Sehraný tým

Jsme
produktivní tým

Máme společný
cíl
Jsme inovativní

Práce nás baví

Můžeme se na
sebe spolehnout

Skvěle
spolupracujeme

Efek�vní spolupráce je klíčovou kompetencí
pro 21. stole�
Nástup digitální ekonomiky přináší obrovské technologické možnos�,
rychlost vývoje se exponenciálně zvyšuje. Pro jednotlivce je však stále
ob�žnější obsáhnout všechny detaily výzev, se kterými je konfrontován.
Roste proto význam efek�vní týmové spolupráce.

Přínosy programu
Produk�vita
Vytvoříte stmelený, angažovaný
a dlouhodobě produktivní tým.
Odstraníte vnitřní bariéry a
posílíte vzájemnou důvěru.

Funkční vize
Sjednotíte se na cílech a
pomocí kooperační mapy
přeformátujete svoje vztahy v
rámci firmy i vůči vnějšímu
prostředí.

Inovace
Odstraníte bariéry a uvolníte
cestu kreativní spolupráci.
Naučíte se využívat silných
stránek všech členů týmu a
podpoříte inovační rychlost.

Angažovanost
Získáte novou energii a svým
myšlenkám dáte křídla. Práce
vám bude dávat smysl. Stanete
se jádrem pozitivní změny v
organizaci.

Sebereﬂexe

Odpovědnost

Osvojíte si schopnost posuzovat
vliv vlastního chování i chování
týmových kolegů na efektivitu
týmové práce i na atmosféru v
týmu.

Pochopíte vzorce, které vedou k
určitému typu chování, naučíte
se s nimi aktivně pracovat a
identifikujete souvislost s mírou
synergie v týmu.

Týmová synergie
► V prostředí rostoucího tlaku na výkon za současného omezování
zdrojů je nezbytnou podmínkou úspěchu maximální využi� lidského
potenciálu týmu. Výkonnost jednotlivce má svoje limity, jediný
prostor pro růst efek�vity představuje synergie týmu.
► V efek�vním synergickém týmu lidé sdílejí nejen dovednos� a
zkušenos�, ale i hodnoty, postoje a týmové standardy podporující
snahu o nejlepší možné výsledky. Bez toho jsou „týmy“ jen skupinou
izolovaně pracujících jednotlivců a spolupráce je blokována

Metoda
► Program je založen na prožitkové transformaci a aplikuje
systemický přístup jako moderní, vědecky fundovanou teorii,
vzniklou v rámci mezioborového výzkumu.
► Zahrnuje v sobě poznatky z biologie, psychologie, ﬁlosoﬁe
konstruk�vismu, obecné systémové teorie i kvantové fyziky, které
unikátně propojuje.
► Je výjimečný �m, že se zaměřuje na prak�ckou využitelnost
poznatků v managementu, marke�ngu, terapii a vzdělávání.
► Hluboké treore�cké poznatky aplikuje snadno pochopitelným a
přímočarým způsobem.

Propojení s praxí
► Program vytváří prostor k otevření a vyřešení existujících pracovních
problémů pod vedením zkušeného kouče a facilitátora.
► Během programu se v týmu vytvoří atmosféra odpovídající „ideálnímu
stavu“. Účastníci tak formou reálného prožitku získají zkušenost s
fungováním týmu ve stavu synergie, což je bude mo�vovat k udržení i v
běžném pracovním prostředí.

Organizace
Program je rozdělen do 2 dvoudenních řešitelských workshopů. Součás�
programu je i domácí příprava a samostudium.

Odborný garant
Garant programu dr. David Brož řadu let
pracoval na vrcholných postech pres�žních
mezinárodních společnos�. Know how, které
vám během programu zprostředkuje, získával v
programech těch nejlepších zahraničních škol i
účas� na řadě mezinárodních projektů. Mnoho
let se věnoval studiu systemiky, kterou aplikuje
do praxe.
Působil jako generální ředitel společnos�
VELUX, Black&Decker, Berner, Camif, Philips.

info@peoplix.com

www.peoplix.cz

+420 602 312 694

