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Pracovat s mocí k prospěchu svému i ostatních
Mapovat svoji moc a z čeho vychází (slepá místa a zdroje)
Spojovat se s pocity síly a trénovat chování pramenící ze síly 

Všímat si zneužívání moci a hledat způsoby, jak ho nedovolit 

CELODENNÍ WORKSHOP
POWER TO LEAD 1
V našem kulturním prostředí má samotné slovo MOC nádech něčeho
negativního. Je až příliš spjato s temnou stránkou moci, s jejím zneužitím. Ve
skutečnosti většina z nás mocí disponuje, ale neuvědomuje si to. Téma moci
a leadershipu se proto týká nás všech, kdo jsme v roli učitelů, mentorů,
koučů, terapeutů, lékařů, poradců, manažerů nebo rodičů. 
CÍLE

      (reflexe a trénink situací)

      (reflexe a trénink situací)

CELODENNÍ SEBEPOZNÁVACÍ WORKSHOP 

TYPOLOGIE PODLE MYERSOVÉ-BRIGGSOVÉ (MBTI)
MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) je zkratka označující populární typologii
osobnosti, která vychází z kritérií rakouského psychologa Carla Gustava
Junga publikovaných v jeho knize „Psychologické typy“. Kritéria jsou celkem
čtyři, každé z nich nabízí dvě možnosti na opačných pólech. Vznikne tak 16
osobnostních typů a čtyři základní temperamenty. Není tedy diagnostickým
nástrojem, ale nástrojem sebeporozumění a pochopení odlišností druhých lidí
a má uplatnění v soukromém pracovním životě.
CÍLE
Porozumět typologii jako prostředku sebepoznání a k pochopení odlišností
druhých lidí 

LEKTORKY Alena Jáchimová, Irena Konečná

Jak propojit silné stránky, talenty a motivaci s prací, kterou děláte teď
nebo byste mohli dělat v budoucnosti
Zmapovat příběh Vašeho života: směřování kariéry a Vás samotných
Naučit se spolupracovat s ostatními, jak fungovat s lidmi, kteří mají odlišné
vnímání práce a kariéry
Popsat vlastní silné stránky, talenty a motivace k práci
Sdílet emoce a strachy při designu „práce snů”

CELODENNÍ WORKSHOP
DESIGNEREM VLASTNÍ PRÁCE
Workshop nabízí aktuální a praktické nástroje k posílení vlastního smyslu
práce a proaktivního přístupu k zaměstnání. Tento trénink poskytne užitečné
rady a zkušeností při designování vaší práce v rámci firmy a scénáře vašeho
pracovního života. 
CÍLE

LEKTOR Valery Senichev

LEKTORKA Dana Kodešová



Uvědomit si faktory vedoucí ke vzniku vyhoření a ztráty akceschopnosti
Seznámit se se schopností mentální vizualizace a naučit se ji využívat
vědomě a v souladu s pozitivním záměrem (ideomotorický trénink)
Osvojit si techniky relaxace jako nástroj prevence duševního zdraví
Naučit se pracovat s vnitřní energií

DVOUDENNÍ WORKSHOP
MENTÁLNÍ TRÉNINK
Workshop MENTÁLNÍ TRÉNINK je zaměřen na posilování základních
postojů, kterými jsou optimismus, akceptace reality a orientace na řešení.
Osvojování si základních způsobů jednání jako řízení sebe samých, práce s
koncentrací, přebírání odpovědnosti, péče o vztahy a utváření vlastní
budoucnosti, dovednost relaxace a aktivace. Díky nim pak můžeme
kontrolovat svoji motivaci, sebedůvěru, emoce, odhodlanost i aktuální
psychické stavy (náladu, přístup k práci, energii).
CÍLE

LEKTORKA Alena Jáchimová

KREATIVNÍ WORKSHOP 

EMPLOYER BRANDING JAKO SOUČÁST HR A FIREMNÍCH
STRATEGIÍ
Značka (Brand) je to, co nás činí jedinečnými a co nás odlišuje od
ostatních. Značka určuje směr a způsob našeho jednání a pomáhá nám
při každodenním rozhodování. Značka je pro nás zpětnou vazbou a
předpokladem pro úspěch na trhu i ve společnosti. Značka přitahuje
správné lidi do firmy a zvyšuje jejich identifikaci, hrdost a angažovanost. 

DNA firmy  - vize, mise a hodnoty
Tvoříme a pečujeme o svou značku
EVP - unikátní atributy značky – jak je
najít a jak s nimi pracovat?
Nástroje komunikace a sociální sítě
Příklady praxe – jaké jsou trendy na
trhu a kam trh směřuje?

Strategický přístup k employer
brandingu Co je značka a proč ji

budovat?
Kdo je nositelem značky?
Jak vypadá současný trh
práce?
Jak to vidí různé generace?
Cílové skupiny

Značka a trh práce

LEKTORKY Petra Sýkorová, Zuzana Rambousková



Proč jsme často fascinování lidmi, kteří zneužívají moc?
Jak je tabuizování moci podmíněno historicky?
Jak se pojetí moci vyvíjelo?
Jak o ní přemýšleli Niccolo Machiavelli, Stanley Milgram, Philip Zimbardo,
Michel Foucault, Václav Havel?
Kam dospělo moderní pojetí moci a co přináší?

WEBINÁŘ 1,5 HODINY
MOC VE ZPĚTNÉM ZRCÁTKU
Představy o moci se během historie vyvíjely a stále vyvíjejí. Pojetím moci se
zabývalo mnoho významných spisovatelů, psychologů, vědců či filosofů.
Často jsme fascinováni lidmi, kteří moc mají, aniž bychom si uvědomovali, že
existují i méně nápadné formy moci, a že i my sami jsme v určitých situacích
a kontextech mocní.
CO SE DOZVÍTE? 

WEBINÁŘ 1,5 HODINY
PSYCHICKÁ ODOLNOST I
Jste dost dobře připraveni na setkání s neočekávaným? Události, které
nezapadají do našich představ a plánů nás dokážou rozhodit. Jak procházet
tím vším jako vítěz? Rozhodují o tom tři parťáci. Ani jeden 
z nich není významnější než druhý. Jejich hlasy jsou rovnocenné, jejich role
rozdílné. A tito tři se přou, spolupracují, konkurují si, soutěží o naši pozornost
a přízeň. Jejich soulad či nesoulad, vzájemný respekt určuje naše další kroky.
Těmi parťáky je naše mysl, emoce a činy.

www.vsaps.cz

LEKTORKA Alena Jáchimová

Jak je to se změnami v našem životě, co se děje v naší hlavě
Jak funguje naše mysl, když věci nejdou podle plánu
Jakou roli v tom hrají naše přesvědčení a naučené vzorce chování 
Jak poznat „mentální pasti“ a proč je snadné do nich spadnout
Jak v sobě posilovat optimismus a zdravé sebevědomí, hrdost

CO SE DOZVÍTE? 

LEKTORKY Alena Jáchimová a Irena Konečná

TERMÍNY WORKSHOPŮ A WEBINÁŘŮ SLEDUJTE NA NAŠEM WEBU A FACEBOOKU


