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Vize

Dobrý život se žije s druhými. Žít s druhými, znamená sdílet společné hodnoty, sny a zájmy. Společné 
hodnoty, sny a zájmy se rodí ze vzájemnosti, o které se dnes často mluví jako o občanské společnosti.
Přejeme si zažít svébytnou a životaschopnou občanskou společnost v České republice, ve střední a 
východní Evropě a v dalších zemích, které procházejí demokratickou transformací.

Poslání

Pomáháme lídrům občanské společnosti v České republice, ve střední a východní Evropě a v dalších 
zemích, které procházejí demokratickou transformací, získat potřebné sebevědomí, schopnosti a 
dovednosti, aby dokázali dostát své roli a naplnit smysl vlastní svobody.

Nabízíme

 Aktuální informace o dění v oboru
 Kultivujeme etiku fundraisingu jako profese
 Vzděláváme lídry, manažery, fundraisery 
 Poskytujeme jim prostor pro výměnu zkušeností a setkávání

České centrum fundraisingu

 poskytuje organizacím občanské společnosti, firmám a institucím kvalitní a dostupné 
vzdělávací programy, konzultace a organizační i manažerskou podporu;

 propaguje finanční soběstačnost organizací občanské společnosti jako způsob dosažení 
skutečné nezávislosti, a tak přispívá k rozvoji svébytné občanské společnosti;

  provozuje Kluby fundraiserů jako způsob sdílení etické praxe, znalostí a dovedností v oboru ;
 provádí výzkum a nabízí odborné i laické veřejnosti kvalitní informace o získávání zdrojů, 

rozvoji filantropie a občanské společnosti.

Kdo nejsme

České centrum fundraisingu není fundraisingová agentura. Nezískáváme podporu pro jiné 
NNO nebo cizí projekty za úplatu. Nezprostředkováváme kontakty na potenciální dárce. Jsme však 
otevření spolupráci se všemi sektory, směřující k naplnění našeho poslání.



   

Lidé v ČCF

 Ing. Jana Ledvinová, předsedkyně sdružení, lektorka a konzultantka
Jako expertka zajišťuje lektorské a poradenské služby v oblasti fundraisingu, 
řízení organizace, PR, sociálního podnikání a lektorských dovedností. 
Kontakty: jana.ledvinova  @  fundraising.cz  ; tel. +420 731 460 975

 Mgr. Jan Kroupa, místopředseda spolku, lektor a konzultant 
Působí jako konzultant a lektor v oblasti fundraisingu, řízení organizací, 
strategického plánování, PR, lektorských dovedností a sociálního podnikání.
Kontakty: j@fundraising.cz; tel. +420 605 406 355

Petr Babouček, člen sdružení, lektor a konzultant 
Působí jako lektor a konzultant v oblasti finančního řízení, účetnictví, sociálního 
podnikání a lektorských dovedností.
Kontakt: baboucci@seznam.cz

Mgr. Magdalena Špačková, koordinátorka projektů ČCF, lektorka 
Kontakty: m@  fundraising.cz  , klub@fundraising.cz,  
tel.: +420 775 117 000

Tereza Petráčková, koordinátorka kurzů a projektu Pre Peskere Pindre
Kontakty: team@  fundraising.cz  , tel.: +420 721 883 130

Mentoři a konzultanti programu FRIN a externí lektoři ČCF:
Martina Břeňová
Martina je ředitelkou pro programy a rozvoj Nadačního fondu Avast. Posledních 
patnáct let se zabývá propojováním občanského, soukromého a státního sektoru. 
Tématem její práce je především rozvoj fundraisingu, filantropie, firemní společenské 
odpovědnosti a občanské společnosti.

Petr FreimannMarketér a komunikační stratég, který nadšeně sleduje všechny počiny 
v oblasti efektivní komunikace, technologií a inovací. Spoluzaložil komunikační 
agenturu pro sociální sektor BARD PR, je mentorem v Nadaci VIA a jako Marketing & 
PR manažer prošel i korporátní vody.
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Jan Gregor
Jan v současné době pracuje jako ředitel koalice Za snadné dárcovství. V minulosti působil
jako programový ředitel Nadace Via. Od roku 2006 se věnoval rozvoji individuálního 
fundraisingu v Hnutí DUHA - Friends of the Earth Czech Republic.

