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V České Republice projekt realizuje společnost
Sedukon o.p.s., která působí v Praze a Ostravě.
Vedle České Republiky je projekt do projektu
zapojeno dalších 5 evropských zemích (Francie,
Velká Británie, Portugalsko, Itálie a Německo).
V případě, že Vás projekt zaujal, neváhejte nás
kontaktovat.
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Mahdalová
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Kontakt
Sedukon, o.p.s.
Alejnikovova 5
700 30 Ostrava – Zábřeh
Telefon: 595 170 508
Email: veronika.m@sedukon.cz,
martina.v@sedukon.cz,
kuc@atlas.cz
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Co JE
PROACT?
Mezinárodní projekt PROACT je určen všem
manažerům - zaměstnancům, nebo
dobrovolníkům neziskových organizací, kteří se
chtějí naučit lépe řídit svou organizaci a posílit
tak její postavení na trhu. Díky nástroji, který v
rámci projektu vznikl, si nejen osvojíte praktiky
profesního vedení organizací, ale dozvíte se i
například, jak získat finanční prostředky pro
své aktivity i v době krize.
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Jak projekt funguje?
Nalezení potřeb

1
Implementace

Práce začíná s prvotní analýzou,
během které jsou na základě
osobních pohovorů s organizací
rozpoznány její skutečné potřeby a
slabá místa.

V rámci projektu byla vytvořena sada
výukových přístupů, které mohou být využity
jakoukoliv organizací působící v neziskovém
sektoru. Ty jsou odvozeny z francouzské školící
metodiky DLA, která se již v praxi velmi dobře
osvědčila.

Plánování
Po identifikaci problematických
oblastí následuje osobní spolupráce
s externím poradcem, který navrhne
několik možností řešení zjištěných
problémů. Ta povedou ke zlepšení
schopností zaměstnanců a celkové
situace organizace.
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Zavedení navržených řešení, navštěvování školení a
použití nabytých znalostí ve vlastní organizaci.
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Zhodnocení
Finále projektu. Během této fáze dochází k
zhodnocení výsledků a všeho, k čemu jsme
během celého projektu dospěli. Důraz je
kladen na ty aspekty činnosti organizace, na
které je třeba se v budoucnu více zaměřit, a
které je třeba vylepšit. Výsledky mohou být
použity k vytvoření nové strategie organizace,
tentokrát už bez pomoci konzultačního týmu.
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