Vážení partneři a pořadatelé vzdělávacích akcí,
máme pro Vás řadu novinek, které, jak doufáme, prohloubí a současně
zjednodušší vzájemnou spolupráci.
Jelikož je naším společným cílem poskytovat dentálním hygienistkám a
dalším členům dentálního týmu možnost se nadále vzdělávat a rozšiřovat si své
vědomosti, dovolujeme si Vám představit nový projekt, který byl měl ve
zjednodušené formě navázat na dosavadní systém. Cílem tohoto projektu je
podpořit Vás, organizátory a pořadatele vzdělávacích akcí (cílený marketing,
reklama) a současně motivovat dentální hygienistky k účasti a pomoci jim se
zorientovat v nabídkách.
Nabízíme Vám možnost zažádat o odbornou záštitu Asociace dentálních
hygienistek ČR nad Vaší vzdělávací akcí, jedná se o tzv. "pečeť záštity" v podobě
unikátního obrázku se specifickým kódem pro danou akci (příp. více běhů stejné
akce). Tato pečeť bude udělena, stejně jako dříve "kredity" akcím, které jsou
kvalitní a svojí náplní se týkají oboru dentální hygienista/hygienistka, nebo
doplňuje souvsející činnosti (rtg diagnostika, fotografie, psychologie, marketing,
ekonomika praxe, právní předpisy apod.).
Pečeť zvyšuje prestiž Vaší akce a současně Vám dává možnost využít
výhodnější systém inzerce a cíleného marketingu. V rámci poplatku za vyřízení
žádosti o odbornou záštitu nabízíme bezplatné zveřejnění vzdělávací akce na
webových stránkách ADH ČR www.asociacedh.cz v sekci kalendáři akcí i s
umístěním pozvánky. Vzdělávací akce se záštitou je možné také zveřejnit v
elektronickém magazínu DH Spectrum, který je zdarma rozesílaný všem členům
ADH ČR a školám pro DH.
V nabídce máme i možnost samostatného zveřejnění vzdělávací akce bez
odborné záštity, tzn. můžete pouze využít pouze inzerci v kalendáři akcí na
webových stránkách asociace.
Věříme, že nový systém nám usnadní vzájemnou komunikaci a přispěje k
obnově konceptu celožitovního vzdělávání.
Za edukační komisi
Marta Matušková DiS.

Návod pro pořadatele:
1. www.asociacedh.cz - odrolujte pod hlavní obrázek a najdete základní menu zobrazené v
růžových panelech. V prostředním sloupci klikněte na VZDĚLÁVACÍ AKCE.
2. Přečtěte si úvodní informace a v pravém menu máte na výběr - JSEM POŘADATEL
VZDĚLÁVACÍ AKCE a CENÍK ZVEŘEJNĚNÍ VZDĚLÁVACÍ AKCE, kde naleznete veškeré
podrobnosti ohledně možností inzerce, včetně uzávěrek magazínu DH Spectrum.
3. Pod linkem JSEM POŘADATEL VZDĚLÁVACÍ AKCE postupujte podle instrukcí - tzn. nejprve
se zaregistrujte a vytvořte si svůj uživatelský účet, kde budete své akce spravovat, nahrávat k
nim potvrzení o platbě, pozvánky, program, my Vám do této části můžeme vložit udělenou
pečeť ve formátu JPG určenou pro použití na Vašich pozvánkách a letácích, případně potvrzení
o platbě apod.
Pozor, pro vyplnění žádosti je nutné být vždy přihlášen do svého účtu!
4. Pod linkem JSEM POŘADATEL VZDĚLÁVACÍ AKCE najdete přímý odkaz na žádost o udělení
záštity ADH ČR Vaší akci (pokud bude akci záštita udělena, máte od nás zdarma uveřejnění
akce na webových stránkách v kalendáři akcí)
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Po rozkliknutí žádosti (v případě, že jste přihlášeni do svého účtu) budete mít
předvyplněnou hlavičku žádosti údaji, které jste poskytli při registraci, pokud se údaje
liší, můžete si je pro danou žádost aktualizovat. Vyplňte údaje o pořádané akci (název
a typ akce - rozkliknete z nabízených, zde jde pouze o orientační informaci). Termíny
akce zvolte z nabízeného kalendáře, který se Vám po najetí na kolonku rozbalí. U
jednodenních akcí zvolíte stejné datum začátku i konce, vyplňte i časovou náročnost
celé akce, neuvádějte přestávky, ale kdy akce začíná a končí.
