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Jeden z nejžádanějších benefitů dnešní doby  
VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

Dlouhodobá úspěšnost firmy závisí na kvalitě jejich zaměstnanců. Určujícím
faktorem této kvality je motivace nových i stávajících pracovníků. Firemní
benefity zvyšují schopnosti a dovednosti zaměstnanců a jsou prospěšné i pro
všechny pracovníky bez ohledu na jejich funkci. Zaměstnavatelé tím dávají
najevo, že svým podřízeným věří a počítají s nimi i do budoucna. Ze schopného
a funkčního týmu vyplývá vyšší produktivita práce a s ní spojený vyšší zisk.
Vzdělávání zaměstnanců není už jen doménou velkých úspěšných firem.
Výhody vzdělávání si v posledních letech uvědomují i malé a střední podniky. 
 

Chtějte peníze na kvalitní vzdělávání vašich zaměstnanců!
V současné chvíli je vyhlášená výzva č. 097 – Podnikové vzdělávání
zaměstnanců II, která je součástí operačního programu Zaměstnanost (OPZ).
Tato dotace přináší zaměstnavateli finance na realizaci systematického a
dlouhotrvajícího vzdělávání jeho zaměstnanců.  Dotaci lze využít na odborný
rozvoj v podporovaných oblastech obecného IT, specializovaného IT, měkké a
manažerské dovednosti, jazykové vzdělávání, účetní, ekonomické a právní
kurzy, technické a jiné odborné vzdělávání a interní lektor. Školení lze orientovat
i na aspekty nových forem práce v rámci Průmyslu 4.0. 
 

Využijte poslední šance v tomto operačním období!
Termín ukončení příjmu projektových žádostí je už 15. 05. 2019. 

Pomůžeme Vám s přípravou žádosti a s veškerou administrací, obraťte se na
nás!

 
Více informací k výzvě č. 097 a její využití právě pro vaši společnost 

tel.: +420 773 695 294 a e-mailu:  obchod@centrumandragogiky.cz

Nezapomeňme, že tvořit rukama je přirozená součást života –
rozhovor s PhDr. Marií Jírů

 
Podnikatelské projekty PhDr. Marie Jírů, která založila a vede
Centrum andragogiky, s.r.o. v Hradci Králové, prosluly zajímavými
počiny. Několikrát jsme o této osobnosti psali, určitě si vzpomenete. Zabývá se
vzděláváním dospělých, promýšlí, jaké zorganizovat kurzy, rekvalifikační
školení, jak nabídnout starší generaci co nejoptimálněujší uplatnění na trhu
práce. Aktivity Centra andragogiky jsou vynalézavé, jsou takříkajíc o
něčem. Poslední v řadě je založení Dětského centra, vlastně takové zajímavé
mateřské školičky, kde jsou mrňouskové vedeni k tomu, aby vnímali svět očima
techniků a kreativců.

Vydejte se s námi do světa! O jarních prázdninách jsme pro vás
připravili jarní příměstský tábor, během kterého děti poznávaly specifika
kontinentů. Podívaly se mezi americké indiány a poznávaly jejich zvyky, stavěly
iglú z cukrových kostek, procestovali evropské země, skládaly japonské origami
a mnoho dalšího. 
 
Navštivte s námi zajímavá místa také v létě!

Natáčení nového seriálu Čechové 
Další várka fotek z natáčení seriálu Čechové přímo z placu z naší Cihelny.

A o čem nový seriál z podnikatelského prostředí vlastně je? 
 

Čechové jsou absolutním obrazem doby, životem v České republice, ať už jako
podnikatele či jako zaměstnance. Poprvé se snaží ukázat rodinné firmy, které

něco dokázaly a dokazují. Vytváří hodnoty a proti nim jde závist, maloměšťáctví
či téměř mafiánské praktiky okolí. Čechové jsou také příběhem čtyř generací

žijících v jednom velkém domě. Vztahový seriál plný štěstí, radosti, ale i bolesti
a intrik začíná.

Pomáháme domovu sv. Máří!

Zapojit se můžete i vy – doneste
k nám věci, které pomohou
maminkám a jejich dětem
v azylovém domě. Oceníme určitě
potraviny, hygienické potřeby a věci
pro miminka.

Jsme přihlášeni na Stavbu
čtvrstoletí

Co je stavba čtvrtstoletí? - Největší inventura
českého stavitelského umění a architektury
mapující stavby od roku 1993 dodnes.
Jedinečná ukázka řemeslného mistrovství a umu
českých architektů a stavbařů. Prestižní
záležitost pro každého, kdo v tomto oboru u nás
chce něco znamenat.

Otevřené semináře

Kluby zlepšování

ZAJÍMAVOSTI Z KULTURNÍHO A ŠKOLICÍHO CENTRA
CIHELNA

Uspořádali jsme v centru Cihelna:

Vzpomínky na Ameriku
Královéhradecký smyčcový orchestr Smiling

String Orchestra uspořádal ve čtvrtek 28. března
od 18 hodin v sále Centra andragogiky (bývalá

cihelna) ve Svobodných Dvorech koncert.

