
Do ATAIRU programu jsem vstupovala 
poměrně skeptická, ale přinesl mi 
hodně. Jsem mnohem trpělivější 
a tolerantnější k lidem, protože dokáži 
daleko lépe rozpoznat, v čem jsou 
dobří a i já jsem si uvědomila skrze svůj 
talent v čem vynikám.

Lenka Zákoucká, Carrier
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1x individuální 
mentoring

pro každou účastnici
(90 min.)

6x celodenní workshop

vždy 2 témata v jednom dni

1x Test Talentové
Dynamiky

pro každou účastnici

1x akcelerační setkání 
ve skupinách 

po 3 účastnicích
(90 min.)

Zveme vás do programu, ve kterém rozvíjíme ženský leadership a 
autenticitu. Cílem programu je dovést ženy ve vedoucím 
postavení k větší sebejistotě, odolnosti a rovnováze mezi 
profesním a soukromým životem.
Pomůžeme vám nalézt vaše silné stránky a váš přirozený styl 
spolupráce a komunikace s ostatními. Ukážeme vám, jak 
profesionálně řešit náročné situace, pracovat s emocemi, zdravě 
si nastavovat hranice a nenásilně se prosazovat v mužském 
prostředí. 
Program se zaměřuje na oblasti sebepoznání, vedení týmů a 
komunikace, osobního brandingu a nových dovedností lídrů. 

Nejbližší termín: 

9. listopadu 2022

Pro koho:

Širší management

Délka programu: 

9 měsíců

Počet účastnic:

15-17

Patříme mezi 10 nejlepších
firem zaměřených na leadership 
v Evropě 2020

Nejinovativnější Leadership 
společnost v České republice 
2021

Autentický Leadership pro ženy
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Datum WS Délka trvání

TBD
Workshop #1: 
Talenty & Leadership Mindset

1 den

TBD
Workshop #2: 
Limitující vzorce chování a jak s nimi pracovat

1 den

TBD Individuální koučink 90 minut

TBD
Workshop #3: 
Poslání & osobní identita

1 den 

TBD
Workshop #4: 
Týmová spolupráce & feedback

1 den

TBD
Workshop #5: 
Práce s konfliktem a nedorozuměním

1 den

TBD
Workshop #6:
Future-ready: příprava lídrů na budoucnost

1 den

TBD Skupinové setkání ve 3 účastnicích (triáda) 90 minut

1. Workshop #1 Talenty & Leadership Mindset
Jak naplno využívat své silné stránky
Jak se stát odolnější a předcházet vyhoření

2. Workshop #2 Limitující vzorce chování a jak 
s nimi pracovat
Co nás limituje v dosahování úspěchů
Jak lépe zvládat stres a emoce

3. Workshop #3 Poslání & osobní identita
Co nám dává smysl a jaké je naše směřování
Co jsou pilíře naší autenticity a jak budovat 
svůj osobní brand

4. Workshop #4 Týmová spolupráce & feedback
Jak respektovat jinakost a diverzitu v týmu
Jak pracovat s feedbackem a řešit náročné situace

5. Workshop #5 Práce s konfliktem a nedorozuměním
Jak eliminovat nedorozumění a měnit konflikty na 
konstruktivní a přínosnou výměnu názorů

6. Workshop #6 Future-ready: příprava lídrů na 
budoucnost
Jak bude vypadat leadership budoucnosti
Na co je třeba se připravit, jak komunikovat a vést

Registrace a informace

Pokud se chcete registrovat nebo se o programu 
dozvědět více, neváhejte nás kontaktovat.

Jitka Houzarová: jitka.houzarova@atairu.com,    

+420 732 932 613

Investice

Cena za účastnici: 59 500 Kč (bez DPH)

Přehled workshopů a témat

mailto:jitka.houzarova@atairu.com

