szkoła kreatywności

Innowacyjność

Servant Leadership.
Zarządzanie zespołem
oparte na empatii

Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego niektórzy liderzy zachowują się tak, jakby dawno stracili kontakt z rzeczywistością i słabnieich umiejętność porozumiewania się z zespołami lub parterami biznesowymi? A może sam jesteś liderem, który chce poprawić
komunikację w zespole lub zmaga się z pogarszającą relacją ze współpracownikami, którzy w efekcie wycofują się z zaangażowania w pracę i unikają wzięcia odpowiedzialności za swoje decyzje?
Co możesz zrobić, aby uniknąć tych sytuacji w przyszłości?
Odpowiedzią może stać się poznanie kultury i filozofii, oraz wartości i praktyk związanych z empatycznym przywództwem Servant
Leadership. To przywództwo które jest rekomendowane jako styl zarządzania w organizacjach zorientowanych na realizację
wartości (ang. value proposition), transformacji zwinnej Agile, nurtu projektowania zgodnie z wartościami Service Design, UX,
podejściu Design Thinking.
Podczas najbliższego webinaru zainspirujemy Cię i zaangażujemy w poznanie praktyk i narzędzi, które pomogą Ci lepiej
zrozumieć i zarządzać zespołem. Dowiesz się również, dlaczego empatia jest ważna w przewodzeniu zespołom, których
praca jest zorientowania na kreatywność, generowanie innowacji, progresywne myślenie i odpowiadanie na nowe
potrzeby klientów.

Zapraszamy Cię do zapisów na webinar,
który odbędzie się w dwóch terminach:
17 marca oraz 18 marca 2021
w Centrum Kreatywności Targowa
www.cktargowa.pl

„Ludzie zapomną o tym, co
powiedziałeś, ludzie zapomną
o tym, czego dokonałeś, ale
ludzie nigdy nie zapomną
tego, jak dzięki tobie się czuli”
May Angelou

Co potrzebujesz wiedzieć, zanim zapiszesz się na Webinar?
1. Nasze zajęcia trwają 4 godziny. Metody rozwojowe, które będziemy wykorzystywać wywodzą się z Team Coachingu, facylitacji
i narzędzi Action Learning. Dlatego też, prosimy przygotuj sobie komfortowe miejsce pracy, które pozwoli Ci włączyć kamerę.
2. Jeśli z przyczyn osobistych lub zawodowych nie możesz uczestniczyć w zajęciach w pełnym kontakcie z nami i uczestnikami,
będziemy Cię prosili jedynie o przedstawienie się na początku spotkania przy włączonej kamerze. Pozostałą część zajęć możesz
potem spędzić jako obserwator.
3. Aby przygotować się do webinaru, otrzymasz dostęp do kursu on-line przygotowanego przez organizatora Big Call. Kurs
przybliży ci fundamenty przywództwa Servant Leadership. Aby otrzymać dostęp do kursu wyślij swoje zgłoszenie na adres
kontakt@bigcall.pl. Otrzymasz niezbędny link oraz hasło.

PROWADZĄCA: Magdalena Kamińska, Big Call – Center of Servant Leadership Poland

Założycielka i CEO Center of Servant Leadership Poland, ośrodka rozwoju przywództwa. Centrum Servant Leadership jest członkiem Greenleaf Center for Servant Leadership, ośrodka przywództwa Servant z dorobkiem ponad 50 lat.
W latach 2003–2020 zarządzała grupami managerów, ekspertów i specjalistów, liderów w organizacjach o międzynarodowym
zasięgu, oraz transformacji Agile, kulturowej i cyfrowej. Była odpowiedzialna za realizację strategii biznesowych w unikalnym
środowisku nowoczesnych i samozarządzających się zespołów. Od 2014 roku zgłębia, testuje i propaguje w Polsce przywództwo
Servant Leadership. Jest częścią międzynarodowej społeczności przyjaciół i Servant Liderów, uczestniczy w pracach nad rozwojem podejścia i jego adaptacji pośród sfer biznesowych, społecznych i publicznych.
Jej zdaniem filozofia przywództwa Servant Leadership jest jedyną, która rozwija zrozumienie odpowiedzialności liderów za
budowanie zrównoważonego i zdrowego świata i organizacji. „Servant Liderzy budują świat z myślą o obecnych i przyszłych
pokoleniach. Poszukują większego celu, angażują się w sprawy, które wydają się im być poza ich zasięgiem”.
Głównym obszarem jej zainteresowań jest transformacja polskiego przywództwa w obszarze szerokiej świadomości, odpowiedzialności i dobrego, zrównoważonego wpływu na otoczenie. Uczy przywództwa akcentując jego wpływ na modele biznesowe,
moralność i etykę. Buduje zrozumienie przywództwa, które jest aktywne, społecznościowe i społecznie angażujące się, takie, które
równoważy cztery światy: ludzi, ekonomię, technologię i planetę.
Potwierdziła swoje kompetencje rozwojowe uzyskując międzynarodową akredytację ICF na poziomie profesjonalnym PCC ICF.
Od wielu lat prowadzi mentoring pro bono dla liderów z organizacji społecznych. Od 2014 tworzy i prowadzi szkołę coachingu.
Jest absolwentką psychologii społecznej Uniwersytetu SWPS, oraz wiodących szkół coachingu. Dzieli się swoimi doświadczeniami
na łamach Personel Plus, Tok FM, Radio Czwórka.

Poznaj nas lepiej:
https://bigcall.pl/
https://www.facebook.com/bigcallSL
https://www.linkedin.com/in/magdalena-kami%C5%84ska-61599692/

www.cktargowa.pl

