
Autentický Leadership pro ženy

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.)

4x celodenní workshop,
2x půldenní workshop

skupina 15 účastnic

1x Test Talentové
Dynamiky

pro každou účastníci

1x akcelerační setkání 
ve skupinách 

po 3 účastnicích
(90 min.)

Zveme vás do programu, ve kterém rozvíjíme autenticitu žen v 
leadershipu. Společně půjdeme cestou 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 a zvládat náročné situace, pracovat s 
emocemi i zdravým nastavením hranic. 
Do programu jsme nově zařadili i praktické dovednosti pro 
vedení týmů na dálku a budování vztahů v online prostředí.  

Nejbližší termín: 

Podzim 2021

Pro koho:

Širší management

Délka programu: 

10 měsíců

Počet účastnic:

15

Patříme mezi 10 nejlepších
firem zaměřených na leadership 
v Evropě 2020

Nejinovativnější Leadership 
společnost v České republice 
2021
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Měsíc * WS Délka trvání

Květen 
Workshop #1: 
Talenty & Resilience

1 den

Červen
Workshop #2: 
Týmová spolupráce & motivace lidí v online světě

1 den

Červenec - Srpen Skupinové setkání 90 minut setkání ve skupinách po třech

Září
Workshop #3: 
Limitující vzorce chování

½ den

Říjen
Workshop #4: 
Poslání & Osobní identita

1 den

Listopad - Prosinec Individuální mentoring pro každou účastnici 90 min. 

Leden
Workshop #5: 
Networking,  Mentoring, Sponzoring

½ den

Únor
Workshop #6:
Future-ready leaders

1 den

1. Workshop #1 Talenty & Resilience
Jak pracovat se svými talenty
Jak si vybudovat psychickou odolnost

2. Workshop #2 Týmová spolupráce & motivace 
lidí v online světě
Jak na spolupráci na dálku
Jak využívat diverzitu v týmu

3. Workshop #3 Limitující vzorce chování
Co nás limituje v dosahování úspěchů

4. Workshop #4 Poslání & Osobní identita 
Co nám dává smysl a určuje naše směřování
Mediální trénink pro budování osobního brandu 

5. Workshop #5  Networking, Mentoring, Sponzoring
Jak udržovat a budovat vztahy i v online světě 
 

6. Workshop #6 Future-ready leaders
Jak se připravit na budoucnost
Vaše focus areas a závěr programu

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

* vzorový harmonogram

mailto:jitka.houzarova@atairu.com

