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OCTOBERFEST V HRADCI mj. se zakladatelem Kolibříka Pepou

Kolibřík naplánoval na podzimní a zimní sezónu pro své zaměstnance

Společná exkurze na vánoční výstavu o Sociálním podnikání ve

bohatý program, jehož cílem je poděkovat našim kolegům za

Sněmovně, kterou pořádáme v rámci Týdnů SP v PSP s Deklarací

spolupráci a odměnit je za přínos, jakým pro naše sociální podniky jsou.

odpovědného podnikání, jejíž jsme zakládajícími členy

Novotným
POZVÁNKA NA SPOLEČNÝ OBĚD od ředitelů Kolibříka brněnské
pobočce

Novoroční (lednové) setkání s řediteli v Praze, Hradci i Brně
ALL STAFF MEETING, další online slet všech Kolibříků, kde
mohou naši zaměstnanci mj. přinášet návrhy na zlepšení
prostředí či typy kam chtějí Kolibřík posunout

"Kolibřík v roce 2023 oslaví deset let existence a jsem velmi rád, že se
nám podařilo "v předvečer výročí" namyslet sérii setkání, kde se
budeme moci potkávat s našimi více než 130ti zaměstnanci a mj. se
pobavit o dalším směřování našeho sociálního podniku, " uvádí pro náš
Newsletter zakladatel Kolibříka Pepa Novotný.
"Příští rok slavíme velké výročí našeho sociálního podniku. Kolibřík
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za tu dobu ušel dlouhou cestu. Od malého týmu v jednom regionu
až po stabilní firmu s velkým počtem zaměstnanců ve třech
městech.
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návštěva Senátu a oběd s paní místopředsedkyní Senátu Jitkou

podnikání

Seitlovou

hendikepem opravdu nevšední setkání," doplňuje výkonný ředitel

zaměstnancům

s

prohlídka Černínského paláce, ministerstva zahraničí

Zdeněk Kosour.

prohlídka Sněmovny s komentářem paní místopředsedkyně Olgy
Richterové

"Osobně mám velkou radost z toho, že se nám daří našim

přijetí Kolibříků a dalších podniků z Deklarace odpovědného

zaměstnancům

podnikání u paní předsedkyně Sněmovny Markéty Pekarové

ministerstva zahraničí, Slavnostní raut ve Sněmovně či přijetí u

Adamové

předsedkyně PSP Markéty Pekarové Adamové k nim rozhodně patří.

NA PIVO s řediteli Klárou Hegerovou a Zdeňkem Kosourem

A plánujeme toho více," uzavírá provozní ředitelka Klára Hegerová.
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