NASZE PROJEKTY NA 2021 ROK
STYCZEŃ

OBSZARY, W KTÓRYCH REALIZUJEMY PROJEKTY

Festiwal Ważnych Spraw
NOWOŚĆ! Istotne tematy, goście z wyjątkowym doświadczeniem (profesor prawa,
krytyk filmowy, współpracowniczka Europejskiej Agencji Kosmicznej…) – wydarzenie
w duchu mądrego rozwoju. Zostań partnerem, pokaż się przy wyjątkowych
nazwiskach lub zaproś swoich współpracowników bądź klientów!

Zarządzanie HR

Zdrowie i wellbeing

Benefity pozapłacowe

Mądry rozwój

Więcej informacji o wydarzeniu »

LUTY
Speed dating B2B: rekrutacja online

Forum Zdrowie Pracownika:
Zdrowie psychiczne w miejscu pracy
Najnowsze wyniki badań, przykłady wdrożeń i prezentacja rozwiązań: podczas
wydarzenia skupimy się nad tym, jak wspierać zdrowie psychiczne pracowników.

NOWOŚĆ! Zapraszamy do przetestowania innowacyjnej formuły spotkań
biznesowych 1:1. Udział w tym wydarzeniu wezmą starannie dobrani
dostawcy rozwiązań z zakresu rekrutacji online oraz praktycy, którzy
w swoich organizacjach odpowiadają za obszar rekrutacji.

Więcej informacji o wydarzeniu »

Zapytaj mnie o szczegóły!

MARZEC

Magazyn „Strona Kadry+”: Jak pracować efektywnie
W trzecim numerze naszego magazynu zajmiemy się tematem własnej efektywności. Chcemy
pokazać praktykom HR, jak dobrze zarządzać swoim czasem i energią, jak ustalać priorytety,
jak budować postawę asertywnego i wspierającego lidera. Dużo przykładów
i mądrej inspiracji od najlepszych!
Przeczytaj poprzednie wydania »

KWIECIEŃ
MeetBenefit: Poznaj, zanim wdrożysz

Publikacja: Benefity na wymiar

Jednym z najważniejszych wyzwań w obszarze benefitów – a jednocześnie najczęściej
pomijanym – jest poznawanie potrzeb pracowników. Jak je mądrze badać i wyciągać
wnioski? Pokażemy także najlepsze praktyki związane z poznawaniem oferty dostawców
benefitowych. Na co zwrócić uwagę?

W publikacji towarzyszącej wydarzeniu MeetBenefit wskażemy na kluczowy
trend w obszarze benefitów: dopasowanie do potrzeb różnych grup
pracowników. Przedstawimy benefity skierowane do singli, posiadaczy zwierząt
czy seniorów. Era benefitów dla wszystkich już się skończyła!

Zapytaj mnie o szczegóły!

Zapytaj mnie o szczegóły!

MAJ
Kongres Kadry: Ścieżki kariery w HR

Magazyn „Strona Kadry+”: Kariera przyszłości

Wiosenny Kongres Kadry będzie wydarzeniem specjalnym; będziemy bowiem rozmawiać
o rozwoju kariery HR na różnych poziomach – od początkującego (jak trafić do HR?),
aż do zaawansowanego (zarząd?, własna firma?). Chcemy pokazać różne modele kariery
oraz ścieżki praktyków, którzy opowiedzą o swoich największych wyzwaniach.

W czwartym numerze magazynu, który towarzyszyć będzie Kongresowi Kadry,
pokażemy, jaką przyszłość ma przed sobą praca w HR: jakie kompetencje
będą kluczowe, czym HR będzie się w ogóle zajmował. W tym numerze
zaprezentujemy także wyniki naszego badania Nurtownika HR.

Zapytaj mnie o szczegóły!

