CYKLUS 3 WORKSHOPŮ
POWER TO LEAD
Zacházení s mocí je základem úspěchu nejen v roli leadra, ale i v běžném životě při jednání
v rodině, ve škole nebo s kamarády. Jen člověk, který zachází se svými silami vědomě ve
prospěch sebe i druhých, může naplňovat svůj potenciál beze zbytku. Zvlášť ve vedoucí roli, kdy
je vliv našich slov a činů silnější, je důležité si svoji sílu uvědomovat a usměrňovat. V naší
kultuře je moc často spojována se svojí temnou stránkou: manipulací, zneužíváním v různých
podobách, což nám občas brání uplatnit svůj vlastní vliv.
Program je koncipován jako
třídenní denní workshop
test DPI (Diamond Power Intelligence)
individuální konzultace.
Všechny aktivity na sebe navazují.
První den je zaměřen na individuální práci se svými zdroji moci.
Druhý den se zaměřuje práci s mocí v roli leadra a rovnováhu mezi využíváním moci k něčemu
nebo proti něčemu/ někomu. Test DPI (Diamond Power Intelligence) je nástroj díky kterému
získáte informace o svém vlivu, skutečném dopadu vašich slov a činů.
V individuální konzultaci budete moci svým výsledkům dobře porozumět a díky nim si uvědomit,
jaké změny můžete udělat, abyste snáze dosahovali svých cílů a získali větší sílu v roli, kterou
zastáváte.
Třetí den workshopu vám ukáže konkrétní cestu, jak plánované kroky uvést do praxe. Celý
program je prakticky orientován na malé kroky, které vedou k velkým změnám.

PRO KOHO JE PROGRAM URČENÝ
Program je určený lidem a organizacím, které zajímá, s jakou mocí disponují, jaké zdroje síly
využívají příliš, a jaké dosud nepřiznané zdroje síly mají, což je klíčem k vytváření agilní a inovační
kultury

CÍLE
Osvojíte si postupy a techniky, jak být pro své kolegy a nadřízené respektovanou autoritou.
Seznámíte se s tím, co tvoří zdroje vlivu, („rank“ tj. privilegia, kterými disponujeme) .
Uvědomíte si, jak se sféry vlivu mění v různých situacích a kontextech, co nás skutečně ovlivňuje.
Naučíte se větší flexibilitě ve využívání svých silných stránek.
Naučíte se lépe zvládat situace, ve kterých se vám vlivu nedostává a cítíte se zatím znevýhodněni.
Naučíte se vnímat, jaké má vaše konkrétní chování dopad na ostatní a pracovat s tím.

CYKLUS 3 WORKSHOPŮ
POWER TO LEAD
PROGRAM
DEN 1 - 3. 4. 2020, 9:30 - 16:30
MOC A VLIV
V čem spočívá vliv – základní principy vlivu/moci (vnější a vnitřní kritéria)
Poznání sfér vlivu (tzv. „ranky“ podle Julie Diamond)
Jak používáme svůj vliv ve skupině, v organizaci
Co s naším vlivem dělá kontext a jeho změny
Slepá místa: favorizování, indiskrétnost, přesilová hra syndrom slabého lva
DYNAMIKA VLIVU
Co je dynamika vlivu
Jak jí podléháme a co s ní dělat
Podle čeho poznáváme sílu ostatních
Vědomé řízení neverbálních signálů jako zdroj síly
Zneužívání vlivu a vzdávání se vlivu (cena za bezmocnost)

DEN 2, 24. 4. 2020 9:30 - 16:30
ROZŠIŘOVÁNÍ SFÉR VLIVU
Mapování svého osobního vlivu
Řešení dynamiky vlivu v reálných situacích
7 KOMPETENCÍ POWER IQ
Přístupnost - Zmocnění - Svědomí Respekt - Profesionalita - Spravedlnost - Rozhodnost
Jak těmto kompetencím rozumět
Jak to vypadá, když jsou silnou stránkou leadra
Do jakých pastí můžeme spadnout

DEN 3, 9:30 - 16:30 (termín třetího dne
bude upřesněn)
TRÉNINK KOMPETENCÍ
Seberozvoj, posilování vlastních kompetencí
Případové studie
Nácvik dovedností
Budeme navazovat na test DPI
Třetí den je nástavbový pro vážné zájemce
o rozvoj v této oblasti.

www.vsaps.cz

LEKTORKY
Mgr. Alena Jáchimová
Ing., Mgr. Irena Konečná

3. 4., 24. 4., podzim 2020
9:00 - 16:30
CENA
1 den
2 dny
3 dny
Student 1600 Kč 3000 Kč 4000 Kč
Veřejnost 2600 Kč 5000 Kč 6000 Kč
CENA za test DPI 5900 Kč
CENA za individuální konzultaci
Student 1000 Kč
Veřejnost 1500 Kč
VŠAPs, Akademická 409, Terezín

