
REGISTRACE A INFO

REGISTROVAT SE LZE DO 20.9.2015

na webových stránkách www.podporapotencialu.cz
èi na FB www.facebook.cz/podporapotencialu

Kapacita workshopù je omezena, pro pøijetí je rozhodující poøadí pøihlášení.

KONTAKT: 
Lucie Hrdlièková tel.: 725 210 057, 

e-mail: podporapotencialu@gmail.com

OBÈERSTVENÍ A HLÍDÁNÍ DÌTÍ ZAJIŠTÌNO

Proè jít na konferenci?
Okolo je mnoho inspirujících pøíbìhù lidí, kteøí si šli za svým a uspìli. 

Jaká byla cesta za jejich snem? Jak na sobì pracovali a rozvíjeli se? 
V rámci konference Vám pøedstavíme pestrou paletu metod a technik, 

kterými lze rozvíjet potenciál èlovìka - a� už chcete rozvíjet 
a podporovat potenciál svùj, nebo potenciál vašich zamìstnancù.

Úterý 29.9.2015, 9:00–17:00

aula Novojièínského vzdìlávácího centra
ul. Bohuslava Martinù 4, Nový Jièín

HLAVNÍ PARTNER

„Podpora potenciálu - jedineènost jako základ úspìchu“



Program:

DOPOLEDNÍ BLOK (pøednášky)

09:45 - 10:15

10:15 - 10:45

a
10:45 - 11:15

09:00 - 09:30

09:30 - 09:45

11:15 - 11:45

11:45 - 12:15

13:15 - 15:15

15:15 - 17:00

prezence

Peter Živý: oficiální zahájení

Thomas Diener: Orientace na zdroje - prázdná slova nebo žitá praxe?
Orientace na zdroje? O tom dneska mluví kdekdo. Co ale znamená doopravdy a navíc v praxi?

Eva Uhríková: Aplikace kariérového poradenství s jednotlivci ve firmách
Kariérové poradenství pøímo ve firmì? K èemu je dobré? Jak se dají metody Thomase Dienera 
pøenést do firemní praxe.

Michael Martoch: Proè na talentu záleží?
Znáte opravdu své silné stránky? A víte, proè je dobré je znát? Jejich poznání vám pomùže lépe pracovat i žít. 
Blanka Junová: Jak využít Human Design v praxi pro leadery a týmy.
Našli jste v práci sami sebe? Váš tým šlape jako hodinky? Pokud ne, mohla by vám  pomoci metoda Human Design.

Jarek Procházka: I Dalajláma a Steve Jobs mìli své metody
Najali jste si pro vaši firmu kouèe? A nehodil by se vám spíš interní mentor? Kdo to je a co by mìl dìlat?

obìd formou rautu

ODPOLEDNÍ BLOK (workshopy)

12:15 - 13:15

Pavlína Vašátová: Poznej svoje kvality
Chcete vìdìt, jaké kvality ve vás døímají?
Zážitkové techniky vám je odhalí lépe než hodiny pøemýšlení

Thomas Diener: Praxe orientované na zdroje
Orientace na zdroje? O tom dneska mluví kdekdo. Co ale znamená doopravdy a navíc v praxi?

Peter Živý: Talent jako prostor hravosti
Hrajete si rádi? Pak si èasto i lépe uvìdomujete svùj talent. Pojïte si chvíli zahrát – èekají vás pohybové hry 
intuitivní pedagogiky.

Eva Mohauptová: Dynamika týmu
Co je dynamika týmu? Jak využívat a smìrovat sílu skupiny a pøitom naplno využít potenciál každého èlena?

Korèekovi: Organizaní konstelace jako moderní metoda v manažerské praxi
Organizaní konstelace? Pøipomíná známé rodinné konstelace,  jenom si místo
maminky postavíte šéfa a místo sourozencù kolegy. 

„výkop“ pro váš networking
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