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Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej www.europa.eu.int w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl realizowany pod nadzorem Urzędu 
Marszałkowskiego w Łodzi pod nazwą Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, numer 
działania 8.1., podziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju i kwalifikacji zawodowych  
i doradztwo dla przedsiębiorstw. 
 

 
 

Celem projektu „Czas Mened Ŝera”  jest wzrost umiejętności i kompetencji liderów 
przedsiębiorstw w m.in. zakresie przywództwa, zarz ądzania zespołem, zarz ądzania czasem, 
kreowania własnego wizerunku, motywowania, rozwi ązywania problemów  
i konfliktów, przedsi ębiorczo ści i zarz ądzania finansami, umiej ętności handlowych. 

 
Zakres merytoryczny projektu. 
 

 
I. Przedsi ębiorcy i wła ściciele firm 

 
II. Kadra kierownicza 

 
1. Przedsiębiorczość i biznesowe podejście do 

pracy 

1. Efektywna komunikacja interpersonalna 

2. Budowanie zespołu i motywowanie 

pracowników 

2. Rekrutacja i okresowa ocena pracowników 

3. Organizacja czasu i delegowanie zadań 3. Budowanie zespołu i motywowanie 

pracowników 

4. Rozwiązywanie problemów oraz myślenie w 

kategoriach celów biznesowych. 

4. Organizacja czasu i delegowanie zadań 

5. Techniki sprzedaŜy z elementami negocjacji. 5. Prezentacje i wystąpienia publiczne. 

 

6. Prezentacje i wystąpienia publiczne. 6. Przedsiębiorczość i negocjacje w biznesie. 

 

7. Źródła i moŜliwości pozyskiwania kapitału na 

rozwój 

7. Zarządzanie konfliktem i zmianą. 

 

8. Podstawy zarządzania finansami w 

maksymalizowaniu wartości firmy 

8. Przywództwo i podejmowanie decyzji 
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Kiedy? 
Pierwszy zjazd juŜ w II połowie czerwca 2009 roku.  
Dokładne terminy wszystkich zajęć podane zostaną w kolejnej ofercie. 
 
Gdzie? 
Szkolenia będą prowadzone w Hotelu Ambasador przy ul. Kosynierów Gdyńskich 8 w Łodzi. 
 
Dla kogo? 

Uczestnikami szkolenia mogą być przedsiębiorcy będący kadrą zarządzającą prowadzącą  
we własnym imieniu działalność gospodarczą oraz pracownicy stanowiący kadrę zarządzającą 
czyli liderzy małych i duŜych zespołów oraz kadra rezerwowa firmy.  
Projekt skierowany jest do mikroprzedsiębiorstw i małych firm. 

• Mikroprzedsi ębiorstwo,  czyli firma, które zatrudnia mniej niŜ 10 pracowników etatowych oraz 
jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza  
2 milionów euro. 

• Małe przedsi ębiorstwa  - zatrudnia do 49 pracowników, roczny obrót i/lub całkowity bilans 
roczny nie przekracza 10 mln euro. 

Aby dowiedzieć się, do jakiej kategorii zalicza się Państwa firma – mogą Państwo równieŜ skorzystać  

z Kwalifikatora MŚP http://www.parp.gov.pl/index/index/72 

Organizacja 
6 grup szkoleniowych, kaŜda licząca 15 osób, zajęcia w cyklu 8 szkoleń dwudniowych,  
w odstępach co ok. 4 tygodnie 
 
Metody 
Praca w małych, 15.osobowych grupach gwarantuje wysoką jakość szkoleń.  
Nowoczesne metody szkoleniowe - interaktywne warsztaty, elementy seminarium, prezentacje. 
Zajęcia prowadzą doświadczeni trenerzy PROSPERO Business Training.  
 
Inwestycja 
Szkolenie jest w 80% procentach dofinansowywane ze środków EFS.  Koszt jaki ponosi 
Beneficjent za udział w całym cyklu /8 dwudniowych szkole ń/ to tylko 819,38 zł. 
Zapewniamy nocleg dla gości spoza Łodzi oraz wyŜywienie. 
 
Zgłoszenia 
Osoby przyjmowane będą według kolejności zgłoszeń. Ilość osób w grupie jest ograniczona.  
Zainteresowane osoby i firmy – w pierwszej kolejności prosimy o kontakt: 
Pani Barbara Wasilewska tel.  510 295 264  lub Pani Aleksandra Muller tel. 509 966 486   
e-mail: anna@prospero.com.pl   
Więcej informacji na:  www.prospero.com.pl 
 
Z przyjemnością udzielimy bardziej szczegółowych informacji i prześlemy takŜe formularze 
zgłoszeniowe. 


