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Řada manažerů čelí výzvě řídit tým na dálku a jak tomu přizpůsobit svou
každodenní manažerskou rutinu. Jak to udělat, aby jejich lidé i oni sami cítili
motivovaní a dosahovali výsledků i v distančních podmínkách.

O to víc, že „new normal“ asi nebude výrazně jiný než to, co zažíváme nyní.

Cílem programu je:

1. Pošťouchnout manažery, aby si upravili vedení týmu i sebe a nečekali na
to, že to nějak přejde nebo se to bude řídit samo.

2. Dodat kus inspirace, naděje a chuti se do toho pustit.

3. Investovat do strategicky důležitých dovedností do budoucna.

Obsah a aktivity jsou uzpůsobeny potřebám konkrétní skupiny, využívají její
zkušenosti, diverzitu a vedou ke sdílení a využívání nejlepších postupů. Toto
ještě doplňujeme novými dovednostmi, kde je třeba. V souladu s naším
posláním v programu aplikujeme princip 70:20:10 a dbáme o zavedení
konkrétních kroků do praxe.

STRUKTURA PROGRAMU:
• Úvodní setkání, představení, online nástroje, očekávání od programu

• Modul 1: osobní efektivita (priority, efektivní rutiny a rytmy, práce s časem, pozornost)

• Modul 2: vedení týmů a týmová spolupráce (pravidla spolupráce, očekávané výsledky, 8 kritických chování
v týmu, podpora pro členy týmu)

• Modul 3: osobní odolnost (energie, práce se stresem a prevence, flexibilita, integrace práce a osobního
života, perspektiva)

• 2x týmový koučink a podpora implementace do praxe

DETAILY FUNGOVÁNÍ PROGRAMU:
Počet účastníků 10-25 / 1-2 lektoři; 3 moduly á 3,5 hod., týmové koučinky á 1 hod.; práce probíhá ve velké
skupině a v menších „promíchaných“ týmech 3-5 lidí (vč. následného týmového koučinku); celková investice
pro účastníky jsou 14,5 hod. v rozmezí cca 2,5-3 měsíců

Realizace 100% online, využíváme interakci (break-out rooms, polling) a digitální kreativní „flipchart“

CO ŘÍKAJÍ ÚČASTNÍCI REMOTE LEADERSHIP PROGRAMŮ:
„Aktuální situace je velice náročná, s jistotou ale prohlašuji, že budu čerpat z posledního tréninku!“
„Děkuji za vaši pomoc a snahu, byl to opravdu vynikající a užitečný program!“
„Bylo to opravdu vynikající!!!! Děkuji za pozvání do programu!“

Tímto způsobem již podporujeme např. Generali, Allianz, Atlas Copco & Epiroc.


