Diagnoza potrzeb rozwojowych Akademia Menadżera
Usługa archiwalna
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa doradcza

Podrodzaj usługi

Doradztwo

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2020/01/24/36710/520688

Cena netto

3 200,00 zł

Cena brutto

3 936,00 zł

Cena netto za godzinę

320,00 zł

Cena brutto za
godzinę

393,60

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

10

Termin rozpoczęcia
usługi

2020-02-10

Termin zakończenia
usługi

2020-02-11

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2020-01-24

Termin zakończenia
rekrutacji

2020-02-14

Maksymalna liczba uczestników

1

Kategoria główna KU

Zarządzanie i organizacja

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług
Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

Ason Group Sylwia Ason

Osoba do kontaktu

Sylwia Joanna Ason

E-mail

ason.sylwia@gmail.com

Telefon

600404555

Cel usługi
Cel biznesowy
Celem biznesowym doradztwa jest przygotowanie diagnozy potrzeb rozwojowych, planu działań
rozwojowych, zbudowanie strategii oraz wyznaczenie celów. Diagnoza potrzeb rozwojowych
obejmuje: analizę poziomy rozwoju przedsiębiorstwa, przygotowanie planu rozwoju kadry
kierowniczej, ocenę problemów występujących w przedsiębiorstwie oraz ustalanie strategii
przedsiębiorstwa,, które opisują aktualne cele w perspektywie finansowej, procesów wewnętrznych i
rynkowej. Diagnoza potrzeb rozwojowych zostanie opracowana w oparciu o wytyczne Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
- analiza strategiczna przedsiębiorstwa, w której zostaną opisane obszary wymagające interwencji, aby
zrealizować strategię.
- analiza kompetencji kadry zarządzającej
- określenie potrzeb edukacyjnych grupy docelowej i zakres merytoryczny usług rozwojowych zgodnych
z Opisem uniwersalnych kompetencji menadżerskich.
- analizowa celi strategicznych przedsiębiorstwa oraz kierunkowe działania strategiczne, cele
rozwojowe i finansowwe
-analiza oraz sformułowanie celów związanych z finansami przedsiębiostwa,
- opracowanie proponowanego harmonogramu działań rozwojowych
Diagnoza potrzeb rozwojowych zostanie przeprowadzona w oparciu o metodę pracy warsztatowej z
udziałem kadry kierowniczej lub konsultacji 1 na 1 z pracownikami przedsiębiorstwa na stanowiskach
kierowniczych lub właścicielem ﬁrmy w siedzibie Wykonawcy lub Uczestnika Projektu. Druga część to
zastosowanie technik audytorskich i eksperckich (praca w formie przygotowania opracowań i analiz).

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Efektem usługi będzie przygotowanie diagnozy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa. Diagnozę
będzie można przedstawić w projekcie Akademia Menadżera MŚP. Efektem posiadania diagnozy
potrzeb rozwojowych będzie precyzyjne, konkretne i szczegółowe określenieanalizy potrzeb
rozwojowych, tak aby każdy właściciel ﬁrmy, kadra zarządzająca lub menadżer znał kompetencje swoich
pracowników, a także potraﬁł delegować pracowników do konkretnych zadań. Efektem analizy będzie
ustalenie listy priorytetów szkoleniowych w zakresie kompetencji menadżerskich.

Grupa docelowa
Usługa skierowana jest do firm z sektora MŚP w ramach projektu "Akademia Menadżera MŚP"
W ramach usługi uczestnikami mogą być:
właściciele ﬁrm, pracownicy ﬁrm z sektora MŚP zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych, pracownicy
ﬁrm z sektora MŚP, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko
kierownicze.

Harmonogram
Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

LP

Przedmiot / Temat zajęć

1

Przeprowadzenie analizy strategiczne
oraz sformułowanie strategii
przedsiębiorstwa

2020-0210

09:00

12:00

3:00

2

Opracowanie planu rozwoju kadry
kierowniczej

2020-0211

09:00

16:00

7:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Arkadiusz Kulikowski

Obszar specjalizacji

Dyrektor, menager doradca biznesowy w kilku
międzynarodowych korporacjach na
stanowiskach zarządzających. Przedsiębiorca
specjalizujący się w zarządzaniu zasobami
ludzkimi, zarządzaniu biznesem, rozwojem
osobistym, komunikacją, planowaniem i realizacją
celów oraz szeroko rozumianej tematyce w
zakresie doradztwa gospodarczego. Pan
Arkadiusz Kulikowski przeprowadza analizy
potrzeb Klientów, optymalizację procesów
zarządczych, analizy strategiczne jak również
przygotowuje diagnozy potrzeb rozwojowych
pracowników i przedsiębiorstw.

Doświadczenie zawodowe

Ekspert w obszarze planowania i rozwoju firmy,
wyznaczania celów oraz dążenia do ich realizacji.
Trener z wieloletnim doświadczeniem w
prowadzeniu szkoleń w dużych korporacjach,
świadczy usługi doradcze dla przedsiębiorstw,
prowadzi doradztwo indywidualne, Również
zajmuje się tematem stresu w pracy, sposobami
radzenia sobie w trudnych sytuacjach na
płaszczyźnie zawodowej oraz życiu osobistym.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Arkadiusz Kulikowski posiada zdolności
analityczne, posiada doświadczenie w
przeprowadzaniu analizy potrzeb Klientów oraz
przygotowaniu diagnozy potrzeb
przedsiębiorstwa

Wykształcenie

wyższe

Lokalizacja usługi
Adres:
3 Maja 32/5
35-030 Rzeszów, woj. podkarpackie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Realizacja
usługi
doradczej
obejmuje
przeprowadzenie
audytu
potrzeb
rozwojowych
przez
doradcę.
Poszczególne elementy usługi mogą być
realizowane
zarówno
w
siedzibie
przedsiębiorstwa lub w biurze podmiotu
świadczącego usługę. Wymiana informacji
niezbędnych do realizacji usługi może
również następować poprzez kontakty
zdalne za pomocą sieci, Internet.

Warunki logistyczne:

