
Vzdělávání jako součást strategie
Organizace Czechitas je malá organizace, která dává

příležitost uplatnit se i juniornějším lidem. Před časem

proto začali pracovat na strategické koncepci vzdělávání,

aby rozvoj výrazně přispíval nejen k růstu potenciálu lidí

a naplňování poslání organizace, ale zároveň podporoval

firemní kulturu a pomáhal udržet si talentované a klíčové

lidi.

Inspirativní

multioborový obsah a

materiály pro další

využití
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Vzdělávání je u nás kíčové.

Lidem pomáhá růst, získávat

zkušenosti a rozšiřovat si

obzory. A organizaci zase

naplňovat vizi.

Jana Procházková

People & Culture Czechitas

ROZVOJ PRO ZKUŠENÉ PROFÍKY A TY, KDO
CHTĚJÍ PRONIKAT DO NOVÝCH OBLASTÍ

Prvotní myšlenkou při zakládání Czechitas v roce 2014 bylo vzdělávat ženy,

aby snáze získaly práci v IT. Ženy jsou digitalizací více ohrožené, protože

častěji vykonávají profese náchylné k automatizaci nebo robotizaci. Proto v

Czechitas pořádají kurzy programování, datové analýzy, tvorby webu a

spoustu dalšího pro úplné začátečnice i pro pokročilejší uživatelky.

Současně ženy motivují a pomáhají jim najít vysněnou práci v oboru. Díky

online výuce jsou kurzy dostupné po celé České republice.

Jedinečný prostor pro váš rozvoj.
www.redbuttonedu.cz
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Expertní komunita a

učící cesty

Uživatelská přívětivost

prostředí a statistiky

Co oceňují Czechitas

na Red Button EDU
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Kdo jsou Czechitas

Vedle propracovaného systému

interního vzdělávání potřebovali

zajistit také pravidelný přístup k

odbornému know-how i mimo

organizaci. A to především pro

seniornější kolegy a ty, kdo chtějí

pronikat do nových oblastí.

Po důkladném průzkumu dostupných platforem se

rozhodli pro Red Button EDU. Lidé tu nachází kvalitní

multioborový obsah. Seniorní specialisté oceňují

přednášky a diskuze v oblastech jako leadership, firemní

kultura, způsoby či efektivita práce. K získání kompetencí

využívají uživatelé připravené učící cesty a pro interní

školení čerpají také z materiálů, které jsou k dispozici u

každého pořadu. Jana se navíc inspiruje a sbírá

zkušenosti v expertní komunitě Firemní kultura. A jako

bonus oceňují přívětivé uživatelské rozhraní a statistiky o

tom, jak a kdo platformu využívá.

"Expertní komunitu vnímám jako bránu a příležitost učit se od lidí,

se kterými bych jinak neměla ani možnost se setkat. Jsou to lidé s

bohatou praxí, a tak jdeme v tématu vždy do hloubky a

nekloužeme jen po povrchu. Každý si ze setkání odnáší něco, mě

baví, že se můžete podívat do realit jiných firem a vidět přístup

lidí s obrovskými zkušenostmi. To je unikátní, protože tohle vám v

žádném podcastu nikdo neřekne."

Co bylo třeba vyřešit

Čím přispívá Red Button EDU

Jana Procházková, členka expertní komunity Firemní kultura