Jana Havlenová
Jana Havlenová pracuje jako vedoucí oddělení fundraisingu a marketingu v Domově Sue 
Ryder. Fundraisingem se zabývá od roku 2008, má mnoho zkušeností s jeho zaváděním 
do života neziskové organizace a konkrétním využitím pro řízení a strategické plánování.

Marek Havrda
Ekonom a sociolog. V současné době se věnuje praktickému využití behaviorální 
ekonomie (mj. pro lepší vzdělávání, snížení korupce, prevenci závislostí či pro zlepšení 
vědecké spolupráce) a pracuje na start-upu propojujícím behaviorální vědy a analýzu dat
– neopas.com.

Lukáš Hejna
Lukáš Hejna vede fundraising v Nadaci Via, která v České republice rozvíjí témata 
umění žít spolu (komunitní rozvoj) a umění darovat (filantropie a dárcovství).  
Dlouhodobě se věnuje také tématu online dárcovství, 7 let stál za největší online 
fundraisingovou platformou Darujme.cz a i dnes se aktivně podílí na kampaních 
neziskovek jako je Psí život.

Jitka Jilemická
Jitka pracuje jako mediátorka, facilitátorka, lektorka a koučka v oblasti firemní, rodinné a 
spotřebitelské mediace. Má dlouholetou praxi v oblastech nastavení komunikace v 
organizacích, nejen v souvislosti s osobnostní typologií členů týmu; řešení konfliktů; 
facilitace a selfmanagementu.

Stanislav Kutáček
Od roku 2008 je finančním ředitelem konsorcia Frank Bold. V rámci této práce má 
odpovědnost za finance a zázemí mezinárodní právnické firmy o více než 50 
zaměstnancích. Od roku 2001 aktivně pomáhá s procesy strategického plánování a 
jinými plánovacími procesy v různých organizacích a komunitách, je zkušeným 
facilitátorem.

Michaela Kreuterová
Michaela pracuje v Nadačním fondu Via Clarita jako projektová manažerka. Několik let 
vedla fundraisingový tým Nadace Via, před tím se věnovala PR projektům v neziskovém 
sektoru i v byznysu. Po studiích politologie a mezinárodních vztahů ji osud na několik let 
zavál do Indie. Filantropie je její vášní a ráda propojuje lidi z mnoha světů – z byznysu, 
nezisku, donory, i ty, kteří potřebují podporu.

Jan Látal
Jan Látal se věnuje audiovizuální tvorbě již od roku 2001. Je spoluzakladatelem tvůrčího
studia Družina, které je zaměřeno na tvorbu veřejně prospěšných kampaní. V jejím 
rámci spolupracoval na dvou kampaních pro Stranu Zelených.

Judita Nechvátalová
Judita vede projekt společensky prospěšného podnikání GreenCat, což je ekologická 
reklamní agentura. V letech 2009-14 vytvářela fundraising a PR Sdružení TEREZA. 
Před tím působila ve velké reklamní agentuře.
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Dalibor Tomko
Posledních 16 let se učil za pochodu v pestré směsi organizací, od pořádání historických 
slavností a simulovaných konferencí OSN, přes strategický consulting v nadnárodních 
korporacích a rozvoj obchodních příjmů v Comic Relief, po práci na inovačních týmech a

tématech společensky prospěšného podnikání, hlavně v Londýně, Praze a Hradci Králové.

Michal Veselý
Michal Veselý je zkušený profesionál z oblasti řízení, rozvoje organizace, fundraisingu a 
marketingu. Jeho profesionální kariéra je spojena s Nadací Partnerství a mateřskou 
evropskou sítí Environmental Partnership Association. Zkušenosti má rovněž z 
komerčního sektoru a z univerzitního prostředí

Mezinárodní poradní sbor
 Vznikl při příležitosti 3. Mezinárodního festivalu fundraisingu v dubnu 2011. Jeho členy jsou 

experti a výrazné osobnosti z oblasti rozvoje občanské společností a jejího financování. 
Poradní sbor zejména:

 Podporuje poslání a rozvoj Českého centra fundraisingu.
 Pomáhá nastavovat programy a projekty tak, aby byly co nejefektivnější a nejužitečnější pro 

danou zemi či region.
 Spoluvytváří a dává zpětnou vazbu při tvorbě strategií rozvoje ČCF.
 Zprostředkovává nové příležitosti pro realizaci rozvojových programů zejména v regionu 

střední a východní Evropy.
 Doporučuje klíčové odborníky a organizace ke spolupráci na jednotlivých programech.

