CO POTŘEBUJI VĚDĚT O VYHOŘENÍ, KDYŽ VEDU TÝM,
FIRMU NEBO HR ODDĚLENÍ?
Vyhoření - co to vlastně znamená? Jak ovlivňuje výkon jednotlivců, týmu či firmy?
Jak mu předcházet? Jak podporovat opak vyhoření - tvůrčí myšlení a práci?
O ČEM TO BUDE
Zjistíte, jak účinně předcházet syndromu vyhoření a vytvářet podmínky pro dobrý výkon i pracovní
atmosféru. Udělejte si jasno v tom, co skutečně je/ není vyhoření, jak se projevuje a jak se “měří”.
Jak se to stane, že člověk vyhoří nebo je naopak odolný. A kdo za to může, kdo nese
zodpovědnost? Jak můžete vytvořit pro lidi vhodné pracovní prostředí? Že to jde a jak na to, pokud
to chcete u vás mít jinak?
V neposlední řadě bude řeč o vás. Vy, jako lídr, jste člověk statisticky ohrožený více než vaši lidé.
Zároveň jste pro svůj tým významný rizikový nebo podpůrný faktor.
Přijďte na seminář ať máte jasno.
KOMU JE WORKSHOP URČEN
●
●
●
●

Vedete lidi nebo firmu a chcete jim lépe rozumět
Potřebujete zlepšit výsledky svého týmu/organizace
Chcete efektivně spolupracovat a posílit vztahy v týmu
Hledáte cesty k dlouhodobé prosperitě - zdraví lidí i organizace

KDY A KDE
Ve středu 13. listopadu 15.00-17.30 v prostorách Kudykampus, Husova ul č. 5, Praha 1
REGISTRACE
Seminář má omezenou kapacitu. Registrovat se můžete zde: https://1url.cz/@vyhoreni

Gabriela Böhmová -koučka, lektorka a tvůrce programů péče o lidi a firmy.
Gabriela hledá způsoby, jak účinně předcházet syndromu vyhoření lidí a potažmo
organizací. Ještě raději však podporuje smysluplnost a tvořivost v myšlení, práci i životě
- tedy praví opak vyhoření. Učí a trénuje efektivní komunikaci - je přesvědčená, že
zlepšením komunikace můžeme zlepšit život sobě, svým blízkým i své firmě. A
vykomunikovat si takové podmínky, ve kterých nevyhoříme. Spolupracuje na změnových
projektech s firmami, neziskovkami i pečujícími rodiči.

15 účastníků

120 min. informací,
zkušeností, sdílení +
30 min. indiv. dotazy &
networking

950 Kč