Kruh pomoci rodinám s DMD a
SMA

Workshop zaměřený na problematiku kvality a
dostupnosti asistenčních, volnočasových a

odlehčovacích služeb.

Firemní kulturu tvoří lidé aneb
jak na interní komunikaci
7. 3. 2019 u nás probíhal další vydařený

otevřený seminář, na kterém se sešly zástupci
několika velkých firem.  

Prostřednictvím lektorky Bohdany si vyměnily
zkušenosti s různými nástroji firemní kultury a se

zaváděním interní komunikace.

Cihelna nabízí:

CENTRUM EVENTU
Eventy a vzdělávání k sobě jednoznačně patří.
Proto jsme se rozhodli nabídnout vám možnost
uspořádat s námi nejen školení, ale nově také
eventy! 
 
Uspořádejte školení vašich zaměstnanců a
následně jim dopřejte uvolnění v podobě
eventů. Pomozte upevnit vztahy ve Vaší
společnosti díky zábavně vzdělávacímu
teambuildingu.

Naplníme Vaše představy bez starostí a
problémů. Nemusíte zatěžovat své zaměstnance
s eventy, a ti se tak mohou věnovat své práci
naplno.

PRONÁJEM ŠKOLICÍCH
PROSTOR

Reprezentativní budova školicího centra je
vhodná nejen k pořádání školení, seminářů, ale
i pro konference či přednášky a různé kulturní
a společenské akce. Je koncipována přibližně
až pro 100 účastníků. Využít lze konferenční
prostory, pět školicích místností vybavené
kompletní infrastrukturou moderních
multimediálních systémů, variabilním systémem
židlí a stolů, recepci a zázemí pro občerstvení
účastníků školení, seminářů a konferencí.
Variabilita místností, včetně vybavení a techniky
umožňuje přizpůsobit prostory na míru
jednotlivým požadavkům. Školicí prostory jsou
řešeny bezbariérově včetně sociálního zázemí.

RODINNÉ FIRMY 
 

Navazujeme na loňské velmi úspěšné téma a semináře pro rodinné firmy
budeme pořádat i letos. První letošní seminář proběhl již v únoru.

Rodinné firmy jsou základem každé stabilní
ekonomiky. Rodinné podnikání je založené na
vysoké odpovědnosti ke svému okolí a
respektuje tradice a původní produkty. Investice
do těchto typů firem zůstávají v regionech a tvoří
tak základní systém jejich obslužnosti. Rodinné
firmy jsou kvalitními a stabilními dodavateli.

Centrum andragogiky s.r.o. se díky vlastním
zkušenostem z rodinného podnikání zabývá
podporou rodinných firem. Dlouhodobě
spolupracujeme s Asociací malých a středních
podniků a živnostníků ČR, momentálně na
projektu „Rok rodinného podnikání“.

Projekt Šance na restart v praxi
Každý z nás má schopnost vést uspokojivý život, pokud má ty správné podmínky. Pomáháme starším
lidem ze zdravotním znevýhodněním při návratu na trh práce. Projekt Šance na restart je příležitostí

odkrýt svůj potenciál, rozšířit profesní dovednosti a získat pocit smysluplnosti díky novému pracovnímu
uplatnění. Právě zahajujeme třetí etapu, proto se neváhejte zapojit i vy.

Projekt realizuje nadšený tým lektorů, koučů a poradců naší neziskové organizace Šance na vzdělání. 
www.sancenarestart.cz

Reportáže Východočeské televize V1
Dlouhodobě spolupracujeme s Východočeskou televizí V1, která u nás natáčí

reportáže. Máte možnost se na ně podívat. 
Redaktoři i moderátoři Východočeské televize se vzdělávají v Centru

andragogiky.

Nemáte možnost se zúčastnit našich akcí ve stanovených termínech? 
Máte u vás ve firmě víc zájemců o jedno téma? 

Uspořádáme uzavřený kurz u vás pro vás! 
Neváhejte nás kontaktovat! 

obchod@centrumadragogiky.cz

Pokud máte jakýkoli dotaz nebo konkrétní vzdělávací potřebu, neváhejte
nás kontaktovat.
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Zásady zpracování osobních údajů 
 

Pokud nechcete dostávat naše zprávy, můžete se odhlásit.

CELÝ ČLÁNEK SI PŘEČTĚTE ZDE >>

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

PODÍVEJTE SE NA FOTOGRAFIE

VÍCE INFORMACÍ

VÍCE INFORMACÍ

PLÁNOVANÉ AKCE

VÍCE INFORMACÍ ZDE>>

VÍCE INFORMACÍ ZDE>>

FOTOGRAFIE

FOTOGRAFIE A ZPRÁVA Z WORKSHOPU

FOTOGRAFIE

WEBOVÉ STRÁNKY

VÍCE INFORMACÍ

VÍCE INFORMACÍ

REPORTÁŽE
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