Autentický Leadership pro muže
Nejbližší termín:

Pro koho:

jaro 2023

Širší management

Délka programu:

Počet účastníků:

9 měsíců

15

Unikátní leadership program pro muže ve středním a vyšším
managementu a zakladatele startupů. Dozvíte se, jak být
dobrým lídrem i v náročných situacích a co se od vás očekává
v době, kdy se společnost i organizace zásadně mění.
V programu se zaměříme na rozvoj autentických elementů
vaší osobnosti, a jak jich využít při komunikaci a spolupráci s
ostatními, jak pracovat s komplexitou a nepředvídatelností a
nebo jak posilovat vlastní i týmovou odolnost. To vše jsme
zasadili do aktuálního rámce práce v online nebo hybridním
prostředí

5x celodenní workshop,
1x půldenní workshop

1x individuální
koučink

1x akcelerační
skupinové setkání

1x Test Talentové
Dynamiky

skupina 15 účastníků

pro každého účastníka
(90 min.)

po 3 účastnících
(90 min.)

pro každého
účastníka

“

Program, který se zásadně vymyká konkurenci
v tom, že nenucenou, ale velmi intenzivní formou
adresuje otázky sebereﬂexe a osobního rozvoje
lídra. Pokud chcete aby Váš management chytil
druhý dech a změnil přístup k běžně používaným
principům fungování, je tou správnou volbou pro
Váš tým. Program nastartoval velice aktivní přístup
mých podřízených k seberozvoji, jelikož jim otevřel
nové horizonty.
Ronald Lipták, Head of NN IT Hub

Nejinovativnější Leadership
společnost v České republice
2021

Patříme mezi 10 nejlepších
ﬁrem zaměřených na leadership
v Evropě 2020

1

Přehled workshopů a témat
1.

Workshop #1 Talenty & Leadership Mindset
Jak naplno využívat své silné stránky
Jak se stát odolnějším lídrem

4.

Workshop #4 Týmová spolupráce & Komunikace
v hybridním prostředí
Jak úspěšně pracovat s diverzitou v týmu
Jak efektivně komunikovat v online světě

2.

Workshop #2 Limitující vzorce chování
Co nás limituje v dosahování úspěchů

5.

Workshop #5 Práce s konﬂiktem
Jak konstruktivně řešit náročné situace v týmu

3.

Workshop #3 Práce s amygdalou & Poslání
Jak co nejlépe zvládat stres a emoce
Co určuje naše směřování

6.

Workshop #6 Future-ready leaders
Jak se připravit na budoucnost
Vaše osobní identita a závěr programu

Měsíc

WS

Délka trvání

TBD

Workshop #1:
Talenty & Leadership Mindset

1 den

TBD

Workshop #2:
Limitující vzorce chování

½ den

TBD

Individuální koučink

90 min.

TBD

Workshop #3:
Práce s amygdalou & Poslání

1 den

TBD

Workshop #4:
Týmová spolupráce & Komunikace v hybridním prostředí

1 den

TBD

Skupinové setkání ve 3 účastnících (triáda)

90 min.

TBD

Workshop #5:
Práce s konﬂiktem

1 den

TBD

Workshop #6:
Future-ready leaders

1 den

Investice

Registrace a informace

Cena za účastníka: 59 500 Kč (bez DPH)

Pokud se chcete registrovat nebo se o programu
dozvědět více, neváhejte nás kontaktovat.
Jitka Houzarová: jitka.houzarova@atairu.com,
+420 732 932 613
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