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Partnerzy projektu OSTESA EU prowadzą rekrutację respondentów – pracowników i właścicieli MŚP oraz trenerów i 

doradców, do uczestnictwa w międzynarodowym badaniu ankietowym na temat klimatu organizacyjnego. 

Serdecznie zapraszamy do dołączenia do grupy MŚP zaangażowanych w projekt oraz kreowania pozytywnego 

klimatu organizacyjnego również w Pana / Pani firmie! 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NEWSLETTER No 2.  

OSTESA EU 

www.ostesa.eu  

O projekcie: 

Projekt Zadowolenie pracowników kluczem sukcesu organizacji - OSTESA 

EU zakłada opracowanie kompleksowego systemu składającego się z różnych 

narzędzi i materiałów szkoleniowych, które będą wykorzystywane w procesie 

szkoleniowo-doradczym w celu poprawy klimatu organizacyjnego i osiągnięcia 

maksymalnego zaangażowania pracowników. Projekt adresowany jest do kadry 

zarządzającej /menedżerów oraz pracowników MŚP, jak również do trenerów 

oraz instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego. Główne rezultaty:  
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Jakie korzyści możesz odnieść angażując się w projekt?  

 Jeśli zarządzasz MŚP lub jesteś menedżerem, projekt OSTESA EU 

pomoże Ci zwiększyć konkurencyjność Twojej firmy oraz zwiększyć 

satysfakcję i zaangażowanie Twojego personelu. 

 Jeśli jesteś pracownikiem MŚP, udział  w projekcie OSTESA EU pomoże Ci 

zwiększyć efektywność pracy oraz motywację do działania.  

 Jeśli zajmujesz się rozwojem zawodowym pracowników, projekt pokaże 

Ci jak budować pozytywny klimat organizacyjny.   

 . 

 W jaki sposób możesz zaangażować się w projekt?  

Partnerzy projektu opracowują Raport Potrzeb Szkoleniowych w oparciu o który 

powstaną rezultaty projektu. Obecnie w krajach partnerskich prowadzone jest 

badanie ankietowe skierowane do 10 przedstawicieli kadry kierowniczej oraz 10 

menedżerów MŚP, 20 pracowników MŚP oraz 10 trenerów / doradców w tym 

pracowników działów HR, którzy następnie zostaną zaproszeni do testowania i 

ewaluacji opracowanych narzędzi. Jeśli chcieliby Państwo dołączyć do grupy 

ankietowanych oraz zaangażować się w międzynarodowy projekt, prosimy o 

kontakt!  

http://ostesa.eu  
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