Pro rok 2020 pro Vás připravili 2denní akreditovaný kurz

APLIKOVANÉ MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI PŘI ŘÍZENÍ A VEDENÍ V
SOCIÁLNÍ PRÁCI (A2019/0419-SP/VP),
který vede VŠ pedagog a vyhledávaný lektor a konzultant v sociální práci PhDr. Petr Vojtíšek,
PhD.
Popis kurzu:
•
je připraven na míru manažerům v sociální práci a vedoucím sociálním pracovníkům,
podle konkrétních potřeb a zadání.
•
trénink je veden tak, aby si účastníci opakovaně a intenzivně zkoušeli řešení obtížných
situací v řízení. Na rozdíl od praxe, kde už má manažer jen jeden pokus.
•
kurz nabízí i příležitost sdílet s manažery z jiných organizací a získat zpětnou vazbu a
nové náměty.

Datum a místo konání:
Praha:
2.-3. dubna 2020
Olomouc: 14.-15. května 2020
Ostrava:
4.-5. června 2020
V roce 2020 proběhne kurz pouze 3x, tak se neváhejte přihlásit. O pořadí účastníků na kurzu
rozhodne včasnost přihlášení na www.pksp.cz/kurzy
Kapacita je omezena na 14 osob, aby každý účastník získal osobní přístup a vytěžil z kurzu pro
sebe maximum.
Co o lektorovi řekli:
S Petrem spolupracujeme již několik let při formulaci našich hodnot, vytváření
strategického plánu a zajištění vícedenních setkání vedoucích a sociálních pracovníků.
Skvěle pomáhá s upřesněním zadání a podává vyvážený mix teorie a praktického
nácviku. Svým přístupem v nás vždy otevře dveře pro nové nápady, možnosti a jiný úhel
pohledu na věc.
Jan Kadlec, ředitel Naděje Praha
Opakovaně využíváme kurzy s panem Vojtíškem, protože má velmi široký přehled,
ovládá teorie a obratně je dokáže převést do praxe, znázornit na příkladech, takže věci
dávají najednou velký smysl. A snodno je pak můžeme využít v praxi. Vážíme si jeho
profesionálního přístupu na úrovni. Jako menší neziskovka a přest o s námi pracuje pan
lektor s úctou.
Renata Kunešová, ředitelk a DC Žirafa, Karlovy Vary

https://www.vojtisekpetr.cz
/

Kurzy s P. Vojtíškem jsou vždy intenzivní a hodně efektivní, spousta věcí se dá hned
přenést do praxe. Vyhovuje nám hlavně praktické zaměření postavené na troše teorie a
spoustě zkušeností. Jeho lektorský přístup je vstřícný, motivující a důsledný. Vždy nás
překvapí něčím zajímavým a novým.
Jak ub Václavů, ředitel Ponton, z.s.

