Orgány AKOI

AKOI
Asociácia kultúrno-osvetových inštitúcií

Štatutárny orgán:

Čo je AKOI?

PhDr. Miroslav Žabenský – predseda
Správna rada:
Mgr. Vladimíra Barbuščáková, členka
MA Michal Kupec, podpredseda
Mgr. art. Miroslava Palanová, členka
Mgr. Alžbeta Sádovská, tajomníčka
PhDr. Veronika Vasilová, PhD., ekonómka
Revízna komisia:
PhDr. Svetlana Chomová, PhD.
Mgr. Ľudmila Húsková
Mgr. Marián Vidovenec

V prípade záujmu nás kontaktujte:

Asociácia kultúrno-osvetových inštitúcií
Námestie SNP č. 471/12
812 34 Bratislava 1
IČO: 45 790 892
DIČ: 2121019703

Ak sa chcete stať naším členom,
viac nájdete na:
www. akoi.sk
email: akoi@akoi.sk
facebook: Akoi Akoi

Z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia
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Asociácia kultúrno-osvetových inštitúcií
je záujmové združenie fyzických a právnických osôb založené v roku 2014 podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov
v znení neskorších predpisov.
Čo robí, ako môže pomôcť?
AKOI:
– obhajuje a podporuje záujmy svojich
členov;
– prispieva k zvyšovaniu odbornej úrovne
kultúrno-osvetových pracovníkov a kvality
činnosti kultúrno-osvetových zariadení;
– podieľať sa na tvorbe a realizácii koncepčných, strategických, legislatívnych a rozvojových dokumentov v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti;
– realizuje odborné podujatia zamerané
na profesionalizáciu a rozvoj kultúrno-osvetových inštitúcií;
– prispievať k výmene skúseností a sieťovaniu kultúrno-osvetových inštitúcií
na Slovensku;
– spolupracuje s profesijnými odborným
združeniami, organizáciami a ďalšími
inštitúciami podobného zamerania.
Kto je členom a kto sa môže stať členom?
Kultúrno-osvetové inštitúcie na Slovensku,
iné kultúrne inštitúcie, ktorých predmetom
činnosti je rozvoj kultúrno-osvetovej činnosti.
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Projekt
Rozvoj zručností
– úspech pracovníkov
v kultúre

Nové média
a trendy v grafike –
úspešná propagácia
a prezentácia
kultúrnych aktivít

Cieľ:
Zvýšiť odborné kompetencie pracovníkov v oblasti kultúry, rozvíjať ich
manažérske, metodicko-poradenské, marketingové, organizačné a realizačné
zručnosti, skvalitniť výstupy kultúrnych organizácií a poskytnúť priestor
pre výmenu skúseností a sieťovanie sa.

Forma vzdelávania: workshop
Rozsah výučby: 10 hodín
Miesto: Nitra
Termín: 26. – 27. jún 2019

Cieľové skupiny projektu:
členovia AKOI, odborní pracovníci kultúrnych inštitúcií, členovia AKOI,
dobrovoľníci v kultúre.

Minimum
kultúrno-osvetového
pracovníka

Termín realizácie projektu:
15. apríl – 31. december 2019
Aktivity projektu:
Realizácia troch vzdelávacích aktivít:
1. Nové média a trendy v grafike – úspešná propagácia a prezentácia
kultúrnych aktivít
2. Minimum kultúrno-osvetového pracovníka
3. Manažment kultúrnych organizácií – inovatívne a kreatívne
Prínos projektu:
– skvalitnenie a zefektívnenie činnosti kultúrnych organizácií;
– dostupnosť vzdelávacích materiálov (online na webe AKOI);
– vzájomná komunikácia účastníkov, dobrá prax a networking účastníkov;
– rozvoj zručnosti manažérov kultúry a zvýšenie záujmu o odborné
vzdelávanie – účastníci získajú po absolvovaní vzdelávacej aktivity
potvrdenie o účastí.
Odborná garantka: PhDr. Svetlana Chomová, PhD.
Manažérka projektu: PhDr. Veronika Vasilová, PhD.
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Lektor: Mgr. Juraj Novák, PhD.

Forma vzdelávania: tréning
Rozsah výučby: 12 hodín
Miesto: Liptovský Ján
Termín: 25. – 26. september 2019
Lektorky: P
 hDr. Svetlana Chomová, PhD.
Mgr. Emília Lopušníková

Manažment
kultúrnych organizácií
– inovatívne
a kreatívne
Forma vzdelávania: tréning
Rozsah výučby: 10 hodín
Miesto: Prievidza
Termín: 13. – 14. november 2019
Lektor: PhDr. Marián Štermenský, PhD.
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