SPOLEČNOST S 20LETOU TRADICÍ NA ČESKÉM VZDĚLÁVACÍM TRHU

Odborné vzdělávací semináře
pro příspěvkové organizace
a ostatní neziskovou sféru
URČENO PRO:
ředitele institucí
starosty obcí
ekonomy a účetní
personalisty
správce majetku, budov a zařízení neziskových organizací
vedoucí jídelen
sociální pracovníky

září – prosinec 2013

*
Kontakt: DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, 709 28 Ostrava-Mariánské Hory
Alena Kozlovská, tel.: 595 620 146, 111, mobil: 601 336 754, e-mail: a.kozlovska@dtocz.cz
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PROGRAM PRO NEZISKOVOU OBLAST
1.

Daňové a nedaňové výnosy, kalkulace a zacházení s majetkem zřizovatele p. o.

2.

Obchodní smlouvy 2013 a jak na ně bez chyb

3.

Pracovní doba – jak nechybovat a správně rozvrhnout pracovní dobu

4.

Výživa seniorů očima výživového poradce

5.

Úskalí uplatňování DPH v p. o. v praxi

6.

Výjezdní seminář pro ředitele institucí

7.

Praktický rádce při správě budovy – správa budovy krok za krokem v praxi

8.

Řízení financí v p. o. a rizika s tím spojená

9.

Výživa dětí ve školách – prevence obezity

10. Zákon o sociálních službách od roku 2014 ve vazbě na novelu Občanského zákoníku platného od roku 2014
11. Aplikace zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v praxi z pohledu zadavatele
12. Chybování v opravách a technickém zhodnocení
13. Jak získat finanční prostředky od dárců, sponzorů a komerčních i nekomerčních organizací (fundraising)
14. Za účetnictví odpovídá statutární orgán, ale ...
15. Roční účetní závěrka pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a jimi zřizované p. o. za rok 2013
16. Odpovědnost za škody v sociálních službách
17. Vše o vedlejší činnosti v p. o.
18. Odpovědnostní rizika v pozici ředitele
1. Daňové a nedaňové výnosy, kalkulace a zacházení s majetkem zřizovatele p. o.
Jak správně rozlišovat daňové a nedaňové výnosy v p. o., abychom předešli dodaňování a penalizaci?
Kdy jsou platné a neplatné právní úkony při zacházení s majetkem? Jaké hrozí důsledky chybného postupu?
Jak správně kalkulovat náklady na výrobky a služby v p. o. ve vazbě na daně a nekalou konkurenci?
Inventarizace a průkaznost účetnictví v návaznosti na novelu vyhlášky č. 270/2010 Sb.

2. Obchodní smlouvy 2013 a jak na ně bez chyb
Nejčastěji užívané obchodní smlouvy a chybování v nich (kupní, darovací, smlouvy o dílo, o výpůjčce,
o pronájmu, mandátní smlouva). Náležitosti smluv a proces uzavírání a nezbytná ustanovení smluv, neplnění
a sankce. Způsoby řešení sporů.

3. Pracovní doba – jak nechybovat a správně rozvrhnout pracovní dobu
Jak naplánovat směny se správným rozvržením přestávek k odpočinku v souladu se zákoníkem práce,
jak nastavit přestávky v práci a jak vést jejich evidenci bez rizika konfliktu s Inspektorátem práce?
Návod na řešení mnoha dalších běžných i méně běžných situací v plánování a evidování pracovní doby
(přesčasy, práce v noci, náhradní volno za svátky, nepřetržitý pracovní režim, …).

4. Výživa seniorů očima výživového poradce
Jaká je výživová potřeba stárnoucího organizmu? Jak správně sestavit jídelníček zdravému senioru,
senioru s diabetes a senioru užívajícího Walfarin? Jaký vliv má špatná strava na organizmus seniora?

5. Úskalí uplatňování DPH v p. o. v praxi
Víte v čem se nejvíce chybuje při uplatňování DPH po novele účinné od 1. 1. 2013 a nejen po novele?

24. září 2013
cena: 1 331 Kč

13. září 2013
cena: 1 452 Kč

září 2013
cena: 1 452 Kč

23. září 2013
cena: 700 Kč

29. října 2013
cena: 1 331 Kč

6. Výjezdní seminář pro ředitele institucí
Jak správně oslovit a vést dialog s dárcem? Jak efektivně napsat projekt, žádost o grant? Jak se nezbláznit
z přemíry povinností? (Hotel Mesit – Horní Bečva, wellness, bazén a sauna zdarma, ubytování a stravování
zajištěno – výběr ze 3 druhů jídel, coffe break).

říjen 2013
cena: 3 500 Kč
Ceny jsou uvedeny
včetně DPH.

7. Praktický rádce při správě budovy – správa budovy krok za krokem v praxi
Jak správně optimalizovat náklady při správě budovy? Kdy a jak správně zajistit provedení revizí?
Jak správně likvidovat odpady? Jak správně používat dezinfekci? Jak postupovat při haváriích?

8. Řízení financí v p. o. a rizika s tím spojená
Jak optimálně řídit a kontrolovat peněžní toky, náklady a výnosy, a jak při plánování minimalizovat finanční
rizika.

