
Self Leadership
înseamnă să ai
mentalitatea și

abilită�ile necesare
pentru a ob�ine

lucrurile de care ai
nevoie pentru a reuși

BREAKFAST
Într-o lume de tip VUCA (volatile, uncertain, complex, ambiguous), ca cea în care traim

ast zi, succesul organiza�iilor nu mai depinde de controlul și expertiza unei echipe
restrânse de management, ale c rei responsabilit �i principale erau decizia strategic și
monitorizarea opera�ional .
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Succesul unei organizaţii depinde tot mai mult de comportamentul proactiv al

contribuitorilor individuali, acei angajaţi care au rolul de a lua initiativa si de a

implementa efectiv proiectele companiei.

Multor companii le este clară această direc�ie. Se vede asta în valorile organiza�ionale
pe care și le-au definit: responsabilitate, „ownership”, proactivitate, ini�iativă,
parteneriat. Altele au făcut un pas mai departe și au opera�ionalizat în mod real această
filosofie în cultura și procesele organiza�ionale. Acestea din urmă sunt cele care au
succes, sunt atractive pentru oamenii buni și profitabile, sunt companii reper pentru o
pia�ă a for�ei de muncă alcătuită acum din ce în ce mai mult din Genera�ia Y: angaja�i
care devin proactivi atunci când au sentimentul de autonomie și de parteneriat prin co-
definirea op�iunilor.

Vă invităm să explorăm împreună exemple de succes în care oamenii au abilităţile şi
încrederea pentru a-şi evalua matur situaţia în care se află, știu să solicite sprijinul şi
resursele de care au nevoie, au o atitudine orientată spre soluţii şi își asumă
responsabilitatea pentru acţiunile lor.

Într-o lume în care schimbarea e singura constantă, cum ar beneficia organiza�iile dacă
angaja�ii noilor genera�ii ar avea competen�e mai bune de Self Leadership?
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Agendă

09:00-9:30 Welcome coffee

09:30-10:45 Ce înseamnă Self Leadership?

10:45-11:00 Coffee Break

11:00-12:30 Rezultate sondaj „Competen�e de Self Leadership în organiza�ii din Romania”.

Care este legatură dintre competen�ele de Self Leadership, nivelul de angajament și
perfoman�a profesională? Ce impact se poate observa în companiile care încurajează dezvoltarea competen�elor de Self Leadership?
Discu�ie facilitată pe baza experien�elor participan�ilor.

Guest Speaker: lec�ii privind dezvoltarea
competen�elor de Self Leadership într-o organiza�ie.

Prezentarea programului Self Leadership de la Ken Blanchard Companies: cum abordează acest program teme relevante cum ar fi
creșterea gradului de implicare şi motivaţie, preocuparea pentru auto dezvoltare, „ownership”, creșterea performan�ei, etc. Experienţe de
succes şi exemple de bune practici întâlnite la companii din România..

Detalii logistice:

Data:
Locaţia:
RSVP:

21 martie 2019
DB Connect, sala Waterfall

alexandra.culicovschi@humaninvest.ro
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