Budování autentických organizací
Moc, výkonnost & leadership
konference, 14. května 2015

Klíčové kompetence moci
workshop, 15.- 17. května 2015

Co by se stalo, kdybychom měli svolení mluvit o
tématech, které jsou v práci tabu, přitom nás
nejvíce ovlivňují a zažíváme díky nim ve svém
profesním životě nejvíce stresu? Co by se stalo,
kdybychom měli prostředky a metody, jak o nich
mluvit a to tak, že by z toho mohly mít užitek naše
organizace? Dokázalo by to výrazně zvýšit výkon
vaší organizace?
Autentičnost, rozdíly a konflikty, boj o moc, obavy a
pochyby, dynamika vztahů a napětí v týmu: tyto věci
zažíváme všichni, ale hovoříme o nich jen zřídka.
Přidejte se k nám a mluvte o těchto a jiných
tématech, "o kterých se nemluví", a naučte se nové
způsoby, jak přinést změnu do svých organizací i
svého okolí. Tato konference a navazující workshop
nabízejí jedinečnou příležitost naučit se nové metody
a pojetí jak zvyšovat kvalitu práce a posilovat
participaci a engagement prostřednictvím přinášení
našeho autentického a celistvějšího já do
pracovního života.
Jste leadrem organizace, odborníkem v oblasti HR,
facilitátorem, koučem, manažerem týmu, který se
zajímá o rozvoj organizací ale i o svůj osobní růst?
Baví vás učit se nové metody? Iniciujete změny ve
svém okolí nebo rádi přemýšlíte o nových
konceptech? Pak je toto setkání pro vás.

“Boje o moc podkopávají naši spolupráci a
způsobují, že ze strachu z možné kritiky,
nesdílíme své nápady a brzdíme svou tvořivost.
A naše neschopnost používat moc nám brání v
rozhodnosti, znemožňuje nám přijímat a dávat
přímou zpětnou vazbu nebo vést produktivní
rozhovor.”

Julie DIAMOND
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Vy

Vytvořme autentičtější a
silnější organizace…
Budete mít příležitost si
vyslechnout speakry, mluvit s nimi
v panelové diskusi, zapojit se do
několika workshopů a malých
skupinek, obejít několik stanovišť
ve “world cafe”, přispět svými
nápady, zkušenostmi,
provokativními myšlenkami a
mnohem více…
Přidejte se a buďte součástí této
provokativní platformy, změňte
interakce ve vašich vztazích a
sledujte, co se stane…

Moc, výkonnost & leadership
Konference, 14. května 2015
8:30 - 9:15

Registrace

9:30 - 9:45

Přivítání

9:45 - 10:15

Změna paradigmatu leadershipu: k autentičnosti a sebe-uvědomění
Lubor ŽALMAN, ex-CEO, zakladatel & partner, EnCor

10:15 - 11:00

Inteligence moci: nová pravidla
Julie DIAMOND, konzultantka organizačního rozvoje, trenérka &koučka

11:00 - 11:15

Přestávka

11:15 - 12:00

Humanizace rozhovorů o výkonu: použití osobní síly a vlivu
Stanislav HÁŠA, Facilitátor, poradce, profesionální průvodce lidí

12:00 - 13:15

O čem se v organizacích nemluví
Julie DIAMOND & speakři v panelové diskusi

13:15 - 14:30

OBĚD

14:30 - 16:00

Paralelní workshopy:
1. Sebe-reflexe jako akcelerátor růstu
Stanya STUDENTOVA, Facilitátorka, trenérka, supervizorka
2. Síla různorodosti: využití procesů diverzity v organizacích a posilování jejich
výkonu
Anup KARIA, Facilitátor, konzultant organizačního rozvoje
3. Zdroje osobní síly: pozvánka k participativnímu rozhovoru
Caspar FRÖHLICH, Konzultant organizačního rozvoje
4. Síla vztahů v businessu: zlepšování kvality interakcí
Elke SCHLEHUBER, Koučka, konzultantka, supervizorka

16:00 - 16:15

Přestávka

16:15 - 17:45

O čem se nemluví a jak nás to ovlivňuje, world café
Skupina facilitátorů

17:45 - 18:00

Shrnutí na závěr

18:15 - 18:45

Síla hudby: představení
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Klíčové kompetence moci
rozvíjejte efektivní leadership ve vás i u lidí ve vašem okolí

