Workshop LEADERSHIP A PARTNERSHIP
Leadership - vůdcovství. Zní to jako výsada majitelů nebo ředitelů velkých společností. Je to ale
především ŽIVOTNÍ POSTOJ. Leadership je pro mě především schopnost nezávislosti na vnějších
okolnostech nebo lidech, nýbrž závislosti především na své vizi. A ať jste maminka, která podniká,
studuje, nebo maminka s touhou vytvořit to nejlepší zázemí pro svou rodinu, tento přístup způsobí,
že ze zadního sedadla vozu svého života přesednete za volant.
"S postojem leadera může být člověk úspěšný v zaměstnání, studiu i rodině. Je jedno, jestli
vlastníte firmu, jste někomu podřízení nebo i v domácnosti" /Petr Casanova/

STAŇTE SE KRÁLOVNOU SVÉHO ŽIVOTA
Každá matka je přirozeným vůdcem pro své děti. Ať chceme nebo ne, budou nás v
mnohém následovat. „Nikdy jsem neměl rád lidi, kteří říkají: Je to můj vůdce, tak ho
musím respektovat. Ne, ať říkají: Vážím si ho, a proto ho přijímám jako vůdce a
budu ho následovat.“ /José Mourinho/ Osobně si přeji, aby mě mé děti následovaly
tím druhým způsobem.
Jak najít a probudit svého vnitřního vůdce a stát se královnou svého života - o tom bude první část
tohoto workshopu. Ve druhé části se budeme věnovat vydefinování své týmové role, spolupráce x
konkurence, budování partnerství.
A PROČ BUDOVAT PARTNERSTVÍ? Jednak protože lidé zvýší svou produktivitu už jen tím, že se setkají.
A také proto, že žádný z nás není dokonalý. Nikdo neumí vše, a když si k sobě najdeme toho
správného partnera, sníží se množství činností, do kterých se musíme nutit a zbyde nám víc času na
to, v čem máme flow, co nás baví, v čem jsme dobří.
Znalost své týmové role nám pomůže v podnikání, zvýší naši hodnotu pro zaměstnavatele, nebo nám
může pomoci při aktivitách v jakýchkoli neziskových nebo dobročinných organizací.
Aby partnerství fungovalo, nestačí jen najít si partnera. Partnerství je potřeba budovat. Pracovní i
osobní.

CENA: 270 Kč,-

HLÍDÁNÍ DĚTÍ V DOBĚ KURZU ZAJIŠTĚNO

Lektorka Bára Klenčíková, vedoucí sítě a lektorka ve společnosti Green Ways, lektorka v projektu Šťastná máma

