NTI s vámi proti koronaviru

HR výběr tipů a odkazů
Je nám jasné, že dnešní doba je pro Vás dynamická a hektická.
Udělali jsme pro Vás research zajímavých informací a odkazů z internetu tak,
abychom Vám ušetřili čas a přinesli zajímavé zprávy a odkazy pro HR.
Držte se! Tým NTI - constulting

Tipy na pomoc podle toho, zda jste zaměstnanec x šéf firmy x OSVČ
Velmi přehledně zpracované možnosti pomoci pro jednotlivé skupiny, vše na
jednom místě.
Zdroj: aktuálně.cz, odkaz

Vzory smluv a dokumentů zdarma
Stáhněte si zdarma vzory smluv a dokumentů, které se mohou hodit v současné
krizi i potom, co pomine.
Zdroj: pravovrousce.cz, odkaz

Webináře a vzdělávání online
Seduo – řada webinářů, některé i zdarma, vybíráme dva z webinářů zdarma:
Zákoník práce v časech epidemie - odkaz
Home office a sebedisciplína - odkaz
Zdroj: seduo.cz, odkaz
Kurzy pro práci z domu - bezplatný program Digitální akademie - Práce z domu
Zdroj: digiskills.cz, odkaz (jednotlivci zdarma, firmy individuálně)
Sekce „Vzdělávání pro dospělé“ na portále koronapady.cz, vybíráme:
Online kurzy od VŠEM (např. personalistika, marketing…), odkaz
Zdroj: koronapady.cz, odkaz
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Nástroje na videokonference, vzdělávání a setkávání online
Přehledná tabulka nástrojů
Zdroj: navedu.cz, odkaz
Přehled nástrojů pro online setkání
Zdroj: digiskills, odkaz

Sdílení zaměstnanců během koronakrize
Možnost nabídnout / poptat zaměstnance dočasně ostatním / od ostatních.
Zdroj: StartupJobs, odkaz

Jak využít čas na karanténě efektivně
Dobré koro-nápady pro vaše zaměstnance - Jak smysluplně využít čas
v karanténě. Řada nápadů od hudby, pohybu po vzdělávání (vzdělávání již odkaz
výše)
Zdroj: koronapady.cz, odkaz

Psychologická online konzultace
Zprostředkování psychologické online konzultace zdarma po dobu trvání
epidemické krize. Pomoc jak pro širokou veřejnost, tak pracovníky v první linii
Zdroj: delamcomuzu.cz, odkaz
Případně vám rádi pomůžeme v nti.cz

Koroporadna
Koroporadna zřízená Unií rodinných advokátů – tým advokátů, psychologů,
psychoterapeutů, zdravotníků, bankovní poradce a dalších odborníků z různých
oblastí souvisejících s rodinou nabízí pomoc lidem zdarma
Zdroj: uracr.cz, odkaz

Pomáhejme si – občanský web sdružující nabídky a žádosti pomoci mezi
občany
Zdroj: dobro.cz, odkaz

HR diskusní platformy
FB skupina #HRdinky
FB skupina #suHR
FB skupina HR(k)sobě
A samozřejmě MPSV
např. PRACOVNĚPRÁVNÍ DESATERO BOJE S KORONAVIREM - odkaz

/2

