Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zapraszamy do udziału
w bezpłatnych szkoleniach!

Katowice, dn.22.03.2011r.

Szanowni Państwo,
Firma Conart Sp. z o.o. w latach 2011/2012 będzie realizowała projekt szkoleniowo-doradczy
dofinansowany ze środków Unii Europejskiej „Z wiekiem na plus – szkolenia dla przedsiębiorstw”.
Projekt ten stanowi kompleksowy program wsparcia przedsiębiorstw w tworzeniu STRATEGII
ZARZĄDZANIA WIEKIEM, jako element budowania przewagi konkurencyjnej. W projekcie mogą wziąć
udział przedsiębiorstwa i ich pracownicy z grupy firm małych, średnich oraz dużych.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego i jest BEZPŁATNY.
Objęty jest zasadami pomocy de minimis.
Serdecznie Państwa zapraszam do wzięcia udziału w szkoleniach oraz doradztwie
realizowanych w ramach projektu „Z wiekiem na plus – szkolenia dla przedsiębiorstw” których
realizacja rozpocznie się w maju 2011 roku i potrwa do października 2012 roku.
W ramach projektu odbędą się szkolenia w dwóch komponentach. Jeden będzie dotyczył
informacji na temat strategii wprowadzania i zarządzania wiekiem w firmach, drugi jak być trenerem
wewnętrznym w zakresie mentoringu, intermentoringu, coachingu.
W ramach Komponentu 1 będą realizowane szkolenia obejmujące wybrane moduły tematyczne:
- zarządzanie wiekiem – strategia skutecznej firmy
- motywacja i satysfakcja pracowników na plus
- od skutecznego zatrudnienia do profesjonalnego zwolnienia
- negocjacje, perswazja, obsługa klienta i sprzedaż w zarządzaniu wiekiem
- rozwój pracowników -zarządzanie kompetencjami
- skuteczna komunikacja na plus
- zarządzanie zespołem zróżnicowanym wiekowo
- zarządzanie zmianą na plus
- implementacja zarządzania wiekiem
W ramach Komponentu 2 będą realizowane szkolenia obejmujące wybrane moduły tematyczne:
- Przygotowanie do pracy coacha, mentora, intermentora
- Skuteczne uczenie w mentoringu / intermentoringu
- Komunikacja w coachingu, mentoringu, intermentoringu
- Narzędzie w pracy coacha, mentora, intermentora
- Trudne sytuacje w pracy coacha, mentora, inermentora
- Implementacja

Działania doradcze będą obejmowały dwa aspekty, pierwszy to wsparcie firm w tworzeniu
planów zarządzania wiekiem, drugi to wsparcie bezpośrednie osób w firmach, które będą pełniły rolę
mentora, intermentora lub coacha.
Uczestnicy mogą wziąć udział w wybranych szkoleniach lub we wszystkich działaniach
oferowanych w ramach projektu.
W celu omówienia zasad udziału w projekcie zapraszamy przedstawicieli firm na spotkanie
informacyjne, które odbędzie się w Restauracji Ambasador, ul. Graniczna 54 w Katowicach w dniu 5
00
kwietnia o godz. 10 .
Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 01.04.2011 r. telefonicznie, faxem lub e-mailem.
Wszelkich informacji na temat spotkania udzielać będzie Pani Magdalena Dąbrowska.
tel./fax. 32 253 71 33, efs1@conart.pl
Mam nadzieję, że dzięki naszej propozycji dołączycie Państwo do grona firm korzystających
z dotacji unijnych.
Z poważaniem,
Małgorzata Preisner
V-ce Prezes Zarządu
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