SVAČINA
peopleTObusiness vás zve na HR setkání

SVAČINA 2019
REGISTRUJTE SE

27. února 8.45-11.00 MOTIVACE KE ZMĚNĚ
Provedou vás: Bára Hajná a Helena Rohanová Kubovská
•
•
•
•
•

Úvod – všechno se mění, nás nevyjímaje – změny v peopleTObusiness
Jak vnímáme změny, jsou pro nás těžké?
Psychologie změny
Řízení změny – individuálně a v organizacích – různé pohledy
Motivace ke změně

27. března 8.45-11.00 POZNEJTE
Provede vás: Bára Hajná

SE S MBTI®

• Úvod – jaké máme preference?
• Mentální preference – postoje a funkce, jejich výhody i stinné stránky
• Možnosti každodenního uplatnění

26. dubna 8.45-11.00 THE ESSENCE OF
Provede vás: Olivier Bauduin (in English)

LEADERSHIP

• Definition of Leadership
• My Leadership Journey
• Communication Strategy

24. května 8.45-11.00 HARMONIE V OSOBNÍM
Provede vás: Helena Rohanová Kubovská
•
•
•
•
•

Úvod – harmonie v osobním a pracovním životě je cenná a pro její získávání je užitečné se čas od času pozastavit
Jak poznáváme, že jsme v nesouladu, jaké to má dopady
Uvědomění rozložení zdrojů a hodnot vlastního života
Téma hranic mezi prací a osobním životem
Myšlenky a principy vedoucí k harmonii všech částí života

19. června 8.45-11.00 FEEDBACK
Provede vás: Bára Hajná
•
•
•
•

I PRACOVNÍM ŽIVOTĚ

- Síla zpětné vazby

Jak je pro nás důležitá zpětná vazba
Já jako příjemce zpětné vazby – očekávání, nesouhlas, přijetí
Já jako poskytovatel zpětné vazby – očekávání, nesouhlas, přijetí
praktické tipy k poskytování a přijetí zpětné vazby na základě našich zkušeností

27. srpna 8.45-11.00 STRACH A ODVAHA
Provede vás: Helena Rohanová Kubovská
•
•
•
•

Úvod – Naše myšlenky jsou mocné. To, jak o věcech uvažujeme, definuje to, jak je prožíváme a realizujeme.
Kdy zažívám strach a jak na něj reaguji
Práce s nastavením mysli a se smyslem našich činností
Budování postoje osobní odvahy čelit výzvám

24. září 8.45-11.00 POZNEJTE
Provede vás: Bára Hajná

SE S MBTI®

• Úvod – jaké máme preference?
• Mentální preference – postoje a funkce, jejich výhody i stinné stránky
• Možnosti každodenního uplatnění

23. října 8.45-11.00 MANAGEMENT TOOLS
Provede vás: Olivier Bauduin (in English)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MBTI
DISC Model
The 5 Team Key Principles
The Wheel of Life
Body Language
The Metaphor
Coaching
“Start with WHY”
…

14. listopadu 8.45-11.00 ŽIVOTNÍ POSLÁNÍ
Provede vás: Helena Rohanová Kubovská
• Úvod – Pokud dokážeme najít a uplatnit své talenty, děláme svou práci pestřeji, jsme produktivní, cítíme naplnění
a zažíváme štěstí. Jsme také více přející a podporující, vytváříme tak bohatou kulturu.
• Podíváme se tváří v tvář svému strachu a přesvědčením, která nám neslouží.
• Inspirace a praktické tipy, které pomohou v orientaci a nasměrování, jak dát do souladu náš vnitřní svět s tím, jak
se chováme navenek.

Cena

Obchodní podmínky

1500 Kč/osoba (bez DPH) plus možnost
přivést 1 kolegu zdarma při včasné registraci.
Cena zahrnuje: zajištění prostor a
technického vybavení, materiály, občerstvení
v průběhu setkání.

Objednávka: Počet míst na setkání je
omezen. Přihlásit se můžete online nebo
svoji účast, prosím, potvrďte na
emailovou adresu:
contact@peopletobusiness.cz .
Úhrada: Účastnický poplatek vám budeme
fakturovat po skončení setkání.

REGISTRUJTE SE

