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Další dodavatelé  

Síla profilu:
     Kontaktovat profesionála

PhDr. Marie Jírů
PhDr. Marie Jírů, majitelka vzdělávací společnosti Centrum andragogiky, s.r.o., Centrum
zlepšování, s.r.o. a zřizovatelka neziskové organizace Šance na vzdělání, o.p.s.

V současnosti je jednou z významných osobností v oblasti firemního vzdělávání v České
republice i na Slovensku, o čemž svědčí i její nominace na Manažera roku. V této soutěži
získala titul Manažer odvětví vzdělávání.

Motto : Firma je taková, jak vzdělané má lidi.

      PhDr. Marie Jírů, majitelka vzdělávací společnosti Centrum andragogiky, s.r.o., Centrum zlepšování, s.r.o. a
zřizovatelka neziskové organizace Šance na vzdělání, o.p.s. 
     V současnosti je jednou z významných osobností v oblasti firemního vzdělávání v České republice i na Slovensku, o
čemž svědčí i její nominace na Manažera roku. V této soutěži získala titul Manažer odvětví vzdělávání.
Vzděláním a praxí je andragog, ukončené vzdělání rigorózní zkouškou na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
v Praze, obor Andragogika, udělen titul PhDr..

     Ve firemním rozvoji působí od roku 2001. V roce 2006 založila vlastní vzdělávací společnost, Centrum
andragogiky a posléze Centrum zlepšování, s.r.o., které jsou známé svým inovativním přístupem k vytváření
systémů vzdělávání, tvorbou rozvojových programů na míru a také svým vlastním kvalitním know-how – tzv. Global
skills ®. To představuje vyvážený systém působení tvrdých a měkkých faktorů v oblasti vzdělávání na prosperitu
podniku. http://www.centrumandragogiky.cz/global-skills/

Partneři

Alef NULA, a.s.

SHINE Consulting s.r.o.

Gradua-CEGOS, s.r.o.

Systémy jakosti s.r.o.

top vision s.r.o.

FBE Praha, s.r.o.

1. VOX a.s.

TSM spol. s r.o.

Hewlett Packard s.r.o.

Česká společnost pro jakost

Studio W

Agentura Salvia, s.r.o.

Hledáte kouče, lektora
či poradce?

Přehled
profesionálů z
oblasti řízení lidských zdrojů v ČR a SR.

Úvod Kouči Lektoři Recruiteři Další dodavatelé HR manažeři a specialisté Business profesionálové

http://www.katalog-profesionalu.cz/katalog-business-profesionalu
http://www.katalog-profesionalu.cz/katalog-hr-manazeru-a-specialistu
http://www.katalog-profesionalu.cz/katalog-dodavatelu-do-hr
http://www.katalog-profesionalu.cz/katalog-recruiteru
http://www.katalog-profesionalu.cz/katalog-lektoru
http://www.katalog-profesionalu.cz/katalog-koucu
http://www.katalog-profesionalu.cz/
http://www.katalog-profesionalu.cz/poptavka
http://www.skoleni-kurzy-educity.cz/firmy/agentura-salvia-s-r-o-1288224?istop=2
http://www.skoleni-kurzy-educity.cz/firmy/studio-w-832?istop=2
http://www.skoleni-kurzy-educity.cz/firmy/ceska-spolecnost-pro-jakost-1099?istop=2
http://www.skoleni-kurzy-educity.cz/firmy/hewlett-packard-s-r-o-1167?istop=2
http://www.skoleni-kurzy-educity.cz/firmy/tsm-spol-s-r-o-1456?istop=2
http://www.skoleni-kurzy-educity.cz/firmy/1-vox-a-s-188?istop=2
http://www.skoleni-kurzy-educity.cz/firmy/fbe-praha-s-r-o-49336?istop=2
http://www.skoleni-kurzy-educity.cz/firmy/top-vision-s-r-o-24270?istop=2
http://www.skoleni-kurzy-educity.cz/firmy/systemy-jakosti-s-r-o-114437?istop=2
http://www.skoleni-kurzy-educity.cz/firmy/gradua-cegos-s-r-o-601?istop=2
http://www.skoleni-kurzy-educity.cz/firmy/shine-consulting-s-r-o-25861?istop=2
http://www.skoleni-kurzy-educity.cz/firmy/alef-nula-a-s-3832?istop=2
http://www.skoleni-kurzy-educity.cz/firmy/alef-nula-a-s-3832?istop=2
http://www.centrumandragogiky.cz/global-skills/
http://www.centrumzlepsovani.cz/klub-zlepsovani/
http://www.centrumandragogiky.cz/o-nas-2/oceneni/
http://www.centrumandragogiky.cz/o-nas-2/oceneni/
http://www.katalog-profesionalu.cz/o-katalogu#sila-profilu
http://www.katalog-profesionalu.cz/portal/template/EcNewsProfessionalsPersonEnquiry?professional=PhDr.%20Marie%20J%C3%ADr%C5%AF
http://www.katalog-profesionalu.cz/portal/template/EcNewsLoginUser
http://www.katalog-profesionalu.cz/registrace
http://www.katalog-profesionalu.cz/kontakt
http://www.katalog-profesionalu.cz/cenik
http://www.katalog-profesionalu.cz/o-katalogu
http://www.hrtv.cz/
http://www.hrnews.cz/
http://www.katalog-profesionalu.cz/
http://www.katalog-profesionalu.cz/
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.katalog-profesionalu.cz%2fprofil%2f2147197&id=ma-140721025809-fcb60e6e
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

