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Partneři v projektu OSTESA EU začali s fází „práce v terénu“ a hledají účastníky (majitele, manažery a zaměstnance malých a
středních společností, manažery v oblasti lidských zdrojů, lektory, trenéry a konzultanty), kteří by chtěli zjistit, jak zlepšit
výkonnost a motivaci. Tímto Vás zveme k připojení se ke skupině osob, která má blízko k tématu malých a středních
společností a zajímá se o zlepšení klimatu v společnosti či organizaci.
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zaměstnanců, je mezinárodní projekt, jehož cílem je vytvořit sadu užitečných,
inovativních a prověřených nástrojů zlepšujících výkonnost v malých a středních
společnostech. Nástroje budou vytvořeny na základně analýzy reálných potřeb.
Jeden z nich bude sloužit k vyhodnocení klimatu. Dále se jedná o několik
výstupních materiálů pro majitele, manažery,

zaměstnance i personalisty.

Hlavním tématem je klima organizace a leadership. Projekt má 5 hlavních
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Čím je OSTESA EU pro Vás prospěšná?


Pokud jste majitel nebo manažer OSTESA EU může přispět ke zvýšení
konkurenceschopnosti Vašeho podnikání a zlepšit spojenost Vašich
zaměstnanců.



Pokud jste zaměstnanec, OSTESA EU Vám může pomoci zlepšit výkon a
zvýšit motivaci.



Pokud pracujete jako profesionál v oblasti personalistiky OSTESA EU
Vám může pomoci s budováním pozitivního klima ve společnosti.

Jak a kdy se můžete zapojit?

organizational climate.

V těchto dnech projektoví partneři zpracovávají Analyticko – výzkumnou zprávu,
která bude základem pro identifikaci potřeb pro následné tréninkové materiály.
V následujících dnech bude vybráno 10 majitelů a výkonných manažerů, 10
manažerů a 20 zaměstnanců malých a středních firem či organizací, 10 lektorů,
konzultantů a specialistů v personalistice, a to v každé partnerské zemi (Kypr,
Česká republika, Itálie, Polsko a Portugalsko). Vybraní účastníci se budou moci
později zapojit i do testování a evaluace vytvořených nástrojů. Kontaktuje nás a
získejte více informací o tom, jak se zapojit a mít užitek z kooperace v této
mezinárodní iniciativě!
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