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OFERTA SZKOLEŃ DLA PRACOWNIKÓW I KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ
W RAMACH PROGRAMU FUNDACJI HARMONIA ŻYCIA – PRZEDSIĘBIORCA
PRZYSZŁOŚCI
SZKOLENIA PRAWNE:
1. Prawo pracy w praktyce – co muszę, co mogę a co mi się należy.
2. Mobbing, dyskryminacja i inne zjawiska przemocy i konfliktu w miejscu pracy.
(przeprowadzenie szkolenia w istotnym zakresie stanowi realizację ustawowego obowiązku zapobiegania
mobbingowi, jaki spoczywa na pracodawcy na podstawie Kodeksu Pracy oraz wprowadza łatwość
komunikatu w firmie w aspekcie psychologii i poznania reakcji człowieka).
3. Świadomość i pewność przysługujących praw kluczem do właściwej i skutecznej ochrony interesów firmy
przed sądem.
4. Świadomość prawna w rozmowie z klientem kluczem do bezpieczeństwa firmy. Sztuka komunikacji
z klientem zabezpieczająca przed pozwem sądowym.

SZKOLENIA Z ZAKRESU PSYCHOLOGII:
1. Work-life balance – równowaga między pracą a życiem prywatnym kluczem do efektywności pracownika
i zapobiegania wypaleniu zawodowemu.
2. Właściwa osoba na właściwym miejscu, czyli zarządzanie talentami pracowników kluczem do zwiększenia
wydajności i efektywności.
3. Jak zwiększyć swoją pewność siebie i wpłynąć na wzrost sprzedaży. Poczucie własnej wartości
a skuteczność w relacjach z klientem.
4. Ważne, ważniejsze i na teraz – sztuka ustalania priorytetów i planu pracy. Techniki zarządzania sobą
w czasie zwiększające efektywność i skuteczność pracy.
5. Nie spalaj się w ogniu emocji i zadań. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu. Radzenie sobie ze
stresem.
6. Komunikacja w zespole i komunikacja z klientem a trwałe i satysfakcjonujące relacje biznesowe.
7. Kreatywność a efektywność – innowacyjność w pracy a pozyskiwanie klientów.
8. Pieniądze to nie wszystko, czyli sposoby skutecznej motywacji pracowników.

CO ZYSKASZ:


Profesjonalizację zespołu.



Wzrost motywacji i efektywności pracowników.
„Sukces to maksymalne wykorzystanie możliwości jakie masz lub umożliwienie innym ich wykorzystania”
Korzystaj ze swoich pieniędzy – przekaż 1% podatku na rozwój swojej firmy lub zainwestuj w młodzież.
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Wzrost znajomości prawa wpływający na przyspieszenie procedur toczących się w firmie.



Wiedzę dotyczącą prawnego zabezpieczenia interesów firmy.



Bezpłatną realizację ustawowego obowiązku zapobiegania dyskryminacji w miejscu pracy.



Techniki i narzędzia usprawniające pracę i komunikację gotowe do wprowadzenia w firmie.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:


Wszystkie szkolenia ukierunkowane są na podwyższenie poziomu wiedzy zawodowej uczestników
i wykształcenie profesjonalnych umiejętności praktycznych.



Fundacja dysponuje własną salą szkoleniową wraz z niezbędnym wyposażeniem multimedialnym.



Szkolenia mogą być stacjonarne, jedno lub kilkudniowe. Organizujemy również szkolenia wyjazdowe.



Dopasowujemy każde ze szkoleń indywidualnie do potrzeb firmy, po wcześniejszym omówieniu
szczegółów.

UCZESTNICTWO W SZKOLENIU
Aby otrzymać bezpłatne szkolenia w ramach programu Przedsiębiorca Przyszłości, wystarczy skorzystać
z bezpłatnej możliwości wspierania Organizacji Pożytku Publicznego.

Należy przekazać 1% podatku swojego przedsiębiorstwa i/lub pracowników na rzecz Fundacji
Harmonia Życia KRS 0000409953 i udokumentować wpłatę. Równowartość kwoty 1% podatku
przeliczana jest na ilość godzin szkoleniowych oraz koszt dojazdu.

MŁODZIEŻ – NAJLEPSZA INWESTYCJA
Jeżeli nie potrzebują Państwo szkoleń dla swojej Firmy, mimo to z całego serca prosimy o wpłaty 1% podatku,
który zostanie przeznaczony na programy: Radosne Macierzyństwo i Edukacja Przyszłości.
Spełnijmy wspólnie marzenia najmłodszych. Pomóżmy im rozwijać swój potencjał oraz wzrastać w zdrowiu,
radości i miłości.

PODOBAJĄ CI SIĘ NASZE DZIAŁANIA? PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS I WSPIERAJ
PROGRAMY FUNDACJI HARMONIA ŻYCIA POPRZEZ:



Wpłaty na numer konta PKO 39 1020 3668 0000 5602 0339 6884
Wynajem sali szkoleniowych

„Sukces to maksymalne wykorzystanie możliwości jakie masz lub umożliwienie innym ich wykorzystania”
Korzystaj ze swoich pieniędzy – przekaż 1% podatku na rozwój swojej firmy lub zainwestuj w młodzież.