Workshop, 15. - 17. května 2015

3-denní workshop s Julie Diamond
V životě organizací je moc často zdrojem velkých obtíží,
stojí za špatným řízením, konflikty, šikanováním a
“toxickou” atmosférou. Boje o moc podkopávají naši
spolupráci a způsobují, že ze strachu z možné kritiky
nesdílíme své nápady a brzdíme svou tvořivost. A naše
neschopnost používat moc nám brání v rozhodnosti,
znemožňuje nám přijímat a dávat přímou zpětnou vazbu
nebo vést produktivní rozhovor.
Přitom moc sama o sobě není ten problém. Moc je
energie, lidská snaha tvarovat svět, ovlivňovat ostatní,
udělat něco významného. Moc se může těžko řídit, ale mít
ji je důležité. Je tvořící a tvůrčí. Pověříte-li někoho mocí, je
angažovanější, kreativnější a má více inspirace. Moc nám
pomáhá spolupracovat s protivníky, překonávat
propastné rozdíly a vytvářet řešení i těch nejobtížnějších
problémů.
Tří-denní prožitkový seminář vám poskytne nástroje a
metody k tomu, jak rozvíjet vlastní moc a proměnit ji na
klíčovou kompetenci leadershipu. Ať už pracujete ve
velké nebo malé společnosti, obchodní nebo neziskové,
start-upu, nebo státní správě či sociální službě, najdete
zde nástroje, jak se zorientovat v dynamice moci a
zvyšovat vlastní schopnost vedení.
Co si odnesete:
- dozvíte se, co jsou ty nejnebezpečnější mocenské
pasti a jak se jim vyhnout;
- objevíte nejzásadnější kognitivní chybu, kterou lidé
dělají ve vztahu k moci a která vede k jejímu
zneužívání;
- naleznete a rozvinete svoje “super-sschopnosti” které vám pomohou lépe vést pod tlakem, stresem a
při osobních výzvách;
- naučíte se, jak se stát "leadrem třetí generace", tím,
kdo inspiruje a rozvíjí lidi kolem sebe, aby se stali
mocnými leadry.
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15. - 17. května 2015
Pátek
9:30 - 17:30
Sobota 9:30 - 17:30
Neděle 9:30 - 14:30

Speakři & facilitátoři
Julie DIAMOND je konzultantka v oblasti leadershipu, koučka a trenérka z Portlandu, Oregon,
USA, která působí mezinárodně. Již více než 25 let je v čele vytváření příležitostí pro transformační
učení a rozvoj, napříč různými sektory. Od magisterských programů v oblasti procesověorientované psychologie, po rozvojové programy pro lídry z businessu, státního i neziskového
sektoru. Jeji aktuální výzkum se soustřeďuje na používání moci ve vedení, a její příspěvky na toto
téma najdete na jejím blogu, "Uživatelská příručka k moci" na www.juliediamond.net. Julie umí
přinášet srozumitelnost do komplexních a složitých konceptů a její autentický a dynamický styl
facilitace podporuje opravdové porozumění a má hluboký přínos do učícího procesu.
Caspar FRÖHLICH se zabývá poradenstvím pro top management mezinárodních firem, jako
např. Daimler, KPMG, Continental, Metrohm. Mluví a píše o inovativních přístupech v
leadershipu a nových způsobech spolupráce v moderních korporacích. Získal titul MBA se
zaměřením na finance, prošel rozsáhlým tréninkem v oblasti organizačního poradenství a má
diplom v oblasti facilitace hluboké demokracie.
Jeho leadership-blog "Manage your boss", který publikuje každý týden na top 3 web-portálech ve
Švýcarsku, má čtenost až 10 000 čtenářů týdně. Pracuje a žije v Curychu ve Švýcarsku.
Stanislav HÁŠA je profesionální průvodce lidí, HR poradce, kouč a facilitátor, s více než 16 lety
zkušeností. Jeho profesní historie zahrnuje businessové role v investiční bance a holdingu
(finanční ředitel, projektový leader), jako i role v řízení lidí (Human Capital Advisory leader v
konzultační společnosti a HR ředitel velké pojišťovny).
Tyto dva směry se prolínají i jeho vzděláním, a to psychologie a ekonomie, s PhD. v oboru
manažerské psychologie.
S nadšením a entusiasmem rozvíjí své projekty Prothea a Po poli a učí na vysoké škole.
Anup KARIA je certifikovaný procesově-orientovaný facilitator a konzultant na organizační rozvoj
s vice než 20 lety zkušeností s prací s jednotlivci a skupinami. Učí procesově-orientovanou
psychologii ve Velké Británii, ČR a mezinárodně, vede semináře a má konzultační praxi v
Londýně.
Je spoluzakladatel společnosti Asta Facilitation, která pracuje s organizacemi v oblasti rozvoje
leadership, diversity a change managementu.

