zapraszają na

TRENING PRZYWÓDZTWA
dla właścicieli firm i kadry zarządzającej

Podejmiemy zagadnienia żywe i mocno aktualne dla przedsiębiorców. Razem z nami dowiesz się:
- jakim jesteś szefem dla swojego zespołu lub organizacji: dowódcą czy przywódcą? Jakie wynikają
z tego konsekwencje dla Twojej firmy?
- jak zatrzymać pracownika niższego szczebla w firmie i zmniejszyć rotację?
- jak konflikty między działami przetransformować w zasób organizacji, kreatywność i kooperację?
- jak budować relacje i jakiego języka używać między przedstawicielami kilku pokoleń?
- jak inspirować, motywować, ufać i stwarzać przestrzeń do rozwinięcia skrzydeł zespołom?
Jak wygląda trening przywództwa?
Na zajęciach będziemy zajmować się tym, jak świadomie budować zespół, wchodząc do firmy każdego z
uczestników grupy, a więc nie będzie to edukacja znana Ci ze standardowych szkoleń miękkich i
biznesowych, tylko konkretna praca treningowa odpowiadająca konkretnym potrzebom każdej z
obecnych osób. Trening przywództwa to coś więcej niż szkolenie i coś więcej niż coaching. Tej usługi
nie było jeszcze na lubuskim rynku biznesowym. Powstanie bezpieczna i życzliwa przestrzeń do
wymiany doświadczeń, spojrzenia na sprawy biznesowe, firmy oraz siebie z innej perspektywy. Jako
uczestnik zajęć będziesz mógł, mogła wnieść sytuacje, których doświadczasz we własnej organizacji i
pod okiem profesjonalisty oraz przy pomocy grupy uświadomisz sobie, w jaki sposób to, co robisz
obecnie, generuje efekty, jakich doświadczasz (nie zawsze pożądane). Dotrzesz do prawdziwych
źródeł trudności, jakich doświadczasz w firmie. Dzięki uświadomieniu sobie tego, bez trudu znajdziesz
własne, nowe sposoby komunikowania siebie otoczeniu. Będziesz dopracowywać swój osobisty styl
budowania relacji w zespole, czyli rozwiązywania problemów, odpowiadania na konflikt, traktowania
odmienności, motywowania, angażowania, ewaluowania, dyscyplinowania, delegowania zadań,
kreowania liderów, zarządzania talentami itp. Taka treningowa praca jest niezwykle rozwijająca dla
wszystkich osób obecnych w grupie, efektem będzie przede wszystkim znalezienie nowych rozwiązań,
sposobów na zmieniające się warunki oraz na wyprzedzenie trendów.
Trening prowadzą psychoterapeuci i trenerzy przywództwa Szkoły Świadomych Przywódców,
doświadczeni w obszarze budowania zespołów: dr Artur Doliński i mgr Marek Szczęsny.
Termin: 23-26 kwietnia 2020 roku, czwartek-niedziela
start w czwartek o godz. 11.00, zakończenie w niedzielę o godz. 14.00.
Miejsce: Hotel Tanzanit w Jesionce
CENA ZA OSOBĘ: 6.900 zł.
W cenie: 35 godzin zajęć przez 4 dni pobytu, 3 noclegi, śniadania, przerwy kawowe, obiady, kolacje,
parking, Wi-Fi oraz trzy 2-godzinne sesje diagnostyczne w Twojej organizacji po zakończeniu
treningu (jeśli znajduje się ona w promieniu 50 km od Zielonej Góry).
Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do 80% wartości treningu ze środków unijnych!
Prowadzimy bezpłatne zajęcia pokazowe, na których możesz poznać nasze metody pracy zanim
zdecydujesz się wykupić usługę. Zapisy: biuro@profiteogroup.pl lub tel. 607 349 941.

