NÁVYKŮ

skutečně efektivních lidí ®
ZÁKLADY

Zvyšte efektivitu svých zaměstnanců
Úspěch vaší organizace závisí na kvalitních výkonech pracovníků na všech úrovních. Jak takových
výkonů a výjimečných výsledků dosahovat dlouhodobě? Klíčem k naplňování vašich cílů je firemní
kultura − společné hodnoty, chování a dovednosti, které sladí schopnosti všech pracovníků se strategií
organizace.
Jednodenní seminář 7 návyků skutečně efektivních lidí – základy se zabývá základními principy
a postupy 7 návyků a účastníkům pomáhá maximálně využívat vlastní potenciál. Vedoucím pracovníkům*
pak umožňuje na těchto základech stavět a cíleně budovat efektivní firemní kulturu napříč celou
organizací.
Seminář navazuje na rozvojový program 7 návyků pro vedení společnosti* a je určen především
zaměstnancům v nemanažerských pozicích, administrativním a běžným pracovníkům.

OSOBNÍ VÍTĚZSTVÍ®
Nejprve se účastníci zaměří na svůj charakter
a na vedení sebe sama. Učí se přijímat více
zodpovědnosti za svá rozhodnutí a výsledky.
Stanoví si cíle, které budou v souladu s jejich
osobním posláním, smyslem a cíli týmu
i organizace. Naučí se, jak tyto cíle zrealizovat:
soustředí se na to nejdůležitější, nikoli jen na to,
co právě nejvíc spěchá.
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SPOLEČNÉ VÍTĚZSTVÍ

VYTVÁŘEJTE
SYNERGII
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SPOLEČNÉ VÍTĚZSTVÍ®
V další části se učí chápat podstatu efektivní
spolupráce s ostatními. Účastníci se dozví, co je to
mentalita hojnosti, pochopí, jak s druhými lidmi lépe
komunikovat, naslouchat jim s empatií a respektem,
jak při řešení problémů uplatnit synergický efekt
a nalézat lepší řešení, než jaká by dříve považovali
za možná.

TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ DÁVEJTE NA PRVNÍ MÍSTO
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OSOBNÍ VÍTĚZSTVÍ

BUĎTE PROAKTIVNÍ
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ZAČÍNEJTE
S MYŠLENKOU
NA KONEC

ZÁVISLOST

V závěrečné části semináře se účastníci naučí, nakolik zásadní je pro dobrý výkon i spokojený život
umět trvale obnovovat vlastní síly a investovat do sebe sama.

* Pro vedoucí pracovníky a lídry je určena tří- nebo čtyřdenní verze programu a následně
jednodenní workshop Implementace 7 návyků v organizaci, který je zaměřen na vedení týmů.

PŘÍNOSY SEMINÁŘE®
Účastníci semináře se seznámí s nadčasovými principy efektivity, které jim pomohou růst a povedou je k lepším výkonům. Pochopí, že skutečný úspěch začíná uvnitř a teprve pak se projevuje
navenek, poznají, jakou odměnu přináší větší sebedisciplína a jakých výsledků je možné dosahovat
díky spolupráci s ostatními.
Na jednodenním semináři se účastníci naučí:
• přebírat větší odpovědnost za výsledky
• určit, na čem nejvíc záleží – v pracovním
i soukromém životě
• stanovovat si priority a dosahovat
nejdůležitějších cílů namísto pouhého
řešení urgentních situací
• efektivněji spolupracovat s ostatními
díky vztahům vybudovaným na důvěře
a oboustranném prospěchu

7 návyků představuje
osvědčený proces osobního
a mezilidského růstu, který
má okamžitý i dlouhodobý
dopad.
– Stephen R. Covey

• efektivně komunikovat ve všech oblastech
svého života
• přistupovat k problémům a příležitostem
kreativně a s otevřeností ke spolupráci
• neustále se zlepšovat a učit

• Účastnický manuál
• Osobní závazek na 21 dní
• Karty 7 návyků
• Kartičky pro týdenní plánování
• Mobilní aplikace Living the 7 Habits

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

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.
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