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Poradenský paket

Přesvědčení týmu o správnosti strategie managementu
Kdy jej využijete?



Máte tým nebo kolektiv klíčových zaměstnanců. Potřebujete jeho spolupráci na managementem
zvolené strategii





Strategie představuje změnu, nebo směr, který by tým mohl vnímat negativně
Nedaří se vám tým přesvědčit „selským rozumem“
Nemůžete si dovolit ztráty v týmu nebo jeho rozpad

Někdy se stává, že management firmy chce nebo musí rozhodnout o strategii, která je těmi, kteří ji mají
vykonávat vnímána jako nesprávná, nesystémová, poškozující. Přesto firma nutně potřebuje jejich spolupráci a
„vysvětlení“ situace nepomáhá. Pomůžeme vám najít nejvhodnější způsob jak vaši strategii týmu komunikovat a
jak jej přimět, aby ji akceptoval.

Co obsahuje?




Analýzu situace a vyhodnocení jejího obrazu v očích zaměstnanců.



Přípravu klíčových osob ze strany managementu. Pomoc s vyhledáním spojenců, významných odpůrců
a dalších důležitých osob v týmu a přípravu individuální práce s nimi



Asistenci při implementaci zvolené strategie klientem. Pomoc s řešením problémů a krizových situací

Volbu optimálního přístupu k týmu. Volbu optimální komunikační strategie a nástrojů. Cílem je vždy
vyhnout se konfrontaci a co nejvíce zapojit samotný tým do procesu prosazení strategie

Hlavní přednosti pro vás





Získáte profesionální a odbornou podporu v nesnadné situaci přesvědčování týmu
Minimalizujete riziko personálních ztrát v týmu, jeho rozpadu, odchodu, nebo ztráty motivace
Situaci která by za normálních okolností byla nepřehledná máte pod kontrolou a rozumíte ji

Nároky a náklady
Časové nároky projektu jsou individuální podle jeho stavu a rozsahu. Finanční náročnost je okolo 10 dnů práce
s klientem (cena za Poradenský den je individuální a pohybuje se okolo 25 000 Kč). Pokud potřebujete pouze
dílčí pomoc, můžete si objednat poradenský den na kterékoli konkrétní téma a další části paketu dle potřeby a
vaší situace.

Další informace
Vám poskytne PhDr. Vojtěch Bednář, tel. 731 782 385, e-mail: vojtech.bednar@firemni-sociolog.cz

Základem efektivního vedení není moc, ale důvěra

