Pozvánka na kurz
Název:
Termín:
Cena:

Vedení a motivace zaměstnanců
seminář je součástí RK Personalista - HR Manažer
Kurz již proběhl
1 694 Kč vč. DPH
výhodná cena za celodenní seminář

Místo konání:
Manažer:

DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava-Mariánské Hory
Mgr. Jana IVAN, tel.: 724 211 606

Garant:

Ing. Lumír Pektor – lektor a konzultant v oblasti personalistiky

Rozsah:

8 hodin - odborný seminář

Lektoři:

Ing. Lumír Pektor – lektor a konzultant v oblasti personalistiky

Program:

Program:
Prezentace: od 8:30 hodin
Odborný program od 9:00 hodin
Konec výuky: 16.30 hodin
Vybíráme z obsahu semináře:
• proaktivita
Přijetí odpovědnosti za vlastní život a uvědomění si, že je nezbytné, aby harmonii s
okolím předcházela hluboká vnitřní změna pohledu na okolnosti, které nás obklopují.
Nejsme tedy tím, čím nás chtějí (ať v dobrém, či špatném) mít rodiče, životní partneři,
nadřízení a vůbec celá společnost. Sami zodpovídáme za své činy. Teprve přijetí
odpovědnosti vede k dosažení opravdové svobody.
• začínat s myšlenkou na konec
Uvědomění si „rolí“, které v životě sehráváme vůči svému okolí je cestou k nalézání
osobního poslání. Odpovíme-li si na otázku: „Proč jsme vlastně tady?“, jsme o velký
kus blíže k jeho realizaci v každodenním praktickém životě jako základní vodítko při
rozhodování.
• soustředit se na důležité věci
Uplatnění poslání v konkrétních cílech (Speciﬁkovaných, Měřitelných, Ambiciózních,
Reálných a Termínovaných) a trpělivé plánování důležitých věcí v životě, kterými
bezesporu jsou osobní rozvoj, služba a relaxace, na něž se nám dostává tak málo
času.
Komunikace s okolím (dosažení „vzájemné závislosti“)
• vzájemné vítězství
Úspěch v činnostech založených na mezilidských vztazích se dostavuje s daleko větší
pravděpodobností, když je od počátku zřejmé, že jsou zohledněny skutečné zájmy
všech zúčastněných s cílem dosažení vzájemné důvěry na cestě k dohodnutým cílům.
Jednání s velkou odvahou i ohleduplností vede k vytváření „kladného salda v citové
bance“ partnerů.
• empatie
Účinná komunikace začíná vzájemným nasloucháním a „vciťováním se“ do situace
partnerů. Není nutno souhlasit, ale POCHOPIT.
• synergie
Aktivní nalézání optimálních řešení na cestě k cílům s využitím technik týmové práce,
která je podpořena uplatňováním všech předchozích návyků.
Kde na to neustále brát energii?
• „broušení pily“
Umění obnovovat síly neustálou aktivitou v následujících oblastech:
žít
milovat
poznávat
zanechat odkaz

Poznámka:

INFO PRO ÚČASTNÍKY
Seminář se uskuteční v DTO CZ, s.r.o., (dříve Dům techniky Ostrava) dne 8.10.2015
od 9:00 - cca 16:30 h
var. symbol: 32 42 20 02
IČ: 47666439
DIČ: CZ47666439
CENA 1694,- Kč

