PROJEKT
Kompetence zvyšují Vaše šance!

Kontaktujte nás

Během vzdělávání si účastníci osvojí znalosti
důležité pro ekonomicky úspěšný chod podniku
a budou vybaveni pro případný začátek či další
růst svého podnikání.

bit cz training, s.r.o.
Vinohradská 29/93
Praha 2-Vinohrady
Telefon:
Mobil:
E-mail:
Web:

+420 246 027 670
+420 774 711 672
info@bitcz.cz
www.podnikatelem.cz
www.bitcz.cz

Kde nás najdete:
Naše kancelář se nachází v blízkosti náměstí Jiřího
z Poděbrad na trase metra linky A, jednu minutu od
vstupu do metra.

O naší společnosti
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.
Náš zkušený tým se řídí především potřebami
zákazníka při zachování vysokého standardu
kvality poskytovaných služeb. S našimi pokrokovými
produkty se stávají znalosti a vzdělávání příjemným
a obohacujícím zážitkem.
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Tento projekt je spoluﬁnancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem
České republiky.

O projektu

Jaké dovednosti účastníci získají?

Záměrem projektu Podnikatelem snadno
a rychle CZ 1.07/3.2.11/03.0158 je vytvoření
unikátního e-learningového vzdělávacího
programu, který rozšíří nabídku dalšího
vzdělávání a vybaví potenciální, začínající či
stávající podnikatele relevantními dovednostmi
pro efektivní podnikání. Napomůže k úspěšnému
začlenění na trhu práce, v němž je důležité,
aby skladba znalostí a dovedností odpovídala
jeho požadavkům a aby se začínající či stávající
podnikatelé dobře orientovali v aktivitách, které
chod vlastní ﬁrmy přináší.

Absolvováním vzdělávacího e-learningového
programu se účastníci naučí:

Tomu lze napomoci prostřednictvím unikátního
e-learningového vzdělávacího programu, který
poskytne všem zájemcům nestresující tréninkové
interaktivní prostředí s návody, radami, informacemi
a zpětnou vazbou pro získání patřičných
kompetencí podnikatele. Součástí projektu je pilotní
ověření vzdělávacího programu, které se realizuje
v září–listopadu 2014.
E-learnigový vzdělávací program se skládá
z 9 modulů dále členěných do 32 submodulů.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Daně
Základy práva pro podnikatele
Ekonomika a marketing
Základy účetnictví a daňová evidence
Od nápadu k tržní šanci
Administrativa v podnikání
Obchodní komunikace
Podnikatelský záměr
Trvale udržitelný rozvoj

Proč?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Individuální tempo
40 hodin studia
75 minut na1 submodul
Znalosti
Hry
Interaktivní cvičení
Průběžné otázky
Závěrečné testy na konci každého submodulu
Doplňující studijní materiály
Ofﬂine verze e-book

www.podnikatelem.cz

• orientovat se v daňových zákonech
a předpisech s nimi souvisejících a umět je lépe
aplikovat
• orientovat se v právních normách souvisejících
s podnikáním a umět je lépe aplikovat
• rozlišovat základní ekonomické pojmy
• lépe komunikovat s úřady a státní správou
• vyřizovat obchodní korespondenci podle
platných norem
• orientovat se v předpisech souvisejících
s vedením daňové evidence a vést daňovou
evidenci
• orientovat se v marketingových činnostech
• lépe se orientovat v oblasti pracovně právních
vztahů
• ovládat administrativní činnosti související
s podnikáním
• založit ﬁrmu – fyzickou osobu
• umět samostatně sestavit podnikatelský záměr
Účastníci budou pracovat s moderní vyučovací
technologií (e-learningem) a zvýší si také svoji
počítačovou gramotnost.

