NÁVYKŮ

Implementace v organizaci
DOVEĎTE SVŮJ TÝM K VYŠŠÍ VÝKONNOSTI

Implementace 7 návyků v organizaci je nový jednodenní workshop, který podporuje zavedení 7 návyků
skutečně efektivních lidí v pracovním týmu, oddělení či v celé organizaci.
Je založen na rozsáhlém globálním průzkumu mezi klienty, kterým se v jejich organizacích daří 7 návyků
úspěšně zavádět. Workshop je určen lídrům týmů, kteří již mají zkušenost se 7 návyky. Učí je, jak tyto
návyky začlenit do každodenního fungování svých týmů a vytvořit z nich operační systém individuální,
týmové i firemní efektivity.
Při implementaci 7 návyků je třeba, abyste jako lídři dodržovali tyto kroky:

1. ŽIJTE 7 NÁVYKŮ
• Přijměte závazek stát se efektivnějším lídrem
a vytvářet výkonný tým.

UPEVŇUJTE V TÝMU
7 návyků

• Svůj závazek sepište a sdílejte jej se svým týmem.

2. BUĎTE PŘÍKLADEM 7 NÁVYKŮ

BUĎTE PŘÍKLADEM
7 návyků

• Rozhodněte se, jakým lídrem chcete být.
• Naučte se žít 7 návyky a být ostatním příkladem –
přijměte návyky za své a vědomě je dodržujte.
• Zapracujte na svých schopnostech otevřít se
zpětné vazbě a vyhledávat ji.

ZAVAŽTE SE
žít 7 návyků

3. UPEVŇUJTE V TÝMU 7 NÁVYKŮ
• Vytvořte inspirativní prostředí – integrujte 7 návyků
do všech oblastí života firmy.
• Naučte se vést ostatní efektivně – zaměřte se na
to, co lidé ve vašem týmu dělají správně, a vyzvěte
je, aby sami zhodnotili své chování. Empaticky
naslouchejte a pak představte svá doporučení,
která pomohou k lepšímu porozumění.
• Zaveďte pravidelná týdenní setkání, při kterých
budete pracovat na udržování 7 návyků jako
základu týmové kultury.

Neustále jdete
příkladem, vědomě
i nevědomě. Co říkáte
a děláte i způsob,
jakým to říkáte a děláte,
rozhoduje o tom, jaký
typ kultury kolem sebe
vytvoříte.
- Stephen R. Covey

PROCES IMPLEMENTACE 7 NÁVYKŮ V ORGANIZACI
Nový workshop Implementace 7 návyků v organizaci umožní lídrům nastolit 7 návyků jako základní operační systém
a vybudovat kulturu větší týmové efektivity. Je navržen pro lídry, kteří absolvovali rozvojový program 7 návyků
skutečně efektivních lidí a jejichž týmy prošly minimálně jednodenní verzí semináře 7 návyků.

PŘÍPRAVA

UČENÍ & PROCVIČOVÁNÍ

ŽITÍ
7 NÁVYKŮ SKUTEČNĚ EFEKTIVNÍCH LIDÍ

®

Máme-li být efektivní, potřebujeme dosahovat
jak osobních, tak společných vítězství.

7 návyků skutečně

Osobní vítězství

®

efektivních lidí

®

Tato vítězství nás posouvají od závislosti
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Návyk 5

Společné vítězství

®
NEJDŘÍVE SE SNAŽTE
POCHOPIT, POTOM

BÝT POCHOPENI
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Vstupní
hodnocení

Seminář
7 návyků

Osobní závazek
na 7 x 7 dní
Mobilní aplikace
Living the 7 Habits
a karty 7 návyků

LÍDŘI
Týdenní setkání
týmu

MATERIÁLY PRO ÚČASTNÍKY

• Účastnický manuál
• Kniha 7 návyků skutečně
efektivních lidí

JAK KOUČOVAT VÁŠ TÝM K VYŠŠÍ VÝKONNOSTI

The 7 Habits of Highly
Effective People
®
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Habit 5

INTERDEPENDENCE
Návyk 6

SEEK FIRST TO UNDERSTAND,
THEN TO BE
UNDERSTOOD

NÁVYKŮ

LU
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• Plakáty 7 návyků

• Přístup na webovou
stránku s videi
a nástroji pro využití
v praxi

Implementace v organizaci
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• Karty 7 návyků

• Mobilní aplikace
Living the 7 Habits

VYTVÁŘEJTE
SYNERGII

Habit 4

THINK WIN-WIN

NEZÁVISLOST
skutečně efektivních
lidí ®
Habit 3

PUT FIRST THINGS FIRST

Habit 1

PRIVATE VICTORY

BE PROACTIVE

Návyk 2
S MYŠLENKOU

DEPENDENCE

KARTY 7 NÁVYKŮ

V případě zájmu o více informací nebo o nezávaznou prezentaci tohoto programu nás kontaktujte na
telefonních číslech +420 261 099 342 (375).

Tento program je součástí licence FranklinCovey All Access Pass™.
All Access Pass™ je roční obnovitelná licence, se kterou vaše organizace získá neomezený přístup k programům, on-line seminářům,
digitálním lekcím, hodnocením, videím a dalším materiálům společnosti FranklinCovey. Řešení All Access Pass vám rádi představíme
a poskytneme časově omezený přístup do portálu, který toto vše nabízí: aap@franklincovey.cz.

FC CZECH, s. r. o., zastoupení společnosti FranklinCovey v ČR a SR
Ohradní 1440/2a | 140 00 Praha 4 | tel. +420 261 099 342 (375)
info@franklincovey.cz | www.franklincovey.cz | www.franklincovey.sk
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