Przeczytaj poprzednie wydania »

CZERWIEC
Forum Zdrowie Pracownika: Liderzy wellbeingu
We wdrożeniu programów zdrowotnych kluczową rolę pełnią liderki i liderzy firm.
Sukces takiego wdrożenia zależy głównie od ich zaangażowania. Pokażemy więc nie
tylko jak angażować zarządy do programów prozdrowotnych, ale zajmiemy się także
tematem „well-leadershipu”, czyli wsparcia liderek i liderów w ich dbaniu o siebie.
Zapytaj mnie o szczegóły!

LIPIEC

NURTOWNIK HR
Nurtownik HR to nasz projekt badawczy, które realizujemy dwukrotnie w ciągu
roku. W każdej edycji praktycy HR odpowiadają na te same pytania. W ten
sposób powstaje ciekawa mapa trendów i wyzwań, którymi respondenci żyją
w danym czasie. W każdej edycji eksplorowany jest także jeden, dodatkowy
temat. Wyniki prezentujemy premierowo podczas Kongresu Kadry, a następnie
w magazynie „Strona Kadry+”. Możesz zostać partnerem badania! Masz dzięki
temu możliwość dodania własnych pytań do narzędzia badawczego i zdobycia
wiedzy wprost od praktyków HR! Sam zdecydujesz czy chcesz je upublicznić,
czy zachowasz wiedzę tylko dla siebie.

Publikacja: Benefity dla zdalnych zespołów

Premiery wyników

maj

październik

Wielki eksperyment przejścia na pracę zdalną pokazał nam, jak złożony i niełatwy jest
to proces. Dlatego w naszej publikacji zrobimy przegląd benefitów, które wspierają
zdalne zespoły. Takich, które wychodzą naprzeciw potrzebom pracowników zdalnych.
Zapytamy też praktyków o ich doświadczenia i najlepsze wskazówki.

Termin zgłoszenia
udziału partnerów

10 marca

10 sierpnia

Zapytaj mnie o szczegóły!

Zapytaj mnie o szczegóły!

💻 meetandgrow.pl

📧 wspolpraca@meetandgrow.pl

SIERPIEŃ
Magazyn „Strona Kadry+”: Jak dbać o swój rozwój
W sierpniowym wydaniu naszego magazynu pokażemy, jak planować i realizować swój
rozwój. Jakie kompetencje rozwijać? Jak wybierać szkolenia i… w nich wytrwać? Jak czytać
więcej? To tylko kilka z pytań, na które poszukamy odpowiedzi. Porozmawiamy także
z ekspertami obszaru L&D i zapytamy ich o najlepsze praktyki.
Przeczytaj poprzednie wydania »

WRZESIEŃ
MeetBenefit: Efektywność pod lupą

Publikacja: Komunikacja benefitowa

Nie wystarczy wdrożyć, trzeba także sprawdzać efekt. W tej edycji MeetBenefit szukać
będziemy odpowiedzi na pytanie o to, jak badać zaangażowanie pracowników w ofertę
benefitową, jak podejmować decyzje o tym, które benefity zostawić, a z których
zrezygnować. Pomożemy sprawdzić, jak benefity przekładają się na wyniki biznesowe.

Forum MeetBenefit towarzyszyć będzie publikacja elektroniczna, w której
odkrywać będziemy praktyczną stronę komunikowania oferty benefitowej.
Jak zachęcać do poznawania i korzystania z benefitów? Jak tworzyć
programy angażujące (konkursy, dni zdrowia itp.)?

Zapytaj mnie o szczegóły!

Zapytaj mnie o szczegóły!

PAŹDZIERNIK
Kongres Kadry: Siła, odwaga, uczciwość

Magazyn „Strona Kadry+”: Pandemoment

Jesienny Kongres Kadry będzie platformą wymiany doświadczeń związanych z rolą
nowoczesnego HR-u. Będziemy rozmawiać między innymi o tym, jak być silnym liderem,
czym jest odwaga w HR, jak budować swoją pozycję wewnątrz organizacji. Nie
zabraknie trudnych tematów: mobbingu i nadużywania władzy oraz instytucji sygnalisty.

