
Organizace je jako loď. Aby nás vzala tam, kam 
potřebujeme, musíme navigovat, starat se o 

posádku, umět odhadovat směr větru, topit pod 
kotlem a za jízdy opravovat. 

NAUTILUS
SES kurz pro vedoucí pracovníky dětských domovů



PŘIJEĎTE NA JEDNODENNÍ SETKÁNÍ ŘEDITELŮ.
V prvním roce 2016 tři tematická setkání NAUTILUS.

1. SETKÁNÍ  - ČT 14.DUBNA 2016
KOUČINK

Koučing je podmnožinou supervize. Je to metoda zaměřená na 
zvyšování výkonu a efektivity vedoucího. Použijte koučing pro 
zlepšení svých manažerských dovedností. Naučte se koučovat 
své podřízené, poraďte si lépe s odporem zaměstnanců proti 
změně.

PSYCHOHYGIENA NA VEDOUCÍ POZICI

Jak si udržet energii, odstup a nevyhořet – práce vedoucího je 
velmi náročná, často je ve své roli osamělý. Pojďme sdílet své 
zkušenosti, radosti i starosti a naučme se novým technikám, jak 
uvolnit tělo i mysl a získat novou vitalitu

LEADERSHIP

Vedení sebe sama a druhých lidí je umění, pojďme se ho učit. 
Existují vhodné metody, jak na to.



PŘIJEĎTE NA JEDNODENNÍ SETKÁNÍ ŘEDITELŮ 
NAUTILUS

2. SETKÁNÍ  - ČT 6.ŘÍJNA 2016
SPRÁVNÍ LIDÉ

Assessment center a Development center: současné metody 
výběru a rozvoje zaměstnanců –mějte přesně ty kolegy, jaké 
potřebujete mít.

ZMĚNA KULTURY

Organizační kultura je neviditelná, velmi těžko se s ní pracuje a 
těžko se diagnostikuje, přesto je to to – co nejvíce vzdoruje, 
pokud chceme do organizace zavést změnu. Naučme se s ní 
pracovat. Nejúspěšnější jsou ti manažeři, kteří umějí na 
organizační kulturu působit a využívat jí ve svůj prospěch.



PŘIJEĎTE NA JEDNODENNÍ SETKÁNÍ ŘEDITELŮ 
NAUTILUS

3. SETKÁNÍ  - ČT 1.PROSINCE 2016

PLÁNUJEME DOBŘE ČAS?

Organizace času a stanovování priorit – co je pro nás doopravdy 
důležité? Přestaňte zápasit s diářem a termíny, plánujte podle 
priorit. Mějte v roce 2017 dost času!

TVOŘENÍ UZDRAVUJE

Úspěšný program FUN – ART: malba na plátno i pro ty největší 
amatéry ! Umění vést je také nechat se vést: dopřejte si 
workshop plný barev a svobody. Odvezte si před Vánoci vlastní 
obraz, ať už s ním naložíte jakkoli.



PRAKTICKÉ INFORMACE
Setkání je určeno pracovníkům ve vedoucí pozici.
Předpokládaný časový rozsah programu: 1 den,  9:30 – 16:00.
Místo konání: Restaurace a penzion Ve století, Loděnice u Berouna / www.vestoleti.cz
Cena programu: 2600,- Kč/osoba/ za 1 setkání. Při malbě (prosinec) +500,- .
Přihlášení emailem do 22.2. jména+pozice, obratem pošleme přihlášku a zálohovou 
fakturu. Email: ses@sebespolu.net . Uveďte, zda se hlásíte na 1 nebo více setkání.
V ceně programu je vedení programu včetně materiálů, pronájem prostor a techniky, 
oběd, teplé a studené nápoje a malé občerstvení po celou dobu programu.

Těšíme se na vás. Lektoři SES –
SEBESPOLU, Ondřej Bárta a Evžen Nový.

tel. Ondřej 739 073 178  
tel.Evžen 725 290 328

www.sebespolu.net
ses@sebespolu.net

Kurzy SES mi jako vedoucímu pracovníkovi přinesly více věcí, především pak pohled z jiných 
stran na mou práci, na to jak lépe komunikovat s kolegy, jak jinak vést porady. Kurzy jsem 
rozhodně spatřoval jako přínosné.           Jiří Beránek, ředitel DD Unhošť

Evžena a Ondra jsou skvělí lektoři, kteří dokáží každého účastníka výborně motivovat 
k pohledu na jakoukoliv věc netradičním způsobem, pod jiným úhlem pohledu, nežli je běžně 
obvyklé.  Milan Čížek, zástupce ředitele DD Nové Strašecí
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