
  
 

Semináře jsou realizovány za finanční spoluúčasti měst Olomouc, Šumperk a Jeseník v rámci projektu 
„Pomáháme neziskovkám“ 

 www.uno-ok.cz, sekretariat@uno-ok.cz  
 

Pozvánka na seminá ř č. 201304 
 

Facebook jako pomocník pro propagaci neziskovek  
 
 
V roce 2012 měl Facebook více jak 800 milionů uživatel a byl by tak třetí nejlidnatější zemí světa. 
V ČR patří Facebook mezi nejrozšířenější sociální sítě. Jednoduše řečeno, řada těch, s kterými 
neziskové organizace pracují, nebo které chtějí oslovit, na Facebooku prostě je. Jak tedy využít 
potenciál, který Facebook nabízí, pro naši práci? Seminář, který připravila Unie nestátních 
neziskových organizací Olomouckého kraje ve spolupráci s Informačním centrem pro mládež 
Prostějov, je určen těm, kteří chtějí začít používat Facebook jako účinný nástroj pro propagaci své 
organizace. 
 
 

Obsah semináře 

• úvod do sv ěta sociálních sítí , aneb není tu jen Facebook 

• jak si založit vlastní profil na Facebooku a jak za ložit a spravovat Facebookovou stránku – 
nastavení soukromí, co a jak publikovat, statistiky, fotky a videa  

• příklady z praxe 
 

Je nutné mít s sebou vlastní notebook, wifi p řipojení je na míst ě 
 
 
 
Datum: úterý 26. listopadu 2013  (8:30 – 11:30) 
 
Místo:   Oblastní unie neslyšících, Jungmannova 972/25, Olom ouc , bezbariérový přístup  
 
Lektor: Mgr. Kate řina Opatrná, ICM Prost ějov  
 
Cena pro členy UNO OK *) 200 Kč za osobu - platba na míst ě  
Cena pro ne členy UNO OK *) 500 Kč za osobu - platba na míst ě 
 
*) 
Členství v UNO OK je zcela zdarma, přihláška pro vstup do UNO je ke stažení na www.uno-ok.cz (záložka „Nové UNO“) 

 
V případě Vašeho zájmu se prosím p řihlaste nejpozd ěji do 23. 11. 2013 v četně. 

• nejvhodnější – přímo z webových stránek UNO – záložka „semináře UNO“ 
• nebo e-mailem: sekretariat@uno-ok.cz (IČO a název organizace, jméno a příjmení, mail, telefon) 
 
 
 
S pozdravem za UNO OK 

 
Mgr. Marcela Vystr čilová       
                                         
mobil: 724983780 
mail: sekretariat@uno-ok.cz 


