Název
Komu je program určen

BUDUJME SPOLEČNĚ FIREMNÍ
NEBO TÝMOVOU KULTURU
Týmům, které se potřebují sladit a nastavit si spolupráci, ve které se budou
cítit dobře

Co získáte pro praxi
•
•
•
•
•
•
•

Obsah programu

Společně si vytvoříme bezpečné prostředí pro práci na tématech,
která obvykle týmy nemají prostor řešit
Budete mít možnost navzájem se v týmu vyslyšet
Společně identifikujeme oblasti, na které se potřebujeme zaměřit
v další práci
Nastavíme si způsob další práce, který nám umožní neskončit tímto
workshopem, ale v započaté práci pokračovat
Sladíme se co do společných cílů i jazyka, který používáme
Vytáhneme ze skříně případně kostlivce a dáme prostor konstruktivní
spolupráci
Odejdete s konkrétními kroky, která vám pomohou posunout vaší
spolupráci na další úroveň

Tento workshop připravujeme vždy s klientem na základě aktuální situace a
potřeb firmy či týmu. Obvyklým zadáním je, že v týmu nefunguje spolupráce
úplně dobře, ale není jasná zjevná příčina. Případně tým si chce definovat
priority na následující období a vyhodnotit spolupráci v uplynulých měsících.
Workshopu mohou předcházet rozhovory s klíčovými lidmi, ze kterých
vyplynou oblasti, na které by bylo potřeba se zaměřit. Zároveň tyto rozhovory
pomáhají týmu získat důvěru v osobu facilitátora a společná práce pak
většinou jde snáze.
Workshop je kombinací facilitace a týmového koučování. Důležité je, aby
všichni členové týmu měli možnost se aktivně zapojit a jejich pohled
nezapadl. V rámci zadání si definujeme cíl, který pak validujeme spolu
s týmem v průběhu, protože se může stát, že cestě k cíli brání něco, co by
bylo užitečné ošetřit v první řadě (např. konflikty ve skupině, neochota
spolupracovat,…).
Výstupy by pak měly být specifické další kroky, které tým posunou na cestě
k jejich cíli či cílům.

Lektor

Mgr. Petra Janková – zkušená koučka a manažerka

Rozsah a termín

Minimálně ½ den, je dobré počítat i s navazujícím setkáním. Délka vždy
vychází z aktuální situace a zadání.

Místo realizace

Dle dohody s klientem.

Kontaktní osoba

Ing. Zdeněk Michálek
Mobil: + 420 606 760 130
E-mail: zmichalek@hmpartners.cz

