CENTRUM ANDRAGOGIKY
májový newsletter 2020
Vážení obchodní přátelé,
po delší odmlce vám přichází náš nový májový newsletter.
Je to více než měsíc, kdy se zcela změnil svět. A my neustále kolem sebe
slyšíme, že v těžkých dobách je třeba hledat příležitosti. Jedním z velkých
trendů této doby je rozšíření nových on-line technologií. To mění částečně i
přístupy ke vzdělávání, které bude v některých oblastech přecházet do
distanční formy přes internet.
Dovolujeme si vám představit naši novinku ON-LINE ŠKOLENÍ nástroje pro
týmovou spolupráci, pro zlepšení angažovanosti a efektivitu týmu.
14.5.2020: MS Teams – základy

20.5.2020: MS Teams – pokročilí

Současná krizová situace nutí firmy, aby hledaly úspory a měly pod kontrolou
náklady. Hledají se způsoby, jak svůj byznys udržet nad vodou a zároveň posílit
konkurenceschopnost. Touto cestou vám nabízíme vzdělávání vašich
zaměstnanců ZDARMA.
Jedná se o projekt v rámci Výzvy č.110 OPZ „ Vzdělávání - společná cesta
k rozvoji II“.
Projekt vám nabízí:
široký rozsah vzdělávacích témat
vytvoření jednotlivých vzdělávacích kurzů „na míru“
spolupráci s našimi kvalitními a profesionálními lektory či případně i s
vašimi „ interními“ lektory“
školení zaměstnanců nezávisle na pracovním zařazení
školení pro skupiny max. 12 zaměstnanců v rozsahu 40 hodin
možnost školení i u vás ve firmě
vzdělávat v rámci projektu až do června 2022 - ušetříte nemálo peněz

Chtějte více informací !!!!
Bližší informace vám rádi poskytneme. Volejte na tel.
+420 773 695 294 nebo pište na adresu:
obchod@centrumandragogiky.cz

Potřebujete zvýšit svým zaměstnancům odbornou kvalifikaci? Nemůžete
investovat do vzdělávání?
Můžete využít projekt „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (dále jen
POVEZ II)“. Bude vám hrazeno určité procento nákladů vynaložených na
odborný rozvoj zaměstnanců zapojených do projektu. A zároveň vám bude
poskytován příspěvek na úhradu mzdových nákladů, které vynaložíte na
vzdělávané zaměstnance za dobu jejich účasti na odborném rozvoji.
Umíme vám pomoci s přípravou žádosti a následnou finanční administrací
žádosti směrem k poskytovateli dotace!

Bližší informace vám rádi poskytneme. Volejte na tel.
+420 773 695 294 nebo pište na adresu:
obchod@centrumandragogiky.cz

Budete muset být v létě v práci a nemáte hlídání? Pošlete děti na LETNÍ
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR na téma Přírodní živly v našem Dětském centru
Cihlička. S odhodláním prozkoumáme všechny čtyři živly, které nás obklopují –
oheň, voda, vítr, vzduch. Na režii příměstských táborů jsme získali dotaci z
Evropské unie, proto můžete využít naše příměstské tábory ZDARMA!
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

Pokud máte jakýkoli dotaz nebo konkrétní vzdělávací potřebu, neváhejte
nás kontaktovat.
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