Více běhů stejné akce znamená, že pořádáte akci s totožným obsahem a stejnými
přednášejícími opakovaně, případně na různých místech, v tom případě přidejte další
termíny. Termíny mohou být v rozmezí max 1 roku od udělení záštity nad odbornou
kvalitou vzdělávací akce.
Pokud chcete určitý termín vymazat, klikněte na růžový křížek vpravo od řádku, pokud
chcete přidat další, použijte růžové plus pod řádkem.
Stejným způsobem vyplníte program, zajímá nás odborný progam, přestávky
nevyplňujte.
Pokud máte zájem o uveřejnění plánované akce v elektronickém magazínu DH
Spectrum (teto druh inzerce je již zpoplatněn - viz ceník), vyberte z nabízeného menu,
výsledná cena (o dva řádky níže - modře) se automaticky upraví dle aktuálního ceníku.
Připojte leták či pozvánku, pokud žádáte o záštitu, doporučujeme Vám vyplnit žádost
s předstihem, abyste měli k dispozici pečeť a mohli jste ji umístit na Vaše
pozvánky/letáky. Přiložený soubor ale můžete dle libosti měnit v sekci MOJE AKCE - viz
dále.
Klikněte na růžovou ikonu ODESLAT ŽÁDOST, pokud jste vyplnili vše správně, zobrazí
se Vám v novém okně potvrzení o odeslání žádoti a současně Vám přijde potvrzovací
email, nyní čekáte na vyřízení žádosti.
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Na vyřízení žádosti máme lhůtu 30 dní, ale doporučujeme podávat žádosti o záštitu
ADH ČR s předstihem minimálně 45 dní před začátkem akce, aby byl prostor pro
vyjádření všech členů edkuační komise, vyřízení náležitostí a současně jste mohli i v
rámci marketingu využít pečeť záštity na letáky, potvzení o účasti apod.

5. Pod linkem JSEM POŘADATEL VZDĚLÁVACÍ AKCE najdete také přímý odkaz na žádost o
zveřejnění akce bez záštity ADH ČR. Vyplňte dle pokynů výše, většina položek je identická,
program nahrajte do přílohy.
6. Po schválení akce (se záštitou či bez) dostanete potvrzovací email s pokyny pro platbu - číslo
účtu, variabilní symbol a částku.
7. Po zaplacení si připravte potvrzení o platbě z banky, ideálně jako přílohu v PC, emailu,
případně postačí i fotografie do mobilního telefonu.
8. Na webu www.asociacedh.cz se opět přihlašte svými přihlašovacími údaji, poté se Vám v
pravém horním rohu zobrazí VAŠE JMÉNO, UPRAVIT PROFIL, MOJE AKCE, ZMĚNIT HESLO,
ODHLÁSIT
9. UPRAVIT PROFIL - zde si můžete změnit přístupové údaje (přihlašovací jméno a email) i
osobní údaje pořadatele, po případné změně klikněte na růžovou ikonku ULOŽIT PROFIL
10. MOJE AKCE - zde naleznete seznam všech Vašich žádostí s variabilním symbolem, datem
podání žádosti a její aktuální stav (nová/schválená/zamítnutá), jméno akce s možností zobrazit
bližší informace a spravovat přílohy. Klikněte na SPRAVOVAT PŘÍLOHY, nahrajte potvrzení o
platbě a případně další dokumenty - letáky, program, pozvánku apod. Po nahrání přílohu
uložte, můžete ji pak dále upravovat - zobrazit, upravit (přejmenovat), smazat.
Do této sekce Vám po schválení žádosti o záštitu nahrajeme pečeť s unikátním číslem ve
formátu JPG., kterou můžete dále využít podle potřeby, ale vždy jen v souvislosti s danou akcí
(pozvánky, letáky, potvrzení pro účastníky apod.).
11. Vyhrazujeme si právo zamítnout a nezveřejnit akce, které jsou v rozporu s platnou
legislativou a odborným a etickým kodexem ADH ČR. Pokud bude akce zamítnuta, spojíme se
s Vámi emailem nebo telefonicky.
12. Členové ADH ČR mají současně možnost zpětně hodnotit vzdělávací akce, toto hodnocení
je přístupné pouze pro členy ADH. V případě negativního hodnocení Vás budeme kontaktovat.
V případě obtíží neváhejte kontaktovat paní Martu Matuškovou na tel: 777 737 631 nebo
emailem vzdelavaci.akce@asociacedh.cz.

