
„Úspěšní lídři vidí příležitosti v každé potíži, spíše než potíž v každé příležitosti.“ Reed Markham

S manažery a teamledery najdu cestu, která povede k

efektivnímu fungování týmu a ke zlepšení vztahů na

pracovišti. 

S týmy a jednotlivci pracuji na jejich hodnotách, které jim

umožní lepší fungování v práci.

Pomáhám lidem vidět věci s odstupem, aby se vaši

zaměstnanci necyklili ve věcech, které je vyčerpávají.

Pomocí týmového koučinku můžeme odbourat toxické

vztahy na pracovišti, nastavit otevřenost a respekt všech

členů týmu.

Nabídka

Koučink pro majitele firem, manažery a teamledery

Jaká jsou hlavní témata?

� podpora dlouhodobého profesního rozvoje

� nastavení vizí a hodnot firmy

� sebeřízení a práce s vlastní energií

� omezující vzorce a trénink představivosti
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JSEM FACILITÁTORKA

NESTRANNÉ FACILITOVÁNÍ PORAD A MEETINGŮ, ONLINE A OFFLINE, VYUŽÍVÁM EFEKTIVNí

KOMUNIKACE PŘI HLEDÁNÍ EFEKTIVNÍHO ŘEŠENÍ  

PODPORUJI FUNKČNÍ A ZDRAVÉ  PROCESY VE VAŠÍ FIRMĚ      

Týmový koučink

Jaká jsou hlavní témata?

� hledání společné vize týmu

� řešení konkrétního projektu

� nastavení komunikace a způsobu řízení

� odstranění bariér

� péče o mentální nastavení a osobní i týmový potenciál

� podpora sebevědomí pro všechny členy týmu

� odvaha vykročit z komfortu do zóny učení

� první týmový koučink osobně, následující lze i online
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Reference

“Ozval jsem se Aleně, abych si vyjasnil svoji vizi a

podíval se na to, kudy dál půjdu. Při koučování

jsme narazili na moje vnitřní překážky, které se

mi díky Aleně povedlo překonat a tím jsem mohl

vykročit na další cestu s větší lehkostí a jasností.

Oceňuji s jakým klidem a zkušeností mě přes

tyto překážky provedla a těším se na další

koučování.”

Michal Holub

kouč firemního a osobního růstu

“Celý proces koučování s Alenou byl příjemný,

současně byl i pro mě a můj tým velmi efektivní.

Nic  se ale nestalo samo. Byla jsem v situaci, kdy

se personálně měnila část týmu který vedu  a

bylo třeba se znovu vrátit k vizím, hodnotám

organizace,  a doslova si vymodelovat nové

členy týmu. Současně pro mě ale bylo důležité si

uvědomit hodnoty a  zdroje i v těch současných

členech týmu.

Ale to byla jen část práce, kterou jsme spolu

realizovali. Zažila jsem nejrůznější techniky,

dotazování a navození stavu mysli, které vedly

k mému cíli – mít spokojený a výkonný tým.

Mohu říct, že Alena  je velmi kreativní, každé

setkání bylo jiné a vždy jsem odcházela s

pozitivní náladou. To vše se odrazilo na

fungování nového týmu.”

Mgr. Hana Chloupková

ředitelka Občanské poradny Třebíč, z. s.
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