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ŠKOLILI SE U NÁS TAKÉ

PhDr. Dominik HRODEK

Odbor sociálních věcí Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje, 
Odbor sociálních věcí Krajský úřad 
Pardubického kraje, 
Město Tachov - Odbor sociálních věcí 
a zdravotnictví, 
Národní rada osob se zdravotním postižením 
ČR z.s., 
NZDM Klub 21, 
Úřad práce České republiky, 
Armáda spásy, 
Pro zdraví 21, 
Národní rada osob se zdravotním postižením 
ČR z.s., 
Oblastní charita Havlíčkův Brod, 
nízkoprahová centra, domovy důchodců 
a mnoho dalších.

Marketingový konzultant působící přes deset 
let v prostředí médií, marketingu a reklamy. 
Zastával vysoké funkce ve vedení 
komunikačních agentur a mediálních domů 
(Ogilvy Group, Dark Side, ČIRMK, Mladá 
Fronta...). Připravoval komunikační strategie 
pro nadnárodní značky i pro úspěšné české 
firmy. Působí v oborových asociacích, je 
členem odborných porot a komisí.  Věnuje se 
oblasti sociální péče, CSR a kulturního 
marketingu. Je autorem nebo spoluautorem 
úspěšných komunikačních a obsahových 
projetků (Česko v datech, ČSOB pomáhá 
regionům, Voda základ života).

Lektor BDO pro oblast sociální práce

Certifikované školení pro sociální pracovníky

Program

Reference

Máte dojem, že vaše práce není společností dostatečně uznávaná? Že 
společnost neví, jak užitečnou práci děláte? Pojďme to společně změnit. 
Ukážeme vám, jak komunikovat, aby vám to usnadnilo práci. Společnost  
kolem vás, novináři, zřizovatelé, politici a samozřejmě klienti jsou ti, kteří nás 
budou v komunikaci zajímat. 

1. Komunikace a její vymezení 

2. Analýza potřeb organizace

3. Komunikační mix

4. Vztahy s veřejností

5. Alternativní komunikační kanály

Diskuse, hodnocení celého dne, certifikát

"Děkuji za skvělý seminář, který mě rozhodně motivoval k dalším činnostem."
Yvona P., vedoucí oddělení, Úřad práce ČR, České Budějovice, 

"Příklady z praxe byly vhodně zvoleny. Oceňuji přehled lektora v 
problematice a jeho nasazení. Školení bylo i skvělým zážitkem."
Eva M., sociální pracovnice, Oblastní charita, Uherské Hradiště

"Děkuji za nesmírně podnětné školení. Čeká mě na Ostravsku mnoho práce, 
nicméně díky Vám, mám spoustu nápadů odkud začít, co udělat a kam se 
obracet."
Elena P., poradce, NRZP ČR, Ostrava

VZDĚLÁVÁNÍ SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ V 
METODÁCH A TECHNIKÁCH SOCIÁLNÍ PRÁCE

VZDĚLÁVÁNÍ SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ V 
MEDIALIZACI, VEŘEJNÉM SLYŠENÍ A SOCIÁLNÍ AKCI 


