9. Kompetence lídra budoucnosti
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Anotace modulu:
V tomto modulu se podíváme optikou tématu štěstí v práci na to, co v dnešní době
potřebuje úspěšný lídr. V programu vycházíme na jedné straně z aktuálních studií z
oblasti neurověd či pozitivní psychologie, na druhé straně budeme diskutovat mnoho
příkladů z praxe z konkrétních českých i zahraničních firem. Zastavíme se nad tím, jak
budovat vztahy a prostředí důvěry a efektivní spolupráce, jak pracovat s vnitřní
motivací zaměstnanců, co je růstové nastavení mysli, jak v zaměstnání pracovat s
návyky, nebo jak s tím vším souvisí zdravý životní styl. V uceleném nadhledu projdeme
čtyři základní pilíře pro budování zdravé a udržitelné firemní kultury - Vztahy &
Výsledky & Růst & Zdraví.

Cíl modulu:
Seznámit se s kompetencemi lídra budoucnosti. Propojit teorii a vědecké výzkumy z
oblasti štěstí s praxí firemního prostředí. Identifikovat způsoby, jak rozvíjet efektivní
spolupráci. Osvojit si základy budování zdravé a dlouhodobě udržitelné firemní kultury.
Identifikovat konkrétní akční kroky pro implementaci.
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