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Další dodavatelé  

 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.

Síla profilu:
    

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, s.r.o. 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/
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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 na vzdělání, o.p.s., 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.

» Zadat požadavek
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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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Články firmy

Zprávy z HR
Udržitelný rozvoj jako součást firemní kultury - 2.7.2013
V Centru andragogiky se každý rok zaměřujeme na konkrétní motiv, ke kterému směřujeme mnohé své aktivity.
Pořádáme na toto téma semináře, kulaté stoly… celý článek

Rozhovory
Investice do vzdělání může být měřitelná a rentabilní
Vaše společnost získala ocenění Vzdělávací instituce roku 2012. Co musí firma splnit, aby mohla získat toto ocenění?
Od samého začátku nám bylo jasné… celý článek
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Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami společnosti Ivitera a.s. Odeslat dotaz

Pozice ve firmě  

Text

Z důvodu kontroly proti spamu zodpovězte prosím tuto otázku:  kolik je tři a jedna ? Součet zapište číslicemi.
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