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- Menedżerowie średniego i wyższego szczebla (niezależnie od branży i rodzaju aktywności
zawodowej) zainteresowani doskonaleniem swojej osobowości jako przywódcy i liderzy – osoby,
które się tym zajmują lub o tym marzą.
- Osoby chcące rozwijać zdolności prowadzenia i podejmowania skutecznych decyzji bez
kompromisów dotyczących wyznawanych wartości i etyki.
- Osoby zainteresowane tematyką współczesnego przywództwa opartego na systemie klasycznych
cnót i etyce.
TRENING

DOSKONALENIA
OSOBOWOŚCI
MENEDŻERÓW
PROWADZONY PRZEZ
ALEXANDRE’A
HAVARDA
– DYREKTORA
INSTYTUTU ETYKI
PRZYWÓDZTWA
„Przywództwo nie jest ani zręcznością, ani techniką, ale wewnętrznym przekonaniem.
To kwestia charakteru, mocy w działaniu.”
Alexandre Havard

PIERWSZY RAZ W POLSCE!
WYJĄTKOWE, KAMERALNE SEMINARIUM PROWADZONE PRZEZ
ALEXANDRE’A HAVARDA – AUTORYTET W DZIEDZINIE PRZYWÓDZTWA,
AUTORA BESTSELLEROWEJ KSIĄŻKI „VIRTUOUS LEADERSHIP. AN AGENDA
FOR PERSONAL EXCELLENCE” – „ETYKA PRZYWÓDCY.
TRENING DOSKONALENIA OSOBOWOŚCI”.
Wielu menedżerów staje przed
dylematami…
…jak być efektywnym i osiągać
wyniki, nie popadając jednocześnie
w wewnętrzny konflikt wartości?
...czy będąc przywódcą sukces
zawodowy można odnieść jedynie
postępując w myśl zasady
„cel uświęca środki”?
Lider posługujący się technikami
manipulacji i wymuszania być może
osiągnie cel, ale wyłącznie
na krótką metę i w ograniczonym
zakresie.
Havard pokazuje, że są inne metody
budowania osobistego i zawodowego
sukcesu – trwałego i zgodnego
z własnym systemem wartości.

Seminarium adresowane jest do:
- menedżerów średniego i wyższego
szczebla, niezależnie od branży
i rodzaju aktywności zawodowej,
którzy chcą stawać się lepszymi
przywódcami i liderami.
- osób chcących rozwijać zdolności
prowadzenia i podejmowania
skutecznych decyzji bez
kompromisów dotyczących
wyznawanych wartości i etyki.
- osób zainteresowanych tematyką
współczesnego przywództwa
opartego na systemie klasycznych
wartości i etyce.

CZAS I MIEJSCE
1 marca 2012 roku. Godzina 10:00.
Centrum Konferencyjne, ul. Zielna 37, Warszawa

SEMINARIUM BĘDZIE PROWADZONE W JĘZYKU ANGIELSKIM.

Havard Virtuous Leadership Institute
jest międzynarodowym zrzeszeniem
trenerów i konsultantów, szkolących
i doradzających w zakresie
przywództwa oraz rozwoju kadry
zarządzającej.
Programy HVLI inspirowane są
filozofią przywództwa przedstawioną
w książce Alexandre’a Havarda
pt. „Etyka przywódcy. Trening
doskonalenia osobowości”.
Havard Virtuous Leadership Institute
wspomaga przemianę życia, kultury
i biznesu poprzez propagowanie
rozumienia przywództwa jako
szlachetnej służby opartej na
nieprzemijających wartościach.

TRENING DOSKONALENIA OSOBOWOŚCI MENEDŻERÓW.

ALEXANDRE HAVARD
Autorytet w dziedzinie przywództwa. Absolwent
jednej z najlepszych szkół prawa we Francji,
prowadzi seminaria i szkolenia dla kadry
zarządzającej,
urzędników
państwowych,
nauczycieli, studentów MBA i EMBA w Europie oraz
Stanach Zjednoczonych. Przez wiele lat prowadził
praktykę adwokacką w kilku krajach europejskich.
Wykładał w Moskiewskim Państwowym Instytucie
Stosunków Międzynarodowych (MGIMO), Rosyjskiej
Akademii Ekonomicznej im. G. Plechanowa oraz
Rosyjskiej
Akademii
Gospodarki
Narodowej
i Administracji Publicznej. Autor bestsellerowej
książki
„Virtuous
Leadership:
An
Agenda
for Personal Excellence” wydanej w 2007 roku
i przetłumaczonej na 13 języków.

RAMOWY PROGRAM SEMINARIUM
Moduł I: „O wielkości i służbie”:
- Cel, sens, poczucie misji
i powołanie.
- Zarządzanie przez misję (MBM)
v. zarządzanie przez cele (MBO).
- Zarządzanie ludźmi
o trudnych charakterach.
- „Empowerment” i stawanie się
częścią grupy.
- Korzyści z pracy grupowej.
Budowanie kultury pracy
zespołowej.
- Altruizm jako motywator.
- Praca celem czy... praca, aby
osiągnąć cel.
- Korzyści finansowe z kultury
zaufania i zaangażowania.

Moduł II: „Mądrość życia oraz siła
woli i ducha”:
- Roztropność, czyli decydować
mądrze – pożądane cechy
decydentów.
- Wgląd w fakty i „definicję
rzeczywistości”.
- Analiza krytyczna, racjonalizacja
i uprzedzenia.
- Analiza w głąb, prognozowanie
i wydawanie poleceń.
- Charakter a postrzeganie.
- Pozostawanie wiernym obranemu
kierunkowi.
- Samokontrola i zarządzanie
czasem.
- Prawdomówność, empatia
i komunikacja.

Moduł III: „Przywództwo nie jest ani
zręcznością, ani techniką,
ale wewnętrznym przeświadczeniem.
To kwestia charakteru, mocy
w działaniu”:
- Przywództwo to kwestia charakteru,
a nie temperamentu.
- Liderzy umysłu, woli i serca.
- Realizm a idealizm, sceptycyzm
i cynizm.
- Przywództwo a samorealizacja.
- Samopoznanie i mentoring.

WARUNKI I KOSZTY UCZESTNICTWA
Miejsce: Centrum Konferencyjne, ul. Zielna 37, Warszawa
Data: 1 marca 2012 r. Początek: godzina 10:00. Zakończenie około godziny 15:00.
W trakcie seminarium przewidziany jest lunch.
Zapisy: seminarium.havard@humanites.pl lub telefon: +48 602 391 685 lub +48 504 144 784.
W korespondencji mailem proszę podać: imię i nazwisko uczestnika lub uczestników, nazwę firmy
i pełny adres oraz NIP (jeżeli jest potrzeba faktura VAT), a także: telefon kontaktowy i e-mail.
Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie przed konferencją wpłaty na rzecz organizatora:
Fundacja Humanites-Sztuka Wychowania
ul. Nowogrodzka 56/7; 00-695 Warszawa
NIP: 524-27-22-596
PKO Bank Polski, nr konta: 93 1020 1042 0000 8002 0240 9068
Fundacja Humanites-Sztuka Wychowania jest płatnikiem VAT.
Uczestnik firmowy: 1300 zł + VAT. Wpłata do 15 stycznia: 1100 zł + VAT
Uczestnik prywatny: 900 zł + VAT. Wpłata do 15 stycznia: 750 zł + VAT
Liczba uczestników ściśle ograniczona.
Informacje można znaleźć: www.fundacjahumanites.pl oraz www.hvli.org

