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Tisková zpráva:
Podnikatelem snadno a rychle
Praha, 30. prosince 2014 - Společnost bit cz training s.r.o. zahájila v lednu 2014 projekt Podnikatelem
snadno a rychle, reg. č. CZ.1.07/3.2.11/03.0158 a realizace projektu bude ukončena k 31.12.2014.
Hlavním výstupem projektu je e-learningová vzdělávací platforma (EVP) zaměřená na získání
podnikatelských dovedností. Tato platforma je uživatelům přístupná jak v on-line verzi jako
interaktivní e-learning od září 2014 a v průběhu prosince 2014 byla dokončena také její offline verze
ve formátu pdf. Obě tyto verze budou k dispozici minimálně 200 zájemcům a zájemkyním o studium
podnikatelských dovedností v rámci udržitelnosti projektu až do konce roku 2016.
E-learningová vzdělávací platforma „Rozvoj podnikatelských dovedností“ byla ověřena v rámci
pilotního testování 10 účastnicemi a účastníky (5 žen a 5 mužů) ze Středočeského kraje v období od
24.9. do 14.11.2014. Účastníci pilotního ověřování měli možnost celý e-learning prostudovat za
asistence tutorky pro pilotní testování v rámci 4 dnů prezenční výuky a v rámci samostudia svým
individuálním tempem. Finální podoba EVP byla připravena k prezentaci na plánovanou tiskovou
konferenci dne 16.12.2014 od 10 hodin na adrese společnosti bit cz training, Vinohradská 29/93,
Praha 2.
EVP je vhodná pro získání podnikatelských dovedností jak pro začínající, tak pro stávající podnikatele
nebo ty, kteří o startu podnikání teprve uvažují. E-learnigová vzdělávací platforma se skládá z 9
modulů a 32 submodulů a základem jsou tyto oblasti: Ekonomika marketing, Od nápadu k tržní šanci,
Podnikatelský záměr, Základy práva pro podnikatele, Administrativa v podnikání, Obchodní
komunikace, Daně, Základy účetnictví a daňové evidence a Trvale udržitelný rozvoj. Zájemci mohou
studovat každý submodul 75 minut, takže celková doba studia je 40 hodin.
Případní zájemci a zájemkyně ze Středočeského kraje, kteří by měli zájem o studium e-learningu
podnikatelských dovedností ZDARMA v rámci udržitelnosti projektu, nás mohou kontaktovat na níže
uvedeném telefonním čísle či emailu.
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Další informace:
Mgr. Michaela Vránová, manažerka projektu
Vinohradská 29/93, 120 00 Praha 2 – Vinohrady
Mail: michaela.vranova@bitcz.cz
Gms: +420 774 711 672
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Poznámka pro editory:
1. Společnost bit cz training, s.r.o. navazuje na tradici a zkušenosti své mateřské společnosti bit gruppe, rakouské jedničky ve
vzdělávání a zajišťuje realizaci komplexních vzdělávacích potřeb, projektů a poradenství v oblasti lidských zdrojů. V České
republice poskytuje služby v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů již devátým rokem. Jednou z nejdůležitějších
činností společnosti bit cz training je vzdělávání nezaměstnaných ve spolupráci s Úřady práce v celé České republice a to
všech cílových skupin (krátkodobě i dlouhodobě nezaměstnaní, rodiče po rodičovské dovolené, absolventi s krátkou
pracovní zkušeností nebo bez zkušenosti, nezaměstnaní 45+ atd.) Našimi důležitými klienty jsou také soukromé a neziskové
organizace s jejich zaměstnanci, kterým poskytujeme poradenské a vzdělávací služby. Zaměřujeme se především na oblasti
IT dovedností (Microsoft partner learning solutuion), měkkých dovedností (soft skills), podnikatelských dovedností, sociální
práce a dalších profesních dovedností.

