ATAIRU PILNO POTENCIALO LYDERYSTĖ
Atraskite naujus būdus, kaip pagerinti savo gebėjimus vadovauti tiek sau, tiek kitiems,
tapkite efektyvesniu – lengviau pasiekite rezultatų, mėgaukitės ne tik profesinių, bet ir
asmeninių pasiekimų teikiama pilnatve.

KUO DIDESNIS STRATEGINIS TIKSLAS, TUO DAUGIAU ASMENYBINIO INTEGRALUMO
JIS REIKALAUJA IŠ VADOVŲ. TURINT TOLIMĄ VIZIJĄ, NORINT VEIKTI MAKSIMALIAI
EFEKTYVIAI BEI VESTI PASKUI SAVE KITUS, UŽTIKRINTUMO IR AIŠKUMO REIKIA ČIA IR
DABAR. VISŲ PIRMA – SAU PAČIAM.
Programa nėra skirta ieškoti atsakymo “kas aš esu?”. Ji skirta išmokti sėkmingai
panaudoti visus savo įgūdžius ir žinias, kurias suteikė studijos bei profesinė veikla – t.y.,
būti „efektyviausiu aš“.

PROGRAMOS TURINYS PAGRĮSTAS:

▪ Harvardo Verslo Mokykloje vykdytais pasaulio lyderių tyrimais, siekusiais atsakyti, kas įgalina
▪
▪
▪
▪

kai kuriuos vadovus būti neįtikėtinai efektyviais ir tuo pačiu tikslus pasiekti lengvai ir atrodytų
su mažiau pastangų.
Akademinių tyrimų, susijusių su psichologija, elgsenos ekonomika, naujausiomis neuromokslų
kryptimis, rezultatais.
Transformacijos technikomis, skirtomis pozityviai keisti mąstyseną ir elgseną.
Sistemiška, realia ir ilgalaike daugiau nei 1.000-io lyderių, daugiau nei 100-e kompanijų
Europoje, Viduriniuosiuose Rytuose ir Azijoje vystymosi patirtimi, fokusuojantis į kasdienę
taikomąją verslo lyderystę.
10+ metų patirtimi tarptautinių korporacijų viduje, bendradarbiaujant su išoriniais mentoriais ir
kuruojant lyderystės vystymo klausimus bei transformacines programas tiek vidurinio lygmens
vadovų komandoms, tiek ir tarptautiniams įmonių departamentams ar korporacijų aukščiausios
grandies vadovams.

PROGRAMOS DALYVIAI
Daugiau nei 1.000 lyderių iš tokių kompanijų kaip ABB, Asahi, Google, Heineken, HewlettPackard, IBM, Innogy, NN, Microsoft, Raiffeisenbank, Santen, Sodexo, Schindler, Unipetrol,
Vodafone, Deloitte, kt.
KAIP VEIKIA PROGRAMA
▪ 10 lyderių grupė
▪ 10 mėnesių programos struktūra sudaryta iš dviejų modulių: Asmeninė Lyderystė ir
Komandinė Lyderystė
▪ Naudojamos įvairios technikos: lyderystės darbinės sesijos, grupinės augimo sesijos,
individualios augimo sesijos, teorija, grupinės ir individualios praktikos, refleksija ir dalijimasis
▪ Užsiėmimai kaskart vyksta kito dalyvio organizacijoje / jaukioje ramioje darbinėje aplinkoje
▪ Kaina: € 6,500 + PVM
PER 10 MĖNESIŲ JŪS

ASMENINĖS LYDERYSTĖS MODULIS
LEAD YOURSELF
▪

Atrasite savo natūralų vertės kūrimo tipą ir
aistras (dalykus, kurie gyvenime iš tiesų
„veža“)

▪

Suprasite kaip veikia skirtingi žmonės ir
kaip veikiate pats: kaip primate
sprendimus, kas, kada ir kokiu būdu jus
motyvuoja, kuo visi žmonės yra panašūs ir
kuo kiekvienas yra unikalus

KOMANDINĖS LYDERYSTĖS MODULIS
LEAD TO COLLABORATE
▪

Išvystysite savo gebėjimus identifikuoti
komandos narių sukuriamą vertę ir
padidinti savitarpio supratimo,
susikalbėjimo ir bendradarbiavimo kokybę
komandoje

▪

Įgysite įgūdžius kokybiškai įsitraukti į
derybų procesą ir sukurti daugiau vertės
sau bei kitiems

▪

Atrasite savo prasmingo veikimo būdą ir
tikslą: savo talentus galėsite panaudoti
sau prasmingai veiklai, atrasite savo rolę
sau prasminguose projektuose

▪

Proaktyviai sukursite ir imsite naudotis
turtingu vidinių bei išorinių pažinčių tinklu,
kuris įgalins asmeninį tobulėjimą ir tikslų
pasiekimą

▪

Identifikuosite ir pašalinsite jums
trukdančius įsitikinimus ir įgusite, kaip
elgtis sudėtingose situacijose ar
sudėtinguose santykiuose

▪

Kursite santykius, pagrįstus pasitikėjimu,
emocijų įvaldymu ir asmenine
atskaitomybe, įvaldysite gebėjimą
nuoširdžiai padėti augti ir kitiems

▪

Išvystysite savo gebėjimą pakilti virš
situacijos ir aplinkybių, prisiimti pilną
atsakomybę ir įsipareigoti pasiekti savo
norimų rezultatų

▪

Transformuosite suvokimą kas yra
įmanoma ir neįmanoma bei išvystysite
gebėjimą įtakoti savo aplinką

KĄ REIŠKIA “PILNO POTENCIALO LYDERYSTĖ“?
Programą ne veltui sudaro 2 dalys – Asmeninė Lyderystė ir Komandinė Lyderystė. Kiekvienas
Vadovas turi savo natūralius talentus, aistras, įsitikinimus ir veikimo būdus. Juos aiškiai
įsivardinus ir suvokus, išmokstama veikti maksimaliai efektyviai. Tuo pačiu kiekvienas žmogus,
esantis Vadovo komandoje, turi savuosius talentus, aistras ir motyvacijas. Suprasdami save ir
komandos narius bei vadovaudami savo komandai, atrandame ir suformuojame būtent Sau ir
Komandai tinkamą, autentišką tarpusavio santykį, o tuo pačiu ir išmokstame pilnai išnaudoti savo
lyderystės potencialą. Kintant aplinkybėms ir pačiai komandai tampa įmanoma kaskart naujai ir
lengvai atrasti šį santykį ir sukurti balansą, įgalinantį natūraliai motyvuoti komandos narius sekti
Vadovu, tapti efektyviu į rezultatą orientuotu vienetu ir tuo pačiu kiekvienam iš jų išlikti vertinama
asmenybe su savo įsitikinimais, tikslais ir motyvacija.

PROGRAMOS TVARKARAŠTIS
Programa padalinta į 2 dalis:
1. Asmeninė Lyderystė | Lead Yourself: 5 mėn
2. Komandinė Lyderystė | Lead to Collaborate: 5 mėn
Atostogos: gruodis, liepa, rugpjūtis
DETALI PROGRAMA
MĖNUO
Spalis

Lapkritis
Sausis

Sausis Vasaris
Vasaris

Kovas
Balandis

Balandis Gegužė
Gegