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GET INSPIRED

Vy nás inšpirujete!
Preto sme sa v People Elements rozhodli vymyslieť niečo - nový, iný koncept vzdelávania
zamestnancov, ktorý by zohľadnil všetko to, čo Vám už dnes pri klasickom formáte
vzdelávania až tak nesedí.
Nakoľko dlhodobo pôsobíme ako vo sfére firemného vzdelávania, tak aj vo sfére
osobnostného rozvoja pre verejnosť, vidíme ako cestu prepojenie týchto dvoch svetov.
Projekt Get INspired sme preto zostavili tak, aby si počas jeho priebehu každý z Vašich
zamestnancov v ponuke tém našiel to, čo je pre neho zmysluplné. Navyše, to všetko bude
krátke a efektívne!
Projekt Get INspired prinesie zamestnancom spoločnosti v pravidelných intervaloch
3 hodinové inšpiratívne workshopy, kde inšpiráciu v sebe ponesú zaujímaví speakri,
samotné témy, ale aj zážitkové, či hravé formy vzdelávania.

Prínosy Get INspired:
 Obohatíte možnosti rozvoja svojich zamestnancov o inšpiratívny a svieži projekt,
ktorý ich bude baviť
 Jednou platformou pokryjete ako pracovné, tak i osobnostné rozvojové témy
 Vďaka flexibilite projektu si ho nadizajnujete presne podľa Vašich predstáv tak,
že perfektne zapadne do Vašej firemnej kultúry a k rytmu zamestnancov
 Nízka časová náročnosť a široká variabilita tém jednotlivých workshopov nabije
Vašich zamestnancov energiou a bude efektívnym nástrojom vzdelávania

AKO NA TO
Pre sprehľadnenie projektu, uľahčenie Vášho rozhodovania a zjednodušenie našej
spoločnej komunikácie budeme postupovať podľa nasledujúcich krokov:

1. KROK

2. KROK

3. KROK

Výber línie
projektu

Nadizajnovanie
špecifík línie

Výber tém
workshopov

4. KROK
Realizácia
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KONCEPT PROJEKTU
Projekt je organizovaný v troch líniách. Každá línia je jedinečná a v prvom kroku je dôležité
vybrať si tú, ktorá bude pre Vašu organizáciu a zamestnancov najzmysluplnejšia. Pri
popise každej línie nájdete jej špecifiká a možnosti ich nadizajnovania. Nadizajnovaniu
špecifík vybranej línie sa budeme venovať v druhom kroku nastavovania Vášho Get
INspired.

Línie projektu:
 EXKLUZÍVNE PRE VÁS
 POHODLNE S NAMI
 KAFETÉRIA

Línia 1: EXKLUZÍVNE

PRE VÁS

MIESTO KONANIA:
Vaše priestory - priestory Vašej spoločnosti, školiaceho strediska, alebo ľubovoľné iné
priestory, ktoré máte k dispozícií a viete si v nich Get INspired predstaviť
POČET ÚČASTNÍKOV:
V závislosti od kapacity zvolených priestorov
PRIHLASOVANIE ÚČASTNÍKOV:
Podľa preferencie: Interné zabezpečenie Vašou spoločnosťou
Zabezpečenie online prostredníctvom www.osobnostnyrozvoj.sk
ČAS A ROZSAH:
Rozsah jedného workshopu: 3 hodiny
Čas realizácie workshopu: Ľubovoľný, podľa preferencie klienta
•

Ranné / doobedné / poobedné / večerné workshopy

Frekvencia realizácie workshopov: Ľubovoľná, podľa preferencie klienta
•

Raz týždenne / raz za 2 týždne / raz mesačne
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Dĺžka trvania projektu: Ľubovoľná, podľa preferencie klienta
•

Jednorazovo / 3 mesačný cyklus / 6 mesačný cyklus / ročný cyklus

PLUSY EXKLUZÍVNE PRE VÁS:
 Najväčšia možnosť prispôsobenia
 „Domáce“ priestory, na ktoré sú Vaši zamestnanci zvyknutí (v prípade realizácie
priamo v priestoroch spoločnosti odstránenie povinnosti premiestňovať sa
a ušetrenie času Vašich zamestnancov)

Línia 2: POHODLNE

S NAMI

MIESTO KONANIA:
Priestory našej obývačky na Zámockej 22 v Bratislave.

POČET ÚČASTNÍKOV:
Maximálne 20 osôb
PRIHLASOVANIE ÚČASTNÍKOV:
Podľa preferencie: Interné zabezpečenie Vašou spoločnosťou
Zabezpečenie online prostredníctvom www.osobnostnyrozvoj.sk
ČAS A ROZSAH:
Rozsah jedného workshopu: 3 hodiny
Čas realizácie workshopu: Doobedný workshop
Poobedný workshop

9:00 – 12:00
14:00 – 17:00
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Frekvencia realizácie workshopov: Ľubovoľná, podľa preferencie klienta
•

Raz týždenne / raz za 2 týždne / raz mesačne

Dĺžka trvania projektu: Ľubovoľná, podľa preferencie klienta
•

Jednorazovo / 3 mesačný cyklus / 6 mesačný cyklus / ročný cyklus

PLUSY POHODLNE S NAMI:
 O nič sa nemusíte starať, všetko zabezpečíme
 Vaši zamestnanci sa zmenou prostredia odbremenia od pracovného sveta
a precítia inšpiratívnu a uvoľnenú atmosféru v pokoji našej obývačky

Línia 3: KAFETÉRIA
Princíp línie kafetéria sa od prvých dvoch spomenutých líši.
Kafetéria je séria pravidelných večerných workshopov a diskusií otvorených pre verejnosť,
ktoré sa konajú v našej obývačke pod značkou Osobnostný rozvoj.
Táto línia Vám ponúka jedinečnú možnosť dať Vašim zamestnancom pri ich rozvoji pocit
slobody a výberu.
AKO TO FUNGUJE:
Pre svojich zamestnancov môžete zabezpečiť miesto v kafetérii dvomi spôsobmi:
 Predplatením ľubovoľného počtu vstupov na workshopy v plnej miere
o

Váš zamestnanec obdrží darčekový poukaz s voľnými vstupmi do kafetérie

 Uhradením Vami zvolenej pomerovej čiastky z ceny workshopov (napr. 50%) na
ľubovoľný počet vstupov
o

Váš zamestnanec obdrží zľavový kupón do kafetérie

Na darčekovom alebo zľavovom kupóne budú mať Vaši zamestnanci vysvetlené, ako
a dokedy môžu tento benefit využiť. Na stránke www.osobnostnyrozvoj.sk nájdu ponuku
aktuálnych workshopov a diskusií kafetérie aj s prihlasovaním.
To, ktorú tému a v akom termíne si Vaši zamestnanci zvolia, je už plne v ich rukách. Líniou
kafetéria im preukážete dôveru a poskytnete jedinečnú príležitosť na pracovný aj
osobnostný rozvoj odtrhnutý od stereotypov a pravidiel ich pracovného sveta.
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MIESTO KONANIA:
Priestory našej obývačky na Zámockej 22 v Bratislave.

POČET ÚČASTNÍKOV:
Maximálne 20 osôb
PRIHLASOVANIE ÚČASTNÍKOV:
Zabezpečené online prostredníctvom www.osobnostnyrozvoj.sk
ČAS A ROZSAH:
Rozsah jedného workshopu: 3 hodiny
Čas realizácie workshopu: Večerný workshop 18:00 – 21:00
Frekvencia realizácie workshopov: Raz za 2 týždne
•

Frekvencia realizácie sa môže meniť

PLUSY KAFETÉRIE:
 Nemusíte sa zaoberať plánovaním, organizovaním a výberom tém vzdelávacieho
programu pre Vašich zamestnancov – Necháte to na nich a na nás!
 Poskytnete svojim ľuďom jedinečnú možnosť zažiť „školenie“ v neformálnej
a uvoľnenej atmosfére s možnosťou spoznať veľa nových inšpiratívnych ľudí
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O PEOPLE ELEMENTS, SPOL. S R.O.
Víziou spoločnosti People Elements, spol. s r.o. je:
„Na základe vlastných skúseností realizujeme zmysluplné projekty, ktoré Vám a Vašim
firmám umožňujú tvoriť úspech s radosťou a energiou.“
Vďaka dôvere našich partnerov a zaujímavým príležitostiam už deviaty rok robíme to, čo
nás baví.

Kto sú našimi partnermi?

KONTAKTNÁ OSOBA PRE PROJEKT:

Martina Simanová

People Elements, spol. s r.o.

Growing Element

Zámocká 22, 811 01 Bratislava

Mobil: +421 911 777 791

Tel.: +421 901 701 087

simanova@people-elements.eu

www.people-elements.eu
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