Referenční dopis pro potřeby AHA PR Agency, s.r.o.
Se službami a vzdělávacími projekty AHA PR Agency, s.r.o. se setkávám již několik let. Jako
frekventant jejich vzdělávacích aktivit a v posledních dvou letech 2011 – 2012 i jako uživatel
jejich služeb.
Osobně jsem se zúčastnil několika vzdělávacích projektů agentury AHA. S obsahem a šířkou
záběru v dané problematice, kvalitou připravenosti jednotlivých seminářů, jakožto i s kvalitou
lektorů realizujících příslušné semináře jsem byl vždy spokojen a vždy byly pro mne
přínosné. Proto jsem se také rozhodl, přihlásit se do náročného projektu 1. Řečnická škola a
absolvovat všechny 4 jeho moduly. Přesto, že jsem dříve sám působil jako lektor
komunikačních dovedností, moduly zaměřené na komunikaci v tomto projektu mi daly nové
poznatky a dodnes z nich čerpám.
Absolvování vzdělávacích projektů agentury AHA mně na konci roku 2011, kdy jsem působil
v komunální politice a jako místostarosta Prahy 3 a měl jsem ve svých kompetencích školství
a sociální věci, přivedly na myšlenku obrátit se na agenturu AHA s požadavkem přípravy
vzdělávacího projektu pro ředitelky a ředitele mateřských škol, základních škol a organizací
z oblasti sociální péče.
Projekt byl zaměřen na komunikaci, komunikaci s problémovým klientem, firemní kulturu,
image, manažerské dovednosti, atd. Jeho příprava na klíč a samozřejmě i samotná realizace
proběhla velmi úspěšně a na vysoké profesionální úrovni, o čemž svědčily pozitivní ohlasy
samotných ředitelů, účastníků vzdělávání a přání dalšího pokračování v kurzech na speciálně
vybraná témata potřebná pro jejich manažerskou činnost.
Pro Městský úřad Prahy 3 byly v minulých letech uskutečněny i další kurzy: Rétorika a
komunikace pro odbor kultury a Telefonická komunikace pro úředníky. Kurzů osobního
rozvoje a manažerských dovedností se zúčastnili 3 místostarostové Prahy 3.
S těmito, shora popsanými, osobními zkušenostmi jak absolventa kurzů, tak zadavatele
zakázky na vzdělávání mohu AHA PR Agency, s.r.o. vřele doporučit každému, kdo má zájem
o kvalitní vzdělávání realizované na vysoké profesionální úrovni.
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