NÁVYKŮ

skutečně efektivních lidí ®

Rozvoj lídrů na všech úrovních

Nová verze uznávaného programu 7 návyků skutečně efektivních lidí spojuje nadčasové principy
s moderními technologiemi a postupy.
I když jsou lidé jakkoli výkonní, dlouhodobého úspěchu mohou dosáhnout pouze tehdy, budou-li
schopni efektivně vést sami sebe, zaujmout a ovlivňovat druhé, spolupracovat s nimi a stále zlepšovat
a obnovovat své schopnosti. Tyto složky jsou základním kamenem osobní, týmové i firemní efektivity.
Nová verze programu 7 návyků skutečně efektivních lidí, je ověřeným „operačním systémem“ osobního
leadershipu. Efektivitu rozvíjí na třech úrovních:

1. OSOBNÍ
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• Posiluje osobní zralost, produktivitu a schopnost
vést sebe sama.
• Díky důkladnému plánování a soustředění
na přesně stanovené cíle vede ke zvládání
rozhodujících priorit.
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NEJDŘÍVE SE SNAŽTE
POCHOPIT, POTOM
BÝT POCHOPENI
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Návyk 6

SPOLEČNÉ VÍTĚZSTVÍ

VYTVÁŘEJTE
SYNERGII

Návyk 4

MYSLETE ZPŮSOBEM
VÝHRA – VÝHRA

2. TÝMOVÉ
• Zvyšuje zapojení týmu, pracovní morálku
a spolupráci.
• Zlepšuje komunikační dovednosti a posiluje
vztahy.
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TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ DÁVEJTE NA PRVNÍ MÍSTO

Návyk 1

OSOBNÍ VÍTĚZSTVÍ

BUĎTE PROAKTIVNÍ

Návyk 2

ZAČÍNEJTE
S MYŠLENKOU
NA KONEC

ZÁVISLOST

3. FIREMNÍ
• Vytváří rámec pro rozvoj základních hodnot
a budování vysoce efektivní firemní kultury.
• Rozvíjí stávající i potenciální lídry, kteří jsou
příkladem charakteru a způsobilosti.
7 návyků skutečně efektivních lidí nabízíme jako
firemní nebo veřejný rozvojový program.

70 %

DNEŠNÍCH ŠPIČKOVÝCH PRACOVNÍKŮ

POSTRÁDÁ
VLASTNOSTI,
KTERÉ JSOU ZÁSADNÍ

PRO JEJICH BUDOUCÍ ÚSPĚCH.
— Studie FranklinCovey

PŘÍNOSY 7 NÁVYKŮ
NÁVYK

ÚČASTNÍCI BUDOU SCHOPNI:

NÁVYK 1:
BUĎTE PROAKTIVNÍ®

• převzít iniciativu a přijímat zodpovědnost

NÁVYK 2: ZAČÍNEJTE
S MYŠLENKOU NA KONEC®

• stanovit si měřitelné osobní i týmové cíle a plán, jak jich
dosáhnout

NÁVYK 3:
TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ
DÁVEJTE NA PRVNÍ MÍSTO®

• postupovat podle priorit a realizovat své nejdůležitější cíle,
namísto neustálého „hašení požárů“

NÁVYK 4: MYSLETE
ZPŮSOBEM VÝHRA – VÝHRA®

• vytvářet vztahy s vysokou s mírou důvěry, a efektivněji tak
spolupracovat

NÁVYK 5: NEJDŘÍVE
SE SNAŽTE POCHOPIT,
POTOM BÝT POCHOPENI ®

• efektivně využívat komunikační dovednosti

NÁVYK 6:
VYTVÁŘEJTE SYNERGII ®

• rozvíjet inovativní a účinná řešení, která vedou ke
spokojenosti všech zainteresovaných stran

NÁVYK 7:
OSTŘETE PILU ®

• zvýšit svou motivaci, energii a životní rovnováhu
každodenní obnovou sil

• soustředit se především na věci, které mohou ovlivnit

• vyjádřit svůj názor i vyslechnout druhého
• poskytovat i přijímat zpětnou vazbu

PROCES 7 NÁVYKŮ
Nová verze rozvojového programu 7 návyků skutečně efektivních lidí pomáhá účastníkům nejen
získat znalosti o tom, jak být efektivnější – procesy a nástroje, které program nabízí, jim především
umožní si návyky efektivity skutečně osvojit a používat je každý den.
PŘÍPRAVA

UČENÍ & PROCVIČOVÁNÍ

Vstupní hodnocení

Seminář 7 návyků

ŽITÍ 7 NÁVYKŮ
Osobní závazek na 7x7 dní
Mobilní aplikace Living the 7 Habits
a karty 7 návyků

PRACOVNÍ MATERIÁLY PRO ÚČASTNÍKY
• Účastnický manuál
• Osobní závazek
na 7×7 dní
• Karty 7 návyků

• Mluvicí hůl

NÁVYKŮ

NÁVYKŮ

skutečně efektivních lidí ®

skutečně efektivních lidí ®
OSOBNÍ ZÁVAZEK NA 7x7 DNÍ
Velké kameny

na tento týden: ________________ (datum)
ROLE

1

Ostřete pilu

The 7 Habits of Highly
Effective People
®
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INTERDEPENDENCE
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• Mobilní aplikace Living
the 7 Habits

E

• Karty pro rozvoj
komunikačních
dovedností

• Kartička pro týdenní
plánování

PUBLIC VICTORY

NÁVYKŮ

skutečně efektivníchINDEPENDENCE
lidí
®

PRIVATE VICTORY
6

DEPENDENCE
7

KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI
KARTY 7 NÁVYKŮ

V případě zájmu o více informací nebo o nezávaznou prezentaci programu 7 návyků skutečně
efektivních lidí nás kontaktujte na telefonním čísle +420 261 099 310.
Třídenní nebo čtyřdenní (2 + 2 dny) seminář

FC CZECH, s. r. o., zastoupení společnosti FranklinCovey v ČR a SR
Ohradní 1440/2a | 140 00 Praha 4 | tel. +420 261 099 310 (375)
info@franklincovey.cz | www.franklincovey.cz | www.franklincovey.sk

