NLC PROGRAM
Kurz rozvoje osobního
mistrovství pro ženy
na klíčových postech
NLC (Noctilucent cloud) je vzácný druh takzvaných
svítících oblaků. Stejně vzácné jako tato oblaka jsou
ženy, které jsou autentické, vědomé si sebe a mají
charisma.
NLC program pomáhá účastnicím objevit jejich silné
stránky, rozvíjet je a vytváří k tomu komunitu napříč
různými společnostmi.
Smíchali jsme umění Cloud 9 Institute v pořádání wellbeing akcí s expertizou společnosti Inpram v oblasti
Strengths based leadership. Přijměte tedy naše srdečné
pozvání do tohoto programu, kterému účastnice říkají
„psychické wellness“.

Radka Hlaváčová
Business Operations
Manager, SAP Labs
Czech Republic
„NLC je inspirativní a osvěžující rozvojový
program. Přinesl mi možnost se zastavit
a zamyslet se nad tím, jak mohu
co nejlépe zužitkovat své silné stránky.
Zároveň jsem si ověřila, že mé osobní
hodnoty korespondují s hodnotami
společnosti, ve které pracuji.”

Jana Fryaufová
Director
KPMG

Markéta Gabzdyl Tichá & Milan Pařil
Zakladatelé společností Cloud 9 Institute & Inpram a.s.

CÍLOVÁ SKUPINA

• ženy na klíčových postech manažerského
i nemanažerského charakteru

„Účast v programu považuji za výbornou
investici do vlastního seberozvoje.
Nejvíce si cením přátelské atmosféry
a upřímného sdílení názorů a zkušeností
mezi účastnicemi.”

PŘÍBĚH ATLAS COPCO
Roman Pavloušek
General Manager
Atlas Copco
V programu NLC jsme měli již 4 ženy a všechny byly
z účasti nadšeny. Ve svém týmu mám talentované
manažerky, které ovšem v nové roli manažerek
nejsou příliš dlouho. Rád bych je tedy i tímto
rozvojovým programem posunul a pomohl jim
rozvinout jejich potenciál v oblasti leadershipu.

Petra Nesvadbová
HR manažerka
Atlas Copco
„Díky nové pozici mám zodpovědnost nejen
za sebe a svou práci, ale i za tým, který mi byl
svěřen. Program mi přinesl vhled do mých talentů
či do hodnot, které vyznávám, a načerpala jsem
inspiraci od zajímavých žen - účastnic,
které už v manažerské roli mají své zkušenosti.

DETAILY K PROGRAMU
Na základě jakých metod pracujeme?
V programu využíváme symbiózy vědecky prověřených metod:
Barrett Model a CliftonStengths, dále metody psychologie
osobnosti a oděvu, využití mluveného projevu a řeči těla.
Účastnice identifikují své hodnoty a talenty a nastaví si svůj osobní
rozvojový plán s ohledem na potřeby jak pracovní tak osobní.

OBSAH PROGRAMU
MODUL: HODNOTY
0,5 hod.

Test - Barrett Values Assessment

DETAILY K REGISTRACI
i

Čtyřměsíční pogram probíhá
v Brně. Informace k termínům,
registracím či dalším detailům

8 hod.

Přednáška: Pochopení vlastních a firemních hodnot
skrze metodiku Barrett Model

vám poskytneme na e-mailu

4 hod.

Workshop - Intenzivní práce na rozvinutí tématu hodnot
v menším počtu účastnic ve skupině

nebo na telefonním čísle

MODUL: TALENTY
1,5 h.
8 h.

4 h.
1,5 h.

Test a osobní konzultace s koučem - CliftonStrengths 34
Přednáška: Poznání osobních talentů a jak
maximalizovat svůj potenciál skrze metodiku
CliftonStrengths

nlc@cloud9institute.cz
+420 723 857 491.
Cena kurzu: 62 000 Kč bez DPH
(tj. á 15 500 Kč bez DPH za modul)
Kurz obsahuje:
• 3 celodenní interaktivní přednášky,
• 3 půldenní workshopy,

Workshop - Intenzivní práce na rozvinutí tématu talentů
v menším počtu účastnic ve skupině

• 2 odpolední networkingové aktivity,

Osobní konzultace s koučem - nastavení rozvojového
plánu

• online workshop,

• 3 hod. individuální konzultace,

• testování CliftonStrenghts 34.

MODUL: IMAGE
8 h.

Přednáška: Poznání osobní image skrze psychologii
odívání a sebeprezentaci

4 h.

Workshop - Intenzivní práce na rozvinutí tématu osobní
image v menším počtu účastnic ve skupině

HLAVNÍ LEKTOŘI

MODUL: NETWORKING
3 hod.
1,5 hod.
3 hod.

Zahájení NLC programu: Budování vztahů a osobní
značky, networking
Online workshop: Budování vztahů a osobní značky
Slavnostní zakončení NLC programu
Závěrečné společenské setkání
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