Členové mezinárodního poradního sboru

 
Kay Sprinkel Grace 
Kay působí v organizaci CFRE v San Francisku. Tato společnost poskytuje 
konzultace a semináře v místních, regionálních, národních a mezinárodních 
organizacích v oblasti strategického plánování a rozvoje.

Jolan van Herwaarden
Jolan se v neziskovém sektoru pohybuje přes 20 let. Jako profesionální 
fundraiser se zaměřovala zejména na Major Donors a firemní dárcovství, 
působila a spolupracovala např. v organizacích EuroAid, Resource Alliance, 
Dutch Aids Funds, Cancer Society. V současné době žije ve Velké Británii, 
působí jako školitelka, koučka a předává své zkušenosti další generaci 
fundraiserů. Poslední roky aktivně spolupracuje s organizacemi ve střední a 
východní Evropě, školí a přednáší na mezinárodních konferencích. 

Tony Myers 
Zakladatel mezinárodní poradenské firmy Myers & Associates, člen 
představenstva CFRE  international, člen Asociace Fundraising Professionals, 
člen Mezinárodního poradního sboru České centrum fundraisingu. Jeho 
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posláním je "úspěch pro ostatní“ a vizí je obnovené světové společenství založené na zásadách a 
duchu dobročinnosti. S klienty po celé Kanadě, Evropě a jihovýchodní Asii Tony pracuje na principech
spravedlnosti a spolupráce. Jeho firma byla založena s hodnotami: poctivost a integrita, kvalita a 
odpovědnost, empatie a respekt. Tony se domnívá, tyto hodnoty zajistí naši  udržitelnost. Jeho 
celoživotní snaha je v radosti z učení, je jí řízen nevšední výkon na otázku - proč lidé dávají? 

Robert Osborne
Viceprezident skupiny Osborne.
Robert má 17 let zkušeností v oblasti řízení neziskových organizací a 
fundraisingu. Pracuje s nevládními organizacemi všech velikostí, ale 
především rád pracuje s menšími NNO, pomáhá jim vytvářet sofistikované 
fundraisingové operace. Je členem Mezinárodního poradního sboru Českého 
centra fundraisingu a členem představenstva CitySquash v New Yorku. Je 
vášnivým hráčem squashe

Vzdělávací programy a konzultace 2019 v ČR

Kurzy v roce 2019

V roce 2019 jsme opět nabídli oblíbené kurzy pro začínající i pokročilé fundraisery.

V jarní nabídce proběhly následující kurzy:
 Dlouhodobý kurz – Profesionální fundraiser – Jana Ledvinová, Jan Kroupa
 Efektivní nastavení komunikace I. a II. - Jitka Jilemická
 Switch of – Jitka Jilemická
 Bootcamp fundraisingu – Jan Kroupa, Jana Ledvinová

Kurzů se celkem zúčastnilo cca 80 účastníků z neziskových organizací v celé ČR.

Konzultace 

České centrum fundraisingu v roce 2019 poskytlo celkem cca 750 hodin podpory a konzultací 
zaměřených na rozvoj organizace a mobilizaci zdrojů, plánování, podporu týmů a vnitřních procesů, 
coaching lídrů organizací, týmů a projektů.

Našimi klienty byli a jsou:
Adra, Slovensko
Adra, Česká republika
Arcidiecézní Charita Praha
Asistence, o.p.s.
Asociace komunitních nadací ČR
Bétel
Budík
Centrum integrace cizinců
Centrum Locika
Cesta domů
CF Hero
Diakonie ČCE 
Dialog České Budějovice

Diecézní Charita Brno
Divadelní ústav
Domov Sue Ryder
EuroParcs
European Federation of Clown Doctors
Farní Charita Neratovice
Fokus Liberec
Fórum mobilních hospiců
Green Foundation
Hospic sv. Lazara, Plzeň
Hipoterapeutická společnost
Charita ČR
Cheiron T
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I my
IQ Landia
Jihomoravská komunitní nadace
Kamba Tábor
Klub K2
Krizové centrum České Budějovice
Lastavica
Lesní školka Louny
Maraton Písek
MIBCON a.s.
Místa Zblízka
Mobilní hospic Ondrášek
Muzeum Hlavního města Prahy
Naděje
Naděje Otrokovice
Nadace architektury
Nadace Blíž k sobě
Nadace České spořitelny
Nadace Proměny
Nadace Via
Nadační fond EduZměna
Nadační fond Krtek
Nad Orlicí
Nevypusť duši
Oblastní Charita Blansko
Oblastní Charita Žďár nad Sázavou
Oblastní Charita Kutná Hora
Open Society Fund Praha
Papelote
Paracentrum Fenix

