
Všechny instruktáže probíhají v zasedací místnosti Opletalova 55,  Praha 1 - N. M ěsto  od 13 do 17 hod.
Cena každé z instruktáží je Kč 2900 + 19% DPH, zahrnuje pohoštění a školicí materiály.

Kompletní program (zlatá permanentka)  zahrnuje všechny instruktáže a stříbrnou permanentku (obsah dvojitého
oranžového rámečku). Cena Kč 10 000 + 19% DPH. Permanentka je přenosná - mohou ji využívat různé osoby.

Kompletní e-program (st říbrná permanentka)  zahrnuje všechny e-kurzy v modrém rámečku a všechny další
e-kurzy, které ANIMA  Praha zařadí na program v říjnu - prosinci 2009.  Cena Kč 3000 + 19% DPH. Stříbrná
permanentka je nepřenosná.

Kurzy je možné objednat i jednotlivě za Kč 500 + 19% DPH

Jméno Funkce

Firma DIČ

Telefon

E-mail

Adresa

Fax

Závazně se přihlašuji na zatržené instruktáže, e-kurzy, resp. ko mpletní programy a souhlasím s obchodními podmínkam i
uvedenými na druhé stran ě tohoto formulá ře:

V dne Podpis

Další informace najdete na www. anima .cz, vaše dotazy rádi odpovíme na telefonu 221 419 732 nebo e-mailu office@anima.cz .

e - kurzy

Závazná objednávka instruktáží a e-kurz ů: (prosíme vyplňte a odešlete faxem na číslo 224 229 831)

22. října 2009

Zvládání konflikt ů

ŘÍJEN - PROSINEC 2009

29. října 2009

Porozum ět, co se d ěje

19. listopadu 2009

Jak mluvit s lidmi, k lidem a o lidech

26. listopadu 2009

Hospoda ření s časem svým i druhých lidí

17. prosince 2009
Fungování a sm ěřování firmy

ANIMA Praha

Hospoda ření s časem

Vedení lidí (podle S. Sampla)

Nebát se (podle S. Boteacha)

Rozhovory se zam ěstnanci

Strategické myšlení (podle W. Chan Kima
a R. Mauborgne)

Umět chválit

Horská kola pro mozek

Typy organizací

Umět se ovládat

Krátí-li se zdroje, zvyšuje se nebezpečí škodlivých
konfliktů Jaké strategie použít pro jejich zvládnutí?
Které konflikty jsou naopak užitečné?

Jaké nástroje používáte, chcete-li včas pochopit a
srozumitelně vysvětlit, co se děje uvnitř firmy a v
okolním prostředí? Analogie? Archetypy? Co ještě?

Je známo, jak důležité je zdokonalovat se v komuni-
kačních dovednostech. Ale co vnitřní disciplína?
Vždyť "čeho srdce plno, tím ústa přetékají" ...

V období hospodářských krizí  zpravidla roste počet
krádeží. Aktivizují se i zloději času. Patříte mezi
postižené nebo pachatele? Nebo obojí?

"Chceme patřit k pěti nejlepším na trhu." - To je o
směřování. "Jak toho dosáhneme?" - To je o fungo-
vání. Potřebujete rozvíjet obojí. Jak a čím začít?


