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Pro rok 2019 jsme zvolili téma ZMĚNA jako podstatnou ingredienci našeho
každodenního života, ale i celé naší společnosti.
Změna je obecné označení pro pozorovatelný, měřitelný nebo kvantifikovatelný
rozdíl ve stavu nebo vlastnosti nějaké entity v určité vztažné soustavě.
Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Změna [online]. c2017 [citováno 20. 12. 2018]. Dostupný z
WWW: https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Zm%C4%9Bna&oldid=15415164

Jak jednoduché vysvětlení z internetového slovníku. Každý z nás ví
samozřejmě, co znamená slovo změna. Ne každý ji vnímá stejně. A je otázkou
nastavení člověka, zda tento pojem pro něho znamená: změna k lepšímu, a
nebo změnu k horšímu. Dost často také říkáme, že by to chtělo změnu. Ve
skutečnosti jsme rádi, že se nic nemění a vše běží v ustálených kolejích. Je to
však relativní.
Stále více se mluví o ekonomické krizi, která začíná ovlivňovat jednotlivá
odvětví. Část firem již zaznamenala pokles svých zakázek. Změny nastanou i
v personální oblasti. Bude konec vysokým platům a nízké nezaměstnanosti?
Jak s kartami zahýbe v poslední době často zmiňován Průmysl 4.0?
Digitalizace a robotizace průmyslu vyvolá změnu organizace práce, zanikne
řada pracovních míst. Odhaduje se, že v České republice jich ubude až 53%.
Některé profese zaniknou, jiné se změní.
Dalším fenoménem této doby je předávání rodinných firem nástupnické a
mladší generaci. To s sebou přináší bohužel problémy mezi rodinnými
příslušníky, a to především mezi zakladateli a nástupci. Ostatní zaměstnanci
jsou na té či oné straně. I toto má své řešení.
Mileniálové a generace Z? Nejedná se o nadávky, ale o generace, které budou
dominovat na pracovním trhu. A ti stojí o příležitosti dalšího vzdělávání a růstu,
cestování, zajímavou práci a finanční ohodnocení. Na druhé straně se mluví, že
naše populace stárne. Jsme připraveni zaměstnávat seniory? Musíme změnit
především naše chybné přesvědčení, že senioři nejsou produktivní a jsou
zátěží. Už nyní chytří personalisté ovšem vědí, že je to nesmysl.
A vyhlídky na tento rok podle čínského horoskopu? V únoru 2019 nám
začne rok Zemského vepře. Vepř předpovídá bohatství a štěstí. A přesto nás
čínský horoskop nabádá, abychom vyšli z komfortní zóny, neboť změny, nové
příležitosti nám mohou přinést něco dobrého.
Jak řekl Petr Drucker, rakouský ekonom a spisovatel: „Nikdo nemůže řídit
změny. Člověk může být jen před nimi“.

Úspěšná změna v kostce
„Změna je život“ a „Život je změna“! Obvyklé klišé, kterému mnoho z nás už ani
nepřikládá váhu. Je to pravda nebo falešná představa? Odpověď na tuto otázku
velmi často odlišuje úspěšné od méně úspěšných či zaostávajících.
Otevřený seminář na toto téma proběhne 14.5.2019.
VÍCE INFORMACÍ ZDE>>

Začátek roku ve znamení vzdělávání
školení a workshopy jsou u nás v plném proudu

FACEBOOK

Udržte své zaměstnance, vzdělávejte je!
Spokojenost a odbornost zaměstnanců má přímý vliv na výši nákladů, obrat a
zisk Vaší firmy!
Umění udržet kvalitní zaměstnance zvyšuje konkurenceschopnost firmy.
Využijte dotačních možností v rámci Operačního programu Zaměstnanost,
Výzva 97: Podnikové vzdělávání zaměstnanců II
Vzdělávání lze orientovat i na aspekty nových forem práce v rámci Průmyslu
4.0.
Nabízíme vám profesionální zpracování projektové žádosti včetně obsahu
projektu dle potřeb Vaší firmy
Kontakt: +420 773 695 294 obchod@centrumandragogiky.cz

Pronájem (nejen) školicích prostor
Křest kalendáře Úspěšné firmy Královéhradeckého kraje 2019

PODÍVEJTE SE NA FOTOGRAFIE

Dětská skupina Cihlička
Tvořit rukama je přirozená součást života. Rozvíjí se nejen manuální
schopnosti, ale také slovní zásoba a kreativní přístup k řešení úkolů. Dnes se
setkáváme, že děti běžně vyrůstají u počítače. Ovšem je jednoduché se na děti
zlobit, pokud není nabídnut alternativní program. Naše Dětská skupina Cihlička
se zapojila do projektu Technických školek. Podívejte se, jak nám to jde:
PODÍVEJTE SE NA FOTOGRAFIE

A víte, kde mohou děti trávit volný čas po škole?
V Dětském centru Cihlička!
Nabízíme pro děti moderní hernu v příjemném prostředí nově zbudovaného
Dětského centra CIHLIČKA v Hradci Králové. Od února 2019 nás čekají nové
aktivity. Přijďte se zapojit!
MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY

PLÁNOVANÉ AKCE

Otevřené semináře
VÍCE INFORMACÍ ZDE>>

Kluby zlepšování
VÍCE INFORMACÍ ZDE>>

ZAJÍMAVOSTI Z KULTURNÍHO A ŠKOLICÍHO CENTRA
CIHELNA
Uspořádali jsme v centru Cihelna:
Rekvalifikační kurz Strážný
Cílem kurzu je zvýšit motivaci pro hledání práce
a zvýšit šanci na získání odpovídajícího
pracovního uplatnění.

FOTOGRAFIE

Techniky práce se stresem –
prevence syndromu vyhoření
Řídí stres mě nebo si stresy řídím já sám?
Nejprve se pojďte trochu bát a poznat svůj
stresor. Toto a mnohem víc se probíralo na
otevřeném semináři u nás v Centru andragogiky.

FOTOGRAFIE

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
teambuildingu.

zábavně

vzdělávacímu

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

WEBOVÉ STRÁNKY

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.

VÍCE INFORMACÍ

RODINNÉ FIRMY
Navazujeme na loňské velmi úspěšné téma a semináře pro rodinné firmy
budeme pořádat i letos. První letošní seminář nás čeká 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“.

VÍCE INFORMACÍ

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.
REPORTÁŽE

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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