Platforma pro sociální bydlení
Portus Praha
ProFem
Prostor Plus
Quip
Rodinné a komunitní centrum MUM
Romanian Federation of Community 
Foundations
Sdružení Neratov
Sílení Telč
Síť pro rodinu
Slovenské centrum fundraisingu
Sociální klinika
Sociální agentura
Společnost pro ranou péči 
Společnost pro ranou péči České 
Budějovice
Společnost pro ranou péči Ostrava
Středisko Diakonie ČCE - Rolnička Soběslav
Středisko rané péče EDUCO Zlín
Street hard workers
Šárka o.s.
Terapeutické centrum Modré dveře
TudyTam
Tudy z nudy
Učitel naživo
Unie porodních asistentek
Ústecká komunitní nadace
Zdravotní klaun
Život 90

Školení na zakázku

 Komunitní fundraising – Sokolov – Jana Ledvinová
 Atavismy a tradice v komunitě –  Podbořany - Jana Ledvinová
 Základy fundraisingu – Kostelecké Horky – Jana Ledvinová

Výuka na VŠ

Konzultanti Českého centra fundraisingu působí dlouhodobě jako lektoři bakalářských i 
magisterských studií. Vyučují tyto předměty:

 Jan Kroupa šestnáctým rokem vede magisterský kurz Management sociálních služeb na 
Pražské vysoké škole psychosociálních studií, který zahrnuje také fundraising a práci s dárci

 Fundraising I. na Divadelní fakultě AMU v Praze – bakalářské stadium – lektorka Jana 
Ledvinová

 Fundraising II. na Divadelní fakultě AMU v Praze – bakalářské stadium – lektorka Jana 
Ledvinová

 Fundraising III. na Divadelní fakultě AMU v Praze – magisterské studium – lektorka Jana 
Ledvinová

 Komunikace ve fundraisingu na Divadelní fakultě AMU v Praze – magisterské studium – 
lektorka Jana Ledvinová
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 Fundraising na Divadelní fakultě AMU v Praze – mezinárodní studia kulturního managementu
– lektorka Jana Ledvinová

FRIN – fundraisingová INovace, INsight, INiciace, INspirace, Informace

V roce 2019 proběhl již čtvrtý ročník progamu FRIN. Jedná se o projekt Českého centra 
fundraisingu v partnerství s Nadací České spořitelny a Sociálního bankovnictví České spořitelny. 

FRIN je šestiměsíční program, který vybraným jedenácti týmům v roce 2019 umožnil 
kombinaci vzdělávání, sdílení a podpory zkušených mentorů, otestovat a nastavit nově chystanou 
fundraisingovou kampaň/produkt tak, aby měla co největší dopad a co nejlepší výsledky (program 
dokončilo 10 týmů). Smyslem programu je podpořit organizace, které chtějí dosahovat ve veřejném 
prostoru změn bez ohledu na to, jestli na ně bude vypsána grantová výzva. Cílem je, umožnit jim 
vyvíjet a testovat nové fundraisingové kampaně/nápady/produkty (FRIN - fundraisingový akcelerátor 
po vzoru start-up akcelerátorů), jejich příklady ukázat jako inspiraci (kazuistiky, vzdělávání v 
regionech) a to vše postupně doplňovat o kvalitní informace, inspirace a příležitosti rozvíjet práci se 
soukromými dárci (webový portál FRIN.cz). 
Foto ze závěrečné akce: http://fundraising.cz/frin/galerie/

V prosinci 2019 seopět konal nový formát setkání (nejen) pro účastníky všech proběhlých ročníků 
FRIN – Open space. Setkání mělo za cíl reflektovat zkušenosti z realizace fundraisingových kampaní v 
ČR. Jeho smyslem bylo sdílení a reflexe zkušeností z testování, prototypování a realizace 
fundraisingových kampaní, diskutovat o výzvách, hledat řešení, poradit se se zkušenějšími, ptát se 
mentorů a potkat se s lidmi, kteří řeší podobné problémy a hledají odpovědi na podobné otázky. 
Setkání mělo na základě zpětných vazeb velký úspěch, celkem se ho zúčastnilo přes 40 zástupců z 
NNO, společně s mentory programu a týmem FRINu.

