného místa konání (škole resp. obci uhradíme nájem místnosti). 
• Stanovení témat, termínů dle Vašich potřeb. 
• Vyslovení souhlasu s naší spoluprací např. písemným prohlášením. 

Věřím, že Vás naše nabídka zaujala a že budeme mít v případě schválení našeho projektu možnost 

spolupracovat. Na naši spolupráci se velmi těším 

 

 

Mgr. Blanka Kozáková 

vedoucí útvaru řízení projektů a rozvojových programů ICT 
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