Efekty
które osiągniesz dzięki współpracy z nami
Jakie są WSKAŹNIKI SUKCESU każdej organizacji?
➢
➢
➢

STABILNOŚĆ, TRWAŁOŚĆ i ROZWÓJ w zmieniającym się świecie zewnętrznym i pomimo zmian
zachodzących wewnątrz organizacji;
WYSOKA JAKOŚĆ ŻYCIA w środowisku pracy i subiektywne poczucie SPEŁNIENIA zawodowego
jako najbardziej MIĘKKIE wskaźniki sukcesu;
OSIĄGANIE WYMIERNYCH I MIERZALNYCH CELÓW, w tym zysk finansowy w organizacjach
biznesowych jako najbardziej TWARDE wskaźniki sukcesu.

CO ZAPEWNIA OSIĄGNIĘCIE SUKCESU NA WSZYSTKICH WYMIENIONYCH POLACH?
Równowaga pomiędzy zarządzaniem i przywództwem.
Rozwój zarówno inteligencji biznesowej i przedsiębiorczości, jak i inteligencji emocjonalnej i społecznej.
Integracja procesów twardych i miękkich w organizacji.
Zbudowanie zdrowej relacji pomiędzy tymi dwoma biegunowymi filarami każdej organizacji.
Naszym celem jest towarzyszenie Ci w tym strategicznym procesie.
Sesje consultingowe w firmie oraz wszystkie zajęcia grupowe Szkoły Świadomych Przywódców największy
nacisk kładą na kształtowanie i rozwijanie Twoich POSTAW. Nowe postawy pozwolą nam trenować z Tobą
konkretne UMIEJĘTNOŚCI w zakresie budowania spójnych i efektywnych zespołów, co poprzemy
dostarczeniem niezbędnej WIEDZY na temat świadomego przywództwa. Efekty, jakie osiągniesz dzięki
współpracy z nami to:
1) w zakresie postaw:
➢

➢
➢
➢
➢

staniesz się bardziej świadomy tego, kim jesteś, dzięki czemu będziesz miał większą łatwość w braniu
odpowiedzialności za siebie oraz w oddawaniu nie swojej odpowiedzialności innym ludziom, co pozwoli
Ci oszczędzać czas i sprawniej osiągać cele biznesowe;
zaczniesz bardziej ufać samej sobie i swojemu zespołowi, co pozwoli Twojej organizacji „głębiej
oddychać”;
Twoje decyzje będą bardziej zgodne z Twoimi wartościami, co przełoży się na znaczącą redukcję
stresu w Twoim życiu oraz przyniesie więcej swobody i spokoju;
zaczniesz bardziej dostrzegać w sobie i otaczających Cię ludziach zasoby, dzięki czemu rozkwitnie
Twoja kreatywność i zdolność znajdowania najlepszych rozwiązań;
zbliżysz się do większej równowagi wewnętrznej, co automatycznie przełoży się na więcej równowagi
w Twoim życiu zewnętrznym.

2) w zakresie umiejętności:
➢
➢
➢
➢

nauczysz się rozpoznawać zasoby i ograniczenia oraz znajdować dla nich zastosowanie (w sobie
i u innych osób, w sytuacjach, rzeczach itp.);
nauczysz się wchodzić w dialog oparty na partnerstwie, szacunku i wolności;
nauczysz się odpowiadać na podstawowe dysfunkcje występujące w każdym zespole;
nauczysz się posługiwać informacją zwrotną jako podstawowym i najważniejszym narzędziem
planowania, motywowania, ewaluowania, dyscyplinowania oraz budowania relacji.

3) w zakresie wiedzy:
dowiesz się czym jest świadome przywództwo oraz jak rozwój samoświadomości wpływa na
kształtowanie osobistego stylu przywództwa;
➢ dowiesz się, w jaki sposób Twój styl budowania relacji i przywództwa generuje konsekwencje, których
aktualnie doświadczasz w swoim zespole lub swojej organizacji;
➢ poznasz niezbędne postawy i praktyki do budowania i rozwoju zespołów;
➢ podniesiesz poziom swojej inteligencji przywódczej.
➢

