Warsztat

Turkusowy menadżer w Twojej
organizacji

Warszawa, 25 - 26 września 2018

• Wiedza o problemach i wyzwaniach tradycyjnych organizacji

można zastosować , aby je pokonać.

oraz jakie mechanizmy

• Świadomość zupełnie nowej roli managera w turkusowym zespole/organizacji.
• Poznanie konkretnych narzędzi i praktyk wspierających stosowanie turkusowych

praktyk zarządzania.
Patroni medialni

Zgłoś swój udział już dziś!
Patron merytoryczny

530 755 339
ewa.rokicka@bmspolska.pl

Warsztat
Czas szkolenia
2 dni/14 h godzin szkoleniowych
Adresaci:
Kluczowe osoby w firmie ze szczebla kierowniczego, zarządające różnymi zespołami
pracowników w organizacji
Metody:
Metody facylitacyjne i pracy partycypacyjnej, dyskusje i ćwiczenia w grupie oraz praca
indywidualna, prezentacje, obserwacje i informacja zwrotna.
Cel szkolenia:
Poznanie struktur, praktyk i kultur organizacji turkusowych oraz paradygmatu zarządzania w
nowy sposób.
Zrozumienie i wypracowanie własnych najlepszych sposobów na wprowadzenie
turkusowego stylu zarządzania do klasycznej organizacji.
Korzyści dla uczestników:
• Znajomość i wiedza o tym, jakie są zasady turkusowego stylu zarządzania.
• Zrozumienie siebie w roli managera w zmieniającej się organizacji

i tego, jaki wpływ
mają własne zachowania i postawa na zmiany wśród pracowników (w kontekście
turkusowych praktyk).
• Wiedza o problemach i wyzwaniach tradycyjnych organizacji oraz jakie mechanizmy
można zastosować , aby je pokonać.
• Świadomość zupełnie nowej roli managera w turkusowym zespole/organizacji
• Poznanie konkretnych narzędzi i praktyk wspierających stosowanie turkusowych
praktyk zarządzania.

Referencje
Spełniły oczekiwania. Bardzo fajny sposób zaangażowania słuchaczy w zajęcia i aktywny udział.
Adam Kostrzewa, Adwokat, Partner w Kancelarii SPCG

Na luzie, ale w pełni profesjonalne szkolenie.
Jakub Podkomorzy, Dyrektor Sprzedaży, Ultimo

Warsztat

Dzień 1 – Struktury, praktyki i systemy zarządzania
Rozpoczęcie: 09:00

1. Ewolucja w zarządzaniu – od czerwieni do turkusu (minione i obecne praktyki zarządzania, style
przywództwa)
2.Turkusowy paradygmat praca oparta o:
• wspólne wartości,
• powołanie w pracy

3. Dekalog turkusowych organizacji (wg prof. A. Bliklego)
4.Problemy i wyzwania klasycznych organizacji – jak je pokonać (praktyki i doświadczenia
organizacji turkusowych)
5. Przekonania dotyczące funkcjonowania organizacji i mentalności pracowników – wpływ na
sposób zarządania
6. Przełomowe idee organizacji Turkusu:
• Samozarządzanie,
• Pełnia w środowisku pracy,
• Cel ewolucyjny.
• Co oznaczają, jak je rozpoznać (case study organizacji turkusowych).

Zakończenie 17:00

Po raz kolejny miałam okazję uczestniczyć w wydarzeniu organizowanym przez firmę BMS Group. Tym
razem było to szkolenie z Facylitowania. Z czystym sumieniem mogę to szkolenie polecić każdemu kto
szuka różnych technik na prowadzenie spotkań. Co mi się podobało najbardziej? Świetnie przygotowany
trener, forma warsztatowa - teorii było niewiele, za to praktyki mnóstwo, praktyczna wiedza i
zastosowanie w pracy. Polecam!
Monika Sabat, Project Manager, AmRest

Warsztat
Dzień 2 – turkusowy model zarządzania
Rozpoczęcie: 09:00
1. Warunki podstawowe: autentyczność, szacunek, empatia
2. Po pierwsze: zaufanie (jak je budować w firmie)
3. Komunikacja wewnętrzna
• Sposób obiegu informacji,
• Dostęp do informacji,
• Wykorzystanie informacji – rola managera i członków zespołu)
4. Zarządzanie konfliktami
• Przyczyny.
• Mechanizmy rozwiązywania – na podstawie case study.
• Praktyki i rola managera.
5. Zarządzanie wydajnością – pułapki motywowania i współzawodnictwa
• Praca nad mocnymi stronami pracowników,
• Rola współpracy w budowaniu wspólnoty i zaangażowania
• Zarządzanie wynikami – ustalanie wskaźników jakości pracy
• Projektowanie premii i wynagrodzeń,
• Różnicowanie wynagrodzeń)
6. Samoregulacja zespołu (rola w procesach decyzyjnych)
7. Turkusowe stanowisko pracy
8. Budowanie ewolucyjnego celu i sensu w pracy (jak tworzyć motywujący cel?, jak pracować w oparciu o
głębokie wartości?)
Zakończenie: 17:00

Otrzymałam i doświadczyłam akceptacji, zrozumienia, chęci pomocy i wsparcia,
prostych narzędzi, miłej atmosfery. Przebywałam pod opieką super prowadzącego.
Nina Krystoń, Dyrektor ds. CSR, Kopex

Trener

Joanna Adamska
Trener biznesu, coach, certyfikowany facilitator Lego Serious Play, manager i
ekspert badań marketingowych z ponad 20letnim doświadczeniem w biznesie.
Doświadczony sprzedawca i negocjator – przez 8 lat nieustannie pracowała z
projektami ad-hoc z producentami FMCG, przez ponad 3 lata na co dzień
negocjowała długofalowe kontrakty z sieciami detalicznymi. Wiele lat zarządzała
zespołami, znajdując w tym radość i inspirację.
Nieprzerwanie od 1994 roku była związana z branżą FMCG, w różnych rolach. 13 lat
pracy w Mars Inc., początkowo w obszarze planowania finansowego, następnie w
badaniach marketingowych. W latach 2007 - 2016 związana z firmą Nielsen, gdzie
zajmowała stanowiska Retiler Services Director, Consumer Research Director czy
Platinum Clients Business Partner. Była też członkiem zespołu zarządzającego
Nielsen Polska. Często reprezentowała pracodawcę jako prelegent na uznanych
konferencjach i wydarzeniach branżowych.
Prowadząca i autor cykli szkoleń wewnętrznych na temat badań konsumenckich,
wystąpień publicznych, umiejętności negocjacyjnych i managerskich w Nielsen.
Pełniła rolę audytora i egzaminatora wewnętrznych trenerów biznesu.
Uczestniczyła we wprowadzaniu kultury coachingowej w organizacji.
Mocno skoncentrowana na praktycznych aspektach szkoleń i rozwoju .
Zawsze poszukuje niestandardowych rozwiązań dla codziennych wyzwań –
poprzez narzędzia i sposób myślenia.
Jest coachem i trenerem z zamiłowania, ponieważ wierzy w moc ludzi – każdy
proces z ich udziałem potrafi zainspirować, ale jeszcze lepiej, jeśli daje gotowe
narzędzia do dalszej pracy. Pracuje w języku polskim i angielskim
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