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OSTESA EU je anglická zkratka pro Úspěšnost organizace prostřednictvím spokojenosti zaměstnanců. Projekt začal v září 2015 

a po dobu trvání, která je 3 roky, bude rozvíjet měkké dovednosti za účelem vybudování či zlepšení pozitivního klimatu 

v organizacích, což je považováno za hlavní sílu v ovlivňování motivace a chování zaměstnanců. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NEWSLETTER č. 1   

OSTESA EU 

www.ostesa.eu  

Analyticko-výzkumná zpráva je téměř hotová… 
identifikuje klíčové faktory podnikového (organizačního) klimatu. Partneři 

shromažďují  a analyzují národní i mezinárodní zdroje týkající se jak jednotlivých 

dimenzí organizačního klimatu, tak i např. dopady stylu vedení na klima. Zpráva 

bude také zaměřena na potřeby tréninků, ze strany zaměstnavatelů a HR 

manažerů, orientovaných na nástroje a metody zlepšující klima v organizaci, ale 

neobjevující se ve stávající nabídce. Projektoví partneři pracují na tom, aby 

zajistili, že výstupy OSTESA EU  budou pro Vás prospěšné.  
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Abyste byli informováni o našich aktivitách …  
propagační materiály jsou již k dispozici. Více informací najdete na našich 

stránkách, kde si můžete stáhnout první leták s klíčovými informacemi o 

projektu OSTESA EU, jeho partnerech, cílech, cílové skupině a očekávanými 

výstupy. Můžete také navštívit naši Facebookovu stránku a sledovat, jak 

projekt postupuje. Prohlédněte si nás online a zjistíte více o projektových 

aktivitách v Evropě i ve Vaší zemi. Partneři OSTESA EU jsou z Kypru, České 

republiky, Itálie, Polska a Portugalska.  

Partneři OSTESA EU se sešli v Lublinu (Polsko)…  
a to na začátku října 2015 na zahajovacím projektovém meetingu pořádaném OIC 

Poland Foundation, jež je i projektovým koordinátorem. Meeting byl zaměřen na 

představení předchozích projektů (COMTAL – Competence and Talent 

Assessment in SMEs & COMPM – Competences Framework for European Project 

Manager), na kterých je projekt OSTESA EU založen, a také na  ladění 

odpovědnosti jednotlivých partnerů pro následující měsíce. 

* OSTESA EU začíná * 1st meeting * Analyticko-výzkumná zpráva 

Nyní jsme zde 

* Nástroj pro hodnocení klimatu  * … * Programme Toolkit 

http://ostesa.eu/?lang=cs
http://www.comtalproject.eu/
http://www.comtalproject.eu/
http://www.compm-project.eu/
http://www.compm-project.eu/

