POZVÁNKA NA SEMINÁŘ
„Když rozvoj, tak týmový“
Středisko ekologické výchovy Toulcův dvůr, Praha, 24. – 25. srpna 2020

Pro koho je seminář určen
Seminář je určen pro vedoucí pracovních týmů a manažery SEV.
Vzdělávací cíl semináře
Seznámení se způsoby práce s jednotlivcem a celým týmem, porozumění vlastnímu stylu vedení, rozšíření portfolia možných metod práce s pracovním týmem.
Anotace semináře
Účastníci se seznámí s vhodnými technikami a metodami práce s týmem. Budeme se zabývat tím, jak
rozvíjet jednotlivce v rámci fungování týmu, jak pracovat s týmem, a jak nastavit dobrou spolupráci
mezi členy týmu. Podíváme se také na výběr nového pracovníka, proces jeho zaučení a začlenění do
týmu.
Účastníci si otestují vlastní roli v týmu, preferenci stylu vedení. V průběhu semináře si sestavíme soubor
otázek k pohovorům se zaměstnanci (např. výběrové, motivační, zpětnovazební aj. pohovory). Podstatnou součástí semináře bude sdílení zkušeností mezi účastníky.
Předpokládaný časový harmonogram
1. den:
12:00 – 13:00 Prezence, ubytování, oběd
13:00 -14:00 Úvod, představení Pavučiny a SEV Toulcův dvůr, nastavení fungování skupiny: Lenka
Skoupá, Martina Chvátalová
14:00 – 18:00 Práce s lidskými zdroji – typologie jednotlivců jako členů týmu, fungování týmu jako celku: Jan Šebek
18:00 – 18:45 Večeře
18:45 – 19:45 Příklad z praxe: od profesního standardu organizace k hledání svobody pro rozvoj lidí –
Petr Daniš, Tereza, vzdělávací centrum
19:45 – 20:45 Příklady z praxe k fungování a rozvoji pracovních týmů, představení různých strategií a
role vedoucího pracovníka a jednotlivých členů týmu: Lenka Skoupá, Martina Chvátalová
2. den:
7:15 – 8:00 Snídaně
8:00 – 11:00 Praktický nácvik technik pro vedení týmu; např. výběr programového pracovníka, předání
pracovních kompetencí, plány osobního rozvoje, manažerské rozhovory, poskytování zpětné vazby,
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hodnocení práce manažerů a leaderů – kdo může poskytnout, jakým způsobem a jak s tímto typem
hodnocení dále pracovat, poskytování zpětné vazby – dle poptávky a potřeb účastníků
11:00 – 12:30 Sdílení zkušeností účastníků a další praktický nácvik technik pro vedení týmu
12:30 - 13:00 Reflexe a uzavření semináře, následuje oběd a odjezd účastníků
Metody a formy využité v rámci semináře
Prezentace, příklady testů a dotazníků, vlastní práce účastníků, vzájemné učení a sdílení, diskuse, týmové hry.
Lektorský tým
Seminář povede lektorský tým organizací Botič a SRAZ - Mgr. Martina Chvátalová, Ing. Lenka Skoupá
společně s hosty Mgr. Petrem Danišem a Mgr. Janem Šebkem.
Cca 1 – 2 týdny před seminářem Vám bude zaslán podrobný program a další organizační informace.
Časový harmonogram
Seminář je dvoudenní. První den semináře se začíná obědem ve 12:00 hodin, vlastní program začíná v
13:00 hodin, druhý den semináře končí předáním osvědčení a následně obědem v 13:30 hodin.
Pro vydání osvědčení je nutné absolvovat celý seminář v počtu 12 hodin. Pokud odjedete dříve, bude
na Vašem osvědčení uveden pouze počet absolvovaných hodin.
Účastnický poplatek
Účastnický poplatek činí 1 000 Kč pro členy Pavučiny, 2 000 Kč pro ostatní účastníky. V ceně je zahrnuto ubytování s lůžkovinami, stravování – plná penze a program. Cena nezahrnuje dopravu účastníků do
místa konání semináře. Seminář je určen pro maximálně 22 účastníků, přednost mají dříve přihlášení.
Účastnický poplatek bude uhrazen na účet Pavučiny na základě vystavené faktury po uzavření přihlašování. Poplatek se hradí předem a je nevratný. V případě, že se přihlášený účastník nebude moci semináře zúčastnit, může jeho vysílající organizace vyslat náhradníka.
Seminář není akreditovaný.
Souhrnné údaje
Termín: 24. – 25. srpna 2020
Místo konání: SEV Toulcův dvůr, učebna Velká přednášková
Webové stránky hostitele: www.toulcuvdvur.cz
Odborný garant: Botič o.p.s.
Lektorské zajištění: Mgr. Martina Chvátalová, Ing. Lenka Skoupá, Mgr. Petr Daniš, Mgr. Jan Šebek.
Přihlášky
Přijímání přihlášek bude ukončeno, jakmile bude naplněna kapacita semináře. O přijetí budete informování ihned po zaevidování přihlášky. Pokud zájem o seminář výrazně převýší jeho kapacitu, vyhrazuje si Pavučina právo dodatečně omezit počet účastníků z jedné organizace.
Kapacita semináře je minimálně 15 účastníků a maximálně 22 účastníků.
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Přihlašování probíhá vyplněním přílohy „Botič_prihlaska_kdyz_rozvoj_tak_tymovy_“ a zasláním na adresu: info@pavucina-sev.cz.
Vyplněním a odesláním přihlášky souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro účely školení dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob
v souladu se zpracováním osobních údajů a jejich předání třetí osobě (organizátorovi semináře).
Kontaktní osoba: Mgr. Blanka Toušková, info@pavucina-sev.cz, +420 721 133 108
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