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Na 3. projektové schůzce byly nastaveny
výhybky na cestu vpřed
Partneři projektu OSTESA EU se v dubnu setkali v Nikósii (Kypr), aby
prodiskutovali poslední vývoj a naplánovali dílčí aktivity pro jednotlivé
rozpracované projektové cíle, kterými jsou: Nástroj pro hodnocení
klimatu v organizaci, Programme Toolkit, Průvodce pro vlastníky a
manažery SME a Train-theTrainer Package. Všechny nástroje mají za
cíl zlepšit organizační klima v malých a středních podnicích.

Nástroj pro měření klimatu ve finální fázi
Nástroj pro měření klimatu ve firmách a organizacích bude v příštích
týdnech

dokončen

a

podroben

internímu

testování

u

firem

podílejících se na projektu. Po této fázi bude po letních prázdninách
následovat rozsáhlé externí testování se zapojením koncových
uživatelů. Bude na něm podílet minimálně 10 společností (firem a
podniků) z každé partnerské země.

CHCETE BÝT PRVNÍ, KDO VYUŽIJE NAŠEHO ONLINE NÁSTROJE? SKVĚLÉ!
ZLEPŠETE KLIMA VE VAŠÍ FIRMĚ A VYUŽIJTE CYKLUS BEZPLATNÝCH ŠKOLENÍ!
Kontaktuje partnera z Vaší země nebo vyplňte formulář zde a my Vás budeme informovat o tom, jak se zúčastnit.

Vyvíjí se
tréninků

flexibní

systém

školení

a

Velký kus práce je odveden také na vývoji flexibilního systému školení
a tréninků – Programme toolkit. Jde o flexibilní řešení pro školitele a
konzultanty, které bude obsahovat inovativní a aktuální obsah a
cvičení. Tréninkové programy jsou vytvářeny pro tři skupiny –
manažery, zaměstnance a skupiny manažera/ů se zaměstnanci.
Klíčovým faktorem je 11 dimenzí klimatu ve firmách.
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