9. Výživa dětí ve školách – prevence obezity
Jak správně sestavit jídelníček pro děti ve školách? Jaký vliv na výživu dítěte mají návyky v rodině?
Jaká jsou výživová doporučení výživového poradce?

10. Zákon o sociálních službách ve vazbě na novelu občanského zákoníku platného od roku 2014
Jaké změny se očekávají v zákoně o sociálních službách v roce 2014? Jaké je pojetí ne/svéprávnosti v novém
občanském zákoníku? Jaké budou změny v rozhodování o příspěvku na péči? Jak bude vypadat smlouva
o poskytnutí sociální služby podle nového občanského zákoníku?

11. Aplikace zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v praxi z pohledu zadavatele
Jak zpracovat zadávací dokumentaci v souladu se zákonem? Na co si dávat pozor – požadavky na kvalifikaci
dodavatelů, posuzování a hodnocení nabídek. Zakázky malého i velkého rozsahu od A do Z.

12. Chybování v opravách a technickém zhodnocení
Jaký je rozdíl mezi opravou a technickým zhodnocením? Jak posuzovat samostatné movité věci pevně spojené
se stavbou z pohledu odpisů a daní? V jakých případech se jedná o technické zhodnocení pozemku a v jakých
případech o úpravu? Co je a co není součástí DHM a DNM?

13. Jak získat finanční prostředky od dárců, sponzorů a komerčních i nekomerčních organizací
(fundraising)

říjen 2013
cena: 3 200 Kč

22. října 2013
cena: 1 452 Kč

23. října 2013
cena: 700 Kč

4. října 2013
cena: 1 452 Kč

22. listopadu 2013
cena: 1 452 Kč

listopad 2013
cena: 1 331 Kč

12. listopadu 2013
cena: 1 331 Kč

Strategie a zásady získávání finančních prostředků, kde všude hledat a žádat zdroje, jak sestavit projekt, který
osloví, způsoby efektivního oslovení a udržení spolupráce, motivace, benefity pro dárce.

14. Za účetnictví odpovídá statutární orgán, ale ...
Dozvíte se, jak se bránit v případě, že vám osoba zpracovávající účetnictví způsobí škodu, jaké jsou povinnosti
a odpovědnosti třetí osoby, která zpracovává účetnictví p. o. Jak postupovat, na co si dávat pozor,
čeho se vyvarovat.

15. Roční účetní závěrka pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a jimi zřizované
příspěvkové organizace za rok 2013

15. listopadu 2013
cena: 1 452 Kč

listopad 2013
cena: 1 331 Kč

Jaký vliv má novela zákona o účetnictví a nové postupy účtování platné od 1. 1. 2013 na účetní závěrku?
Jak se vypořádat s problematikou majetku, zásob a fondů v účetní závěrce? Jak zaúčtovat závěrkové operace?
Jak vypořádat inventarizační rozdíly? Jak zjistit výsledek hospodaření? Jak správně sestavit účetní výkazy?

16. Odpovědnost za škody v sociálních službách
Kdo za ně nese odpovědnost? Jakým způsobem se řeší škody způsobené uživatelem nebo uživateli služby?
Jak se postupuje v případě zanedbání péče, sporu organizace s rodinným příslušníkem nebo uživatelem
a poskytovatelské organizace (mnoho příkladů z každodenní praxe).

17. Vše o vedlejší činnosti v p. o.
Co je a co není podnikatelská aktivita v p. o.? Jak správně nastavit kalkulaci a ceny? Jakým způsobem evidovat
a odpisovat majetek pořízený pro vedlejší činnost a z vedlejší činnosti? Jak se promítá vedlejší činnost
do účetnictví a daní p. o.?

18. Odpovědnostní rizika v pozici ředitele
Právní vymezení odpovědnosti za rozhodování z pozice ředitele, jak a na koho lze delegovat odpovědnosti,
za co vše jako ředitel odpovídáte zřizovateli, úřadům, třetím osobám, osobní a majetková odpovědnost,
možnosti odvolání ředitele a způsoby, jak se bránit, minimalizace ekonomických, finančních rizik při výkonu
funkce.

1. listopadu 2013
cena: 1 452 Kč

prosinec 2013
cena: 1 331 Kč

6. prosince 2013
cena: 1 815 Kč

Ceny jsou uvedeny
včetně DPH.

Proč přijít k nám na DTO CZ?
Co u nás získáte:
Informace, praktické příklady, zkušenosti
4nové informace a vědomosti z dané oblasti
4praktické zkušenosti a poučení z chyb druhých
4tištěné materiály k přednáškám
4zdarma aktuální ÚZ ke školenému tématu

Kvalitu a komfort

4malé občerstvení, kávu, nealko nápoje
4čerstvé ovoce
4drobný dárek pro každého účastníka

W

Občerstvení a dárek

iFi

4kvalitu přednášek garantovanou zkušenými lektory
4komfort zajištěný omezeným počtem účastníků
4WiFi připojení k internetu
4možnost zakoupení ekonomické literatury
4možnost stravování v objektu DTO CZ