W szóstym numerze naszego magazynu pokażemy, jak mądre firmy
wykorzystały pandemię konorawirusa do wprowadzenia kluczowych zmian.
Czasem będą to pozytywne reformy procesów HR (związane np. z pracą
zdalną), czasem trudne przykłady (np. konieczność grupowych zwolnień).

Zapytaj mnie o szczegóły!

Przeczytaj poprzednie wydania »

LISTOPAD
Forum Zdrowie Pracownika: Zaprojektowane dla wellbeingu
W wielu obszarach pracy i życia osobistego „wellbeing” stał się ważną „funkcją” projektów, które nie są
związane stricte ze zdrowiem (np. rozwiązania IT, które „dbają” o nasze zdrowie psychiczne). Coraz więcej osób
szuka także produktów i usług, które promują dbałość o zdrowie. Pokażemy przykłady takich rozwiązań,
a przede wszystkim poszukamy odpowiedzi na pytanie o to, jak inkorporować wellbeing w różne obszary pracy.
Zapytaj mnie o szczegóły!

…STYCZEŃ 2022
Festiwal Ważnych Spraw

Publikacja: 10 lekcji na nowy rok

Druga edycja Festiwalu Ważnych Spraw będzie ponowną szansą spotkania się
z wyjątkowymi osobami: ludźmi z różnych światów, kultur i obszarów eksperckich.
Otworzymy się na ich bogate doświadczenie, a uczestnikom damy gwarancję, że ich
czas będzie inwestycją w mądry rozwój.

Festiwalowi Ważnych Spraw towarzyszyć będzie publikacja, w której
zaproszeni przez nas goście dzielić się będą lekcjami na nowy rok. To zbiór
praktycznych wskazówek, gotowych do wykorzystania i wdrożenia. Chcemy
pomóc nam i naszym czytelnikom w stawianiu się odrobinę lepszymi.

Więcej informacji o pierwszej edycji wydarzenia »

Zapytaj mnie o szczegóły!

Mapa Benefitów

Serwis StronaKadry.pl

A jeśli mogłabyś/mógłbyś w jednym miejscu przejrzeć ofertę wszystkich dostawców
rozwiązań benefitowych? To możliwe! Uruchomiliśmy Mapę Benefitów, platformę,
dzięki której ułatwiamy kontakt praktyków HR, odpowiedzialnych za wybór benefitów
w swoich organizacjach z dostawcami. W 2021 roku będzie to także miejsce, w którym
dzielić będziemy się wiedzą dotyczącą tego obszaru. Jeśli więc szukasz benefitów:
zajrzyj i wybierz coś dla siebie! A jeśli oferujesz benefity – nie może Cię w Mapie
Benefitów zabraknąć!

W styczniu 2021 roku swoją oficjalną premierę będzie miał nasz nowy serwis.
StronaKadry.pl będzie centrum nowoczesnego rozwoju HR. Znajdziesz tu
artykuły, wideo i podkasty z obszarów takich jak zdrowie, benefity
czy zarządzanie obszarem HR. Pobierzesz stąd nasze publikacje i zapiszesz się
na zupełnie nowy newsletter. Poznasz praktyków i ich historie. Już teraz
zapraszamy Cię na jasną stronę HR-owcej mocy!
Więcej informacji »

Poznaj Mapę Benefitów »

Nie widzisz projektu dla siebie? Stwórzmy go razem!
Jeśli wśród zaprezentowanych powyżej projektów – wydarzeń, badań czy
publikacji – nie znalazłaś/eś interesującej propozycji… nie ma sprawy! Chętnie
posłuchamy o Twoich wyzwaniach biznesowych i potrzebach na 2021 rok.
Jesteśmy otwarci na nowe projekty i podjęcie tematów ważnych właśnie dla
Ciebie. Daj nam tylko znać! Może uda nam się stworzyć dla Ciebie wyjątkowe
spotkanie biznesowe, zaprojektować badanie czy przygotować atrakcyjną
wizualnie i ciekawą publikację. Porozmawiajmy!

💻 meetandgrow.pl

📧 wspolpraca@meetandgrow.pl

