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Firmy Rodzinne II. Już w marcu rusza VII edycja projektu
09.03.2015

Komisje
Ustawa o rzemiośle
Historia

26 marca rusza ostatnia VII edycja projektu. Firmy Rodzinne II to wspólny projekt Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości, stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych oraz Pro Design sp. z o.o,
którego celem jest podniesienie konkurencyjności rynkowej firm rodzinnych.

Materiały do pobrania

Działalność ZRP

Projekt skierowany jest do osób prowadzących firmę rodzinną, które pracują z innym członkiem rodziny, i

Oświata zawodowa

w których rodzina ma istotny wpływ na zarządzanie i posiada znaczące udziały w firmie.

Dialog społeczny

Podczas szkoleń będzie można nauczyć się radzić sobie ze specyficznymi problemami, wynikającymi z

Podatki i sprawy gospodarcze

rodzinności firmy, przenikania się systemów firmy i rodziny, poznając różne metody rozwiązywania

Unia Europejska

konfliktów, a także nauczysz się delegować zadania.

Polityka społeczna
Fundusze unijne
Rada Duszpasterska

Pomogą także w poprawieniu relacji w rodzinie i firmie dzięki uzyskaniu większego zrozumienia bliskich i
pracowników, nauce dialogu, empatii, rozwiązywania konfliktów z korzyścią dla wszystkich stron.
Więcej: LINK

Konkursy i odznaczenia
Galeria zdjęć
Zmiany w ochronie środowiska

Kontakt

• 09.03.2015 II Zimowe Igrzyska Szkół Cechowych i Izbowych w Zakopanem

Prezes ZRP

• 09.03.2015 Kapitał ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa. Konferencja ...

Biuro

• 09.03.2015 Firmy Rodzinne II. Już w marcu rusza VII edycja projektu

Zespoły

• 09.03.2015 Potencjał rynków w Indonezji i Wietnamie. Seminaria

Praca

• 09.03.2015 25 marca firmy brytyjskie przyjadą do Warszawy. Misja gospodarcza
• 05.03.2015 Praca czeka w rzemiośle. Gra multimedialna dla młodzieży szkolnej
• 05.03.2015 Ogólnopolski Konkurs „Jakie znasz zawody?”.
• 04.03.2015 Misja gospodarcza do Azerbejdżanu

10.03.2015 BUDMA 2015 Miedzynar...
10.03.2015 Międzynarodowe Targi...
11.03.2015 Międzynarodowe Targi...
25.03.2015 XIII Targi ELEKTROTE...
25.03.2015 Międzynarodowe Targi...
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