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Vážené dámy, 

vážení pánové, 

chcete ve svém životě něco změnit a máte malou odvahu to udělat? Říkáte si, že už Vás toho 

v životě příliš nepřekvapí a málo co Vás potěší? Nebo si občas kladete některé z těchto otázek: 

• Kde hledat sílu a víru v sebe samého? 

• Jak by měla vypadat změna, která mi přinese radost? 

• Čeká mě ještě něco hezkého? 

• Můžu si ještě dovolit změnu kariéry? 

• Mám právo na egoistické rozhodnutí? 

 

Pak právě pro Vás jsme připravili program s názvem: 

 

Jak najít odvahu a sebedůvěru pro změnu 

Zveme Vás do rozvojových skupin zvlášť pro ženy a muže v produktivním věku mezi 37 a 55 lety. 

Skupiny otevíráme v druhém čtvrtletí 2015 s maximálním počtem 12 účastníků v každé skupině. 

Práce ve skupinách probíhá formou koučování.  

 

 

 

 

Více informací obdržíte na e-mailu: spoluprace@cooperation.cz,  

tel:  +420 222 351 750, mobil tel: +420 606 736 244. 
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Odborní garanti programu 

Grosamová Naďa  

(Akreditovaný kouč supervizor – Česká asociace koučů, ČR) Jako kouč pracuje 

způsobem, který vychází z rogersovského přístupu, jehož hlavními stavebními kameny 

jsou kongruence, akceptace a empatie. Při koučovacím rozhovoru se snaží využít 

veškerého potenciálu, který má koučovaný k dispozici sám v sobě. Vychází z myšlenky, 

že každý ví sám, co nejvíce potřebuje a také ví, jak toho dosáhnout. Úkolem kouče pak je 

pouze pomoci koučovanému tento potenciál objevit a dále rozvíjet.  

Pešek Jan 

Má 6ti letou zkušenost se zavedením a řízením systému interního koučování ve  

společnosti ČSOB. Těžiště jeho působení v koučování vychází z eklektického přístupu, 

ve kterém nejčastěji propojuje metodiku vycházející z absolvovaných výcviků 

s nedirektivním přístupem (systemika, GROW model, NLP, „results oriented 

coaching“,„non-violent communication“).   

Dvořák Ladislav 

Kouč a psychoterapeut, který již  17 let pracuje s lidmi na jejich osobním rozvoji. Vedl 

řadu skupin osobního rozvoje, prožitkové kurzy Cesta hrdiny, Žij svůj život a Obejměte 

své vnitřní dítě. Je autorem stejnojmené knihy (Obejměte své vnitřní dítě). 

 

Milena Židlická 

Ve své profesi koučky certifikované Erickson College a Mezinárodní federací koučů (ICF) 

se specializací na individuelní transformační koučink a s mnohaletou zkušeností 

v koučovacím přístupu vedení lidí vychází z odborných a etických standardů celosvětové 

profesní organizace koučů ICF založených na respektu a důvěře a ze svého 

přesvědčení, že koučink jako efektivní metoda osobního rozvoje je cesta, jak se stát 

spokojeným člověkem. Podporuje lidi v tom, aby našli, pojmenovali, vyzdvihli a využili 

diamanty, které v sobě mají.  

Více informací obdržíte na e-mailu: spoluprace@cooperation.cz,  

tel:  +420 222 351 750, mobil tel: +420 606 736 244. 
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Jak bude skupina organizována 

Nabízíme celkem 20 hodin rozprostřených do 8 podvečerních setkání, které jsou v 2 týdenních 

intervalech po dobu 3 měsíců. 

 Úvodní setkání 2. – 7.setkání Závěrečené setkání 

Termín a délka: 
společně obě skupiny 
4 hod (16.00 – 20.00) 
2.-3. čtvrtletí 2015 

jednotlivá setkání       
2 hod (18.00 – 20.00) 
2.-3. čtvrtletí 2015 

společně obě skupiny 
4 hod (16.00 – 20.00) 
2.-3. čtvrtletí 2015 

Termín Skupina Čas 

Bude upřesněno Start ŽENY + MUŽI 16:00 – 20:00 

Bude upřesněno 1. sk. ŽENY 18:00 - 20:00 

Bude upřesněno                1. sk. MUŽI 18:00 - 20:00 

Bude upřesněno  2. sk. ŽENY 18:00 - 20:00 

Bude upřesněno 2. sk. MUŽI 18:00 - 20:00 

Bude upřesněno  3. sk. ŽENY 18:00 - 20:00 

Bude upřesněno 3. sk. MUŽI 18:00 - 20:00 

Bude upřesněno  4. sk. ŽENY 18:00 - 20:00 

Bude upřesněno 4. sk. MUŽI 18:00 - 20:00 

Bude upřesněno  5. sk. ŽENY 18:00 - 20:00 

Bude upřesněno 5. sk. MUŽI 18:00 - 20:00 

Bude upřesněno  6. sk. ŽENY 18:00 - 20:00 

Bude upřesněno 6. sk. MUŽI 18:00 - 20:00 

Bude upřesněno Konec ŽENY + MUŽI 16:00 – 20:00 

 

 

Více informací obdržíte na e-mailu: spoluprace@cooperation.cz,  

tel:  +420 222 351 750, mobil tel: +420 606 736 244. 
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Místo konání 

Sídlo společnosti Spolupráce, s.r.o.; Bělohorská 39, Praha 6, 169 00. 

 

Cena programu 

Cena za 1 rozvojovou hodinu je 400,- Kč, včetně DPH činí 484,- Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Více informací obdržíte na e-mailu: spoluprace@cooperation.cz,  

tel:  +420 222 351 750, mobil tel: +420 606 736 244. 
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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA  

Jak najít sebedůvěru a odvahu pro změnu 

Jméno a příjmení (titul)    ...............................................................................................................   

Ulice    ..............................................................................................................................................  

Město    .............................................................................................................................................  

PSČ    ................................................................................................................................................  

Telefon    ..........................................................................................................................................  

E-mail    ............................................................................................................................................  
 

Místo konání: Spolupráce s.r.o., Bělohorská 39, 169 00 Praha 

Cena bez 21 % DPH: 8 000 Kč 

Uzávěrka přihlášek: 2. čtvrtletí 2015 

Platba: zálohová faktura na 100 % ceny bude vystavena v den uzávěrky přihlášek, při odchodu z programu v jeho 

průběhu se platba nevrací. 

Splatnost ceny programu: dle  zálohové faktury 

Závazně se přihlašuji na výše specifikovaný program a jsem si vědom (-a) toho, že doručením této potvrzené přihlášky 

poskytovateli dochází k uzavření Smlouvy o poskytnutí služeb dle údajů v této přihlášce obsažených. V případě, že 

zájemce nenastoupí na program nebo se z programu odhlásí v době od uzávěrky přihlášek do dne před zahájením 

samotného programu, zavazuje se uhradit poskytovateli 50% z celkové ceny programu. V případě, že se zájemce byť 

jen částečně programu zúčastní, je povinen uhradit poskytovateli plnou cenu programu. 

Datum  ...........................................   Podpis  ............................................   

Více informací obdržíte na e-mailu: spoluprace@cooperation.cz,  

tel:  +420 222 351 750, mobil tel: +420 606 736 244. 
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