podniku. http://www.centrumandragogiky.cz/global-skills/

     Vyústěním těchto aktivit byl vznik Klubu zlepšování, jehož cílem je sdružovat profesionály napříč obory, dávat jim
prostor sdílet zkušenosti a společně zlepšovat různé oblasti. Klub zlepšování získal ocenění v Grantovém programu
Asociace malých a středních podniků ČR 2013, právě za inovativní přístup ve vzdělávání.

     V roce 2009 založila Marie Jírů neziskovou organizaci Šance, jejíž programy jsou zacíleny na osoby se
zdravotním znevýhodněním po úraze či vážné nemoci. Jejím posláním je podporovat sociálně a zdravotně
znevýhodněné osoby v sociálním a pracovním začleňování do společnosti, a to především pomocí poradenství a
vzdělávacích programů. Doposud největším projektem této neziskové organizace je „Podpora klientů RÚ Kladruby při
budoucí sociální rehabilitaci“, v rámci kterého poskytuje vzdělávání a kariérové poradenství osobám podstupujícím
rehabilitaci po těžkém úrazu, aby byli po skončení léčby schopní návratu na pracovní trh.

     Centrum andragogiky získalo za svou práci a přístup řadu ocenění. Jedno z největších je cena Vzdělávací
instituce roku 2012 nebo Národní cena ČR za společenskou odpovědnost organizací. Centrum andragogiky se
opakovaně řadí mezi deset nejlepších firem v Královéhradeckém kraji v rámci soutěže Vodafone Firma
roku.                                           

Ostatní úspěchy na : www.centrumandragogiky.cz/o-nas-2/oceneni

     Největším mezníkem poslední doby je vybudování nového vzdělávacího střediska, slavnostní otevření bylo
v červnu 2014. http://www.centrumandragogiky.cz/stavime-pro-vas-nove-skolici-stredisko/

Společnost Centrum andragogiky, s.r.o. publikuje http://www.centrumandragogiky.cz/o-nas-2/publikace/

Články v HR NEWS http://www.skoleni-kurzy-educity.cz/rozhovory/investice-do-vzdelani-muze-byt-meritelna-a-
rentabilni-id1781808

     Centrum andragogiky je aktivním členem následujících asociací a organizací: http://www.centrumandragogiky.cz/o-
nas-2/clenstvi/

 

PhDr. Marie Jírů se angažuje v mnoha institucích: 
členka Rady pro rozvoj lidských zdrojů Královéhradeckého kraje,
členka Výkonného výboru AIVD, krajská koordinátorka AIVD pro Královéhradecký kraj, členka pracovní skupiny pro
kvalitu v dalším vzdělávání,
odpovědná osoba Výboru pro vzdělávání Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR,
zakládající členka a signatářka Etického kodexu Koalice pro transparentní podnikání,

Doporučíme Vám zdarma ověřené
dodavatele služeb z oblasti
vzdělávání, poradenství,
koučingu, náboru, benefitů,
BOZP, daňové problematiky či IT.
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zakládající členka a signatářka Etického kodexu Koalice pro transparentní podnikání,
předsedkyně Regionálního manažerského klubu Severovýchodní Čechy České manažerské asociace,
členka Monitorovacího výboru ROP,
členka Monitorovacího výboru OPPI,
členka pracovní skupiny MPSV k věcnému záměru právní úpravy koordinace rehabilitace osob se zdravotním
postižením,
členka Odborné sekce Společenská odpovědnost organizací Rady kvality ČR,
členka Odborné sekce pro vzdělávání Rady kvality ČR,
členka pracovní skupiny Udržitelné vzdělávání a prezidia České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (CBCSD),
PhDr. Marie Jírů byla zařazena do světového almanachu úspěšných lidí Who is Who.
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