Elke SCHLEHUBER má 17 let zkušeností v oblasti rozvoje organizací a týmů, osobního rozvoje a
rozvoje leadershipu. V Německu, na hranicích se Švýcarskem, provozuje svoji konzultační praxi.
Pracuje s jednotlivci, týmy i celými organizacemi.
Témata, která jí hýbou v práci a v životě jsou: posilování ženských kvalit ve veřejném prostoru,
přinášení víc uvědomění do toho, jak zacházíme s mocí v našem vnitřním životě a ve vztazích. V
neposlední řadě ji zajímá jak se co nejvíc spojovat se spiritualitou, která nás všechny ovlivňuje.

Stanya STUDENTOVA je certifikovaná procesově-orientovaná facilitátorka a konzultantka na
organizační rozvoj, která pracuje v oblasti kreativity, diverzity, leadershipu, facilitace konfliktů,
vzdělávání, rozvoje a managementu v Londýně. V organizacích nejčastěji pracuje na rozvoji týmů a
facilitaci konfliktů. Vystudovala psychologii v Brně. V minulosti působila jako učitelka umění, a
tak přináší svoji vášeň pro rozvíjení tvůrčích směrů do každodenního života a objevování
potenciálu ve výzvách, kterým čelíme na hranici našich zkušeností. Koučuje profesionály
vzdělávání, manažery, mediátory, umělce...
Lubor ŽALMAN, momentálně zakladatel a partner investiční společnosti EnCor Capital
Management. Jeho profesní kariéra je silně spojena s českým bankovním sektorem, kdy přes 9 let
vedl v roli CEO Raiffeisenbank. Tato role zahrnovala nejen výzvy v rámci středo-evropské
bankovní skupiny, ale navíc slučování dvou bank na českém trhu.
Předtím působil v oblasti investičního bankovnictví v Komerční bance a v poradenství v McKinsey
& Company. Je silným leaderem a inspirativním speakrem.
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Organizace
MÍSTO KONÁNÍ KONFERENCE A WORKSHOPU

IMPACT HUB PRAHA: Jak se tam dostanete
… nachází se nedaleko Anděla (Praha 5 - Smíchov), v ulici Drtinova 10.
Je to pouhých 10 minut pěšky od nákupního centra "Nový Smíchov" a metra
Anděl, nebo 5 minut pěšky ze zastávky tramvaje "Švandovo divadlo".
Parkování doporučujeme rovněž v nákupním centru, či blízkém okolí.
REGISTRACE & CENA
Registrační formulář na konferenci a/nebo workshop.
-KONFERENCE-

-WORKSHOP-

-OBOJE-

Včasné přihlášení do 28.2.2015

7 400 Kč

4 900 Kč

9 900 Kč

Základní cena

8 700 Kč

5 800 Kč

11 500 Kč

Pozn. Pokud pracujete v neziskovém sektoru, a nebo vás zajímá množstevní sleva, kontaktujte nás.

UBYTOVÁNÍ
Uvítali byste doporučení ohledně možného ubytování v blízkosti místa konání
workshopu a konference? Neváhejte nás kontaktovat.
STORNO PODMÍNKY
Účast lze zrušit pouze písemně. Pokud svoji účast zrušíte víc než 30 dní před termínem konání
workhopu a/nebo konference, nebudou uplatňovány žádné storno poplatky. Na pozdější zrušení
účasti bude uplatněno storno ve výši 50% ceny. Zrušení účasti méně než jeden týden (vč.) před
konferencí a/nebo workshopem znamená úhradu 100% ceny (vč. neomluvené absence).
POŘÁDAJÍCÍ ORGANIZACE
IPOP (Institut procesově-orientované práce) je nezisková organizace, jejímž primární cílem je
podpora rozvoje procesově-orientované psychologie a jejích metod v ČR.
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