OFERTA SZKOLENIOWA DLA
PRACOWNIKÓW MIKRO, MAŁYCH
I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW
ORAZ ICH WŁAŚCICIELI

AKADEMIA KOMPETENCJI
OSÓB 50+
• ZASOBY PRACOWNIKÓW 50+: Zbudujesz poczucie własnej
wartości, abyś zaczął pozytywnie myśleć o sobie
• MODEL SKONCENTROWANY NA ROZWIĄZANIU: Poznasz
skuteczne sposoby rozwiązywania problemów oraz rozwiniesz
wybrane kompetencje interpersonalne takie jak: Komunikacja czy
Asertywność. Będziesz bardziej otwarty na zmiany
i skoncentrowany na osiąganiu celów

• ZARZĄDZANIE WIEKIEM: Poznasz specyfikę pracy mentora
i zobaczysz nowe perspektywy rozwoju zawodowego
• RADZENIE SOBIE ZE STRESEM: Zmienisz swoje postrzeganie dot.
stresu celem przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu

AKADEMIA ZARZĄDZANIA
ZASOBAMI LUDZKIMI
• ZARZĄDZANIE WIEKIEM: Poznasz szeroki wachlarz przydatnych
metod i narzędzi służących utrzymaniu w zatrudnieniu
pracowników w różnym wieku z perspektywy pracownika KADR
• MODEL SKONCENTROWANY NA ROZWIĄZANIU: Dowiesz się jak
przeprowadzać przez zmianę pracowników nie budząc ich
sprzeciwu
• PRACA NA ZASOBACH: Nauczymy Cię jak zarządzać stresem
i przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu w miejscu pracy, aby
stało się ono przyjazne dla pracowników w każdym wieku
• ROZWÓJ KOMPETENCJI TRENERSKICH: Nabędziesz wiedzę
i kompetencje niezbędne w pracy trenera oraz poznasz metodykę
jego pracy

AKADEMIA KOMPETENCJI
MENEDŻERSKICH
• ZARZĄDZANIE WIEKIEM : Poszerzysz wiedzę na temat
nowoczesnego zarządzania pracownikami w różnym wieku
• MODEL SKONCENTROWANY NA ROZWIĄZANIU: Poznasz
skuteczną metodę kierowania uwagi pracowników na cele
i rozwiązania
• PRACA NA ZASOBACH OSÓB 50+: Obalimy stereotypy na temat
starszych pracowników i pokażemy ci jak skutecznie motywować
i budzić w nich zaangażowanie w oparciu o najbardziej skuteczne
techniki
• TRENING UMIEJĘTNOŚCI KIEROWNICZYCH: Podczas szkolenia
weźmiesz udział w serii starannie dobranych ćwiczeń i gier,
będących symulacją najczęściej spotykanych sytuacji biznesowych

WARUNKI UCZESTNICTWA
• Uczestnikiem Projektu może być właściciel mikro, małego lub
średniego przedsiębiorstwa lub pracownik MMŚP zatrudniony
w oparciu o umowę o pracę
• Uczestnik Projektu musi należeć do jednej z 3 grup:
– KADRA MANAGERSKA - właściciele przedsiębiorstw, kierownicy,
menedżerowie – zostaną objęci wsparciem szkoleniowym w ramach
Akademii Kompetencji Menedżerskich
– HR/KADRY - osoby, które na co dzień w swoich obowiązkach zajmują
się sprawami pracowniczymi – zostaną objęci wsparciem
szkoleniowym w ramach Akademii Zarządzania Zasobami Ludzkimi
– PRACOWNICY 50+ - osoby które na dzień podpisania Umowy
Uczestnictwa w Projekcie mają 50 lat lub więcej – zostaną objęci
wsparciem szkoleniowym w ramach Akademii Kompetencji osób 50+

INFORMACJE OGÓLNE
• Udział w szkoleniach jest BEZPŁATNY
• Każdy uczestnik uzyskuje imienny CERTYFIKAT
• Max. liczba osób w grupie to 15
• Zajęcia prowadzone będą w systemie
WEEKENDOWYM – w sob. i w niedz. (4 zjazdy)
• Miejsce Szkolenia: UNIWERSYTET ŁÓDZKI –
Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny

TERMINARZ SZKOLEŃ:
Akademia

Akademia

Menedżerów

Akademia 50+

Akademia ZZL

Menedżerów

(GR. 1)

(GR. 2)

(GR. 3)

(GR. 4)

Zjazd 1

27-28.05.2017 r.

27-28.05.2017 r.

27-28.05.2017 r.

10-11.06.2017 r.

Zjazd 2

10-11.06.2017 r.

10-11.06.2017 r.

10-11.06.2017 r.

24-25.06.2017 r.

Zjazd 3

24-25.06.2017 r.

24-25.06.2017 r.

24-25.06.2017 r.

08-09.07.2017 r.

Zjazd 4

08-09.07.2017 r.

08-09.07.2017 r.

08-09.07.2017 r.

15-16.07.2017 r.

ZAPEWNIAMY:
• Wysoki poziom szkoleń
• Minimum formalności
• Wyżywienie (obiad i przerwę kawową)
• Noclegi (ze śniadaniem) dla osób spoza Łodzi

www.stay.uni.lodz.pl
Tel.: 881 778 815
Tel.: 881 778 820

SPĘDŹ 4 WEEKENDY W MIEŚCIE
PEŁNYM KULTURALNYCH
MOŻLIWOŚCI!

