STYCZEŃ 2016

NEWSLETTER Wydanie 1
OSTESA EU
www.ostesa.eu
OSTESA EU - Zadowolenie Pracowników Kluczem do Sukcesu Organizacji to 3-letnia inicjatywa, która rozpoczęła się we
wrześniu 2015 roku, mająca na celu rozwój umiejętności miękkich kadry kierowniczej przedsiębiorstw oraz budowanie pozytywnego
klimatu organizacyjnego sprzyjającego wysokiej motywacji oraz zadowoleniu pracowników.

Raport Badawczy jest już prawie gotowy…
podsumowuje najważniejsze informacje dotyczące dostępnych rozwiązań.
Obecnie partnerzy projektu gromadzą i analizują dane dotyczące wpływu styli
przywódczych na klimat organizacyjny oraz identyfikują jego wymiary. W
Raporcie uwzględnione zostaną potrzeby szkoleniowe kadry zarządzającej oraz
pracowników działów HR dotyczące metod i narzędzi do budowy i rozwoju
klimatu organizacyjnego w przedsiębiorstwach. Prowadzone analizy mają na
celu dopasowanie produktów projektu OSTESA EU do Twoich potrzeb.

Bądź na bieżąco z naszym projektem …
materiały promocyjne są już gotowe. Na stronie internetowej projektu można
pobrać pierwszą ulotkę o projekcie OSTESA EU, z informacjami na temat
partnerów, celów projektu, grup docelowych oraz zakładanych rezultatów.
Zapraszamy również na nasz oficjalny profil w serwisie społecznościowym
Facebook. Odwiedź nas i dowiedz się więcej o aktualnych wydarzeniach
projektowych w Polsce oraz w pozostałych krajach partnerów projektu – Cypr,
Czechy, Włochy oraz Portugalia.

Pierwsze spotkanie partnerów projektu OSTESA
odbyło się w październiku 2015r. w Lublinie w siedzibie koordynatora projektu Fundacji

„OIC

Poland”.

Na

spotkaniu

omówiono

rezultaty

dotychczas

zrealizowanych projektów comTAL - Ocena kompetencji i talentu w MŚP oraz
ComPM - Ramy Kompetencji Menedżerów Projektów Europejskich na podstawie
których powstał projekt OSTESA EU oraz zaplanowano działania projektowe na
kolejne miesiące.
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* Narzędzie do oceny klimatu organizacji * …
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