NAŠ "SREČEN DRUGI DOM"
- Delavnica: Strateški pristop k ustvarjanju delovne srečne za organizacije -

Predstavitev
Delovna sreča se resda začne pri vsakem od nas, a še zdaleč ni
samo stvar posameznika ali ekipe, znotraj katere deluje. V enako
veliki meri je tudi odgovornost vsake organizacije kot celote, da
soustvarja pozitivno in srečno organizacijsko kulturo. Tako, ki
zagotavlja srečne, zavzete in produktivne zaposlene in s tem
delovno srečo postavlja v središče svojega delovanja kot
najmočnejše gonilo rasti in razvoja.
Tako Delovna sreča predstavlja celovit koncept vodenja in
delovanja organizacij 21. stoletja in postaja ključni dejavnik
poslovnega uspeha ter najmočnejši pogon posameznika in
uspešnih ekip. Omogoča ključno konkurenčno prednost
današnjega poslovnega sveta – osebno zadovoljstvo z
opravljanjem dela, zavzete zaposlene, biti iskan delodajalec ter
poslovanje in komuniciranje na vseh nivojih po načelu »človek
človeku« (»H2H«).
Podjetja, ki so usmerjena na človeka, dolgoročneje bolje uspevajo,
se bolje razvijajo in rastejo...zato bi delovna sreča morala biti način
življenja in strateška prioriteta vsakega posameznika ter vsake
sodobne in odlične organizacije.

Na delavnici udeleženci
pridobijo poglobljen vpogled
v strateški pristop k delovni
sreči. Spoznajo preprosta
in učinkovita orodja za
so-ustvarjanje srečnih in
pozitivnih organizacijskih
kultur po lastni meri.

Delavnica je namenjena
predvsem lastnikom podjetij,
voditeljem, vodjem, zaposlenim
ter vsem tistim, ki jih tema zanima
in bi želeli so-ustvarjati boljše
delovne izkušnje in bi radi bili
srečni pri delu.
Trajanje: min 4 ure.
Materiali: Vključeni.

“Organizacijska kultura poje strategijo za zajtrk”, je lepo povedal Peter Drucker, oče
modernega managementa.
Zato je izjemno pomembno, da sami so-ustvarite organizacijsko kulturo po vaši meri.
V nasprotnem primeru ste izpostavljeni večjemu tveganju, da boste delali samo zato,
da boste nekaj delali. In to vas bo "pojedlo"...eventuelno.

Na delavnici...
se bomo igrali, skupaj razmišljali, pogledali najboljše prakse, iskali odgovore na veliko ključnih vprašanj in
osvetlili nekaj najpogostejših izzivov pri nadgradnjah in spremembah organizacijske kulture.
Cilj delavnice je, da na vašo organizacijo pogledate z drugačnega zornega kota in se opremite z
znanjem in orodji, ki jih boste potrebovali pri nadgradnji vaše organizacijske kulture
v bolj pozitivno in srečno. Tako boste na delavnici spoznali kako:

- se korak po koraku lotiti procesa vzpostavljanja identifikatorjev (poslanstvo, vizija, vrednote),
ki so temelj so-ustvarjanju srečnejše organizacije,
- vzpostaviti model strateške hiše za uspešno implementacijo
delovne sreče kot strateške prioritete,
- pametno zastaviti srečne KPI-je, da boste z lahkoto spremljali vaš napredek,
- oblikovati komunikacijsko strategijo in vsebino za interno komuniciranje in
- uporabiti oblikovano vsebino za kreiranje odličnosti znamke delodajalca, kot ene izmed
najpomembnejših konkurenčnih prednosti.

O predavateljicah
Petra Božič Blagajac in Maja Lončar sta prvi mednarodno certificirani menedžerki delovne sreče v Sloveniji.
Delavnice izvajata po metodi mednarodne mreže Woohoo Inc.. Imata več kot 20-let izkušenj na področju
komuniciranja, marketinga ter upravljanja rasti in razvoja ljudi ter organizacij.

