
Ahoj, rád bych napsal pár vět o kurzu, kterého jsem se účastnil začátkem června od SVČ 

Ivančice s názvem Make Yourself Visible (volně přeloženo Zviditelni se). Bylo nás kolem 30 

účastníků z 12 zemí (Česká republika, Arménia, Polsko, Německo, Ukrajina, Portugalsko, 

Gruzie, Bělorusko, Maďarsko, Makedonie, Rusko a Řecko) a po dobu 8 dnů jsme se 

neformálně učili, jak zviditelnit naše organizace, prezentovat je online a navazovali jsme 

mezinárodní spolupráci.  

Po příjezdu se nám dostalo aktivit, které nás účastníky seznámily mezi sebou a vytvořily 

přátelskou atmosféru. Toto jsme velice ocenili, protože v následujících dnech jsme se cítili 

komfortně při vyjádření svých názorů, nebáli se ptát a komunikovat s organizátory. Také to 

velice pomohlo diskuzi mezi námi účastníky, kdy jsme i ve volném čase diskutovali nad tím, 

jak co nejefektivněji zviditelnit naše organizace na internetu.  

Po těchto seznamovacích aktivitách jsme se pustili do problematiky online prezentace. Byly 

nám představeny online nástroje a seznámili jsme se s jejich ovládáním. Mimo nástroje, které 

nám byly představeny trenéry, zde bylo mnoho nástrojů představeno účastníky, kteří s nimi 

pracují a mají dobrou zkušenost. Naučili jsme se také jak napsat text pro sociální média, jak 

vytvořit infografiku, natočit a editovat video, prezentovat naše organizace graficky na 

sociálních sítích a komunikovat s veřejností. 

Na závěr toho všeho nás čekala práce. Všechno, co jsme se naučili v rámci tréninku, jsme 

vložili do online kurzu, na který se může přihlásit kdokoliv z veřejnosti. Což mi přišlo jako 

výborný nápad, neboť jednak utvrdíme to, co jsme se na kurzu naučili tím, že to budeme učit 

ostatní. Druhak z toho bude mít veřejnost další užitek tím, že vědomosti budou nejenom mezi 

námi účastníky, ale i mezi širokou masou lidí z různých organizací. 

I když samotný kurz skončil, mezi účastníky je stále bohatá komunikace. Hlavní téma je 

zejména propagace našeho online kurzu, ať se dostane do povědomí co nejvíce lidí. Tak nám 

držte palce ☺ 
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