Programu FRIN se v roce 2019 účastnily tyto organizace s kampaněmi:  

ALMA MATER z.s.  , Kampaň Dárce pro dárce každý den  
Arnika, Kampaň na zvýšení počtu pravidelných dárců
Elpida, o.p.s., Kampaň na individuální dárcovství
Hospicová péče sv. Kleofáše, Kampaň Týden pro hospic
Loono z.s., Kampaň na osvětu v reprodukčním zdraví
Oblastní charita Červený Kostelec, stř. Domov sv. Josefa, Kampaň Mám sklerózu, ale okno nemám
Oblastni charita Kutná Hora, Kampaň Pošli kačku
Sdružení Neratov, z. s., Kampaň Klub neratovských andělů
Svobodná škola Praha, Kampaň Agile do škol
Život 90, Kampaň pro službu Tísňové péče
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Spolu do života – program na podporu lídrů v rané péči ČCF 
v roce 2019 pokračovalo ve spolupráci s nadačním fondem Avast nový program na
podporu lídrů, respektive lídršipek v rané péče z celé České republiky. 12
vybraných ředitelek organizací, které poskytují služby rané péče pokračovala v
systematické práci na rozvoji a posílení organizací, které vedou, ale také
vlastních kompetencí a svého osobního růstu. Každá z nich postupovala podle svébytného plánu 
osobního rozvoje, který si   rámci programu všechny vytvořily na míru. 

Program kombinuje několik typů podpory – facilitované setkávání, expertní podporu, vzdělávání, 
coaching, asistenci v organizačním rozvoji, sbírání zahraničních zkušeností atd.

V roce 2019, jako vyvrcholení programu, proběhla studijní cesta lídršipek do Portugalska, kolébky 
rané péče v Evropě. Ze studijní cesty si všichni přivezli mnoho zážitků, inspirace i ponaučení. Také 
vznikl prezentační materiál, ve kterém jsou výstupy ze studijní cesty srozumitelně zpracovány pro 
ostatní zájemce. 

PRE PESKERE PINDRE Projekt podpory romských leadrů a rozvoje mobilizace 
zdrojů mezi CEOs, vůdčích osobností a v neziskových organizacích zaměřených na 
romskou komunitu v České republice. 

Situace romské komunity v České republice se nijak výrazně nezlepšuje. Rozhovory s romskými lídry, 
týkající se jejich potřeb, odhalily jednak nedostatek sebevědomí a vedení uvnitř komunity, především
mezi mladou generací, a jednak nedostatečnou schopnost mobilizace zdrojů existujících neziskových 
subjektů zabývajících se romskou tématikou.

Řešením, které nabízíme, je program zaměřený na posilování kapacit a rozsáhlou asistenci. Cíle 
programu jsou následující:

Posilovat kapacity v oblasti soukromého financování v České republice i zahraničí a tím posílit 
sebevědomí a vedení romských lídrů, aby přemýšleli strategicky. Přivést dohromady zavedené a 
rodící se lídry, aby sdíleli svoje zkušenosti a navzájem se inspirovali - a tak začali společně přemýšlet 
do budoucnosti.

Projektu se v roce 2019  účastnilo přes 20 osobností z více než 10 organizací a proběhlo 7 ať už 
jednodenních nebo vícedenních setkání a seminářů. 

Vzdělávací programy a konzultace 2019 v zahraničí 

Leaders of Tomorrow

Pátý běh mezinárodního programu, který ČCF spolupořádá se Slovenským centrem fundraisingu, 
proběhl na přelomu října a listopadu 2019 v prostorách Zochovy chaty nedaleko Bratislavy. Programu
se účastnilo 18 účastníků z 10 zemí a měl skvělou odezvu! Více informací na: 
http://www.ceeleadership.org.
Všichni účastníci programu mají k dispozici celoroční mentorskou podporu od lektorů. Podpora 
programu od hlavního partnera, americké C.S.Mott Foundation bude pokračovat až do roku 2020.

