ČR

ODBORNÝ SEMINÁŘ PRO PRACOVNÍKY MC
GRAFIKA PRO NEGRAFIKY
Den konání: úterý 4. 6. 2019 v čase 9:30 – 15:00 hod.
Místo konání: učebna Církve českobratrské evangelické, Klimentská 18, Praha 1 (zvonek 3. patro)
Kurz Grafika pro negrafiky je určen pro začátečníky, kteří mají chuť si sami udělat letáček, vizitku,
propagační materiál svého MC nebo jen zatraktivnit příspěvky pro sociální sítě. Kurz by měl sloužit jako
praktický úvod do grafické tvorby a je určen pro každého, kdo má chuť osvojit si základy grafiky pro profesní
i osobní účely. Vyzkoušíme si práci s fotografií a společně vytvoříme leták v programu Canva.com. Nutností
je mít s sebou vlastní počítač.
V kurzu poznáte:
 obecné základy grafiky,
 jak pracovat s barvami a písmy,
 jak dělat grafiku pro sociální sítě (zejména pak Facebook),
 jak na tvorbu loga, plakátu,
 současné grafické trendy,
 online nástroje ZDARMA pro grafickou tvorbu,
 free programy na tvorbu grafiky.
Ing. Lenka Pohlodková je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze na fakultě Mezinárodních
vztahů. Pracovala pro CzechInvest, divizi podnikatelských nemovitostí a infrastruktury, kde měla na starosti
poradenství ke strukturálním fondům a propagaci nemovitostí zahraničním investorům, od roku 2007
pracovala pro českou pobočku mezinárodní poradenské společnosti, pro kterou zajišťovala korporátní
marketing a PR. Od roku 2008 je krajskou koordinátorkou Sítě pro rodinu v Libereckém kraji a zároveň
aktivně působí v RK Motýlek v Hodkovicích nad Mohelkou.
Ing. Světlana Brázdová je absolventkou Technické univerzity v Liberci, fakulty textilní. Téměř 5 let
pracovala na pozici hlavní návrhářky (ProTex, s.r.o.), kde byla její náplní práce tvorba a návrh kolekce od A
až do Z. Ve své práci využívala AdobePhotoshop, CorelDraw, Adobe Ilustrator i AutoCad. Během mateřské
dovolené se stala místopředsedkyní RK Motýlek v Hodkovicích nad Mohelkou a její koordinátorkou, kde
absolvovala kurz tvorby www stránek.
Přestávka: přestávka na oběd 30 minut, k dispozici káva, čaj, voda
Účastnický poplatek: 590 Kč pro jednoho zástupce z členského MC, 1200 Kč pro nečleny Sítě MC
Maximální počet účastníků na semináři: 15
Hlídání dětí: není zajištěno
Způsob přihlášení a zaplacení poplatku: do 29. 5. 2019 vyplňte on-line formulář přihlášky (k dispozici
ZDE). Po přihlášení nejméně 12 účastníků semináře vám bude potvrzeno, že se seminář bude konat a
budete vyzváni k zaplacení poplatku. O účasti na semináři rozhoduje pořadí přijetí přihlášek.
Aktivity projektu “Posilujeme hodnotu rodiny 2019” jsou podpořeny z dotačního programu
Rodina MPSV.