CEE Fundraising Conference a Slovensko-česká fundraisingová konference

www.fundraising.cz
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Po deváté jsme se podíleli na přípravách a realizaci třídenní CEE Fundraising Conference 2018 a 
časově oddělené jednodenní Slovensko-české konference o fundraisingu, které pořádá naše 
sesterská organizace a dlouholetý partner – Slovenským centrem fundraisingu vždy v říjnu, po 
International Fundraising Congress v Holandsku. Podrobnosti zde: https://www.ceefundraising.org/
Příspěvek ČCF byl v roce 2019 již potřetí vybrán na mezinárodní fundraisingový kongres v Holandsku 
(IFC 2018) http://www.resource-alliance.org/ifc/. Jan Kroupa byl potřetí jediný prezentující z našeho 
regionu na tomto největším setkání fundraiserů v Evropě. 

Spolupráce s Rumunskou federací komunitních nadací

V roce 2019 jsme ve spolupráci s Myers & Associates pokračovali v podpoře Rumunské federace 
komunitních nadací při rozvoji fundraisingu 16 členských nadací z celého Rumunska. ČCF poskytovalo 
v rámci projektu podpořeného nadací Romanian-American Foundation a C.S.Mott Foundation 
konzultační podporu chystaných kampaní a vzdělávání v oblasti práce s velkými dárci.

Školení pro Global Network of Civil Society Organisations for Disaster Reduction

V roce 2019 jsme připravili na základě nabídky GNDR dvě školení pro jejich zástupce a pracovníky. 
Jedno pro region severní Afriky, které pro běhlo v Cairo, Egypt a druhé pro region zakavkazí, které 
proběhlo ve Tbilisi, Gruzie. 

Kluby fundraiserů Českého centra fundraisingu
Kluby fundraiserů při Českém centrum fundraisingu byly vždy koncipované jako místo pro sdílení
zkušeností  a  informací  mezi  jeho  členy,  vzájemné  síťování  a  nalézání  potřebného  „know-how“
v různých oblastech, které je pro fundraisery často těžké získávat. Klub profesionálních fundraiserů
fungoval při ČCF od roku 2009 a Klub začínajících fundraiserů od roku 2012. Od roku 2015 funguje
v Praze při ČCF jeden Klub fundraiserů, který spojil začínající i profesionální fundraisery a v roce 2019
čítal celkem 44 členů. Od roku 2009 se konalo již více jak 90 setkání. Počínaje 1.1.2018 jsme zahájili
oficiálně činnost i v Brně a byl spuštěný klub fundraiserů i pro fundraisery z Moravy. Klub se vždy
scházel  v prostorách  SOS  dětské  vesničky  Brno,  která  má  k dispozici  školící  místnost  se  vším
potřebným vybavením. Koncept klubu byl v roce 2019 postavený na metodických setkáváních, která
probíhala  jednou  měsíčně  (s  výjimkou  prázdnin),  každé  setkání  trvalo  přibližně  2  –  3  hodiny.
Setkávání či semináře byly vždy na různá témata z oblasti fundraisingu a tato témata byla vybraná
právě fundraisery na prvním setkání. Na každém semináři byl přítomen lektor, nebo mentor, který se
dělil  o  zkušenosti  ze  svého  oboru.  Šlo  o  kouče,  podnikatele,  nebo  lektory  z různých  oblastí
fundraisingu. Do klubu chodilo pravidelně 13 fundraiserů. V roce 2019 proběhlo celkem 10 setkání.

Členství v EFA
České centrum fundraisingu je členem Evropské asociace fundraisingu EFA
(European Fundraising Assiciation) http://www.efa-net.eu/. EFA je síť 22
zemí, zastoupených fundraisingovými centry a má jediný hlavní cíl – posílit
rozvoj fundraisingu jako zdroje nezávislé udržitelnosti občanského sektoru v Evropě.  Jako členové 
EFA ctíme i mezinárodní Etický kodex fundraisingu: www.afpnet.org/Ethics

Vzdělávací centrum Českého centra fundraisingu a TudyTam
ČCF se v roce 2019 se rozběhlo vzdělávací centrum v pražských Holešovicích, které provozujeme 
společně s TudyTam (https://tudytam-vzdelavani.cz/), jejichž přístup ke vzdělávání v sociálních 
službách je nám velmi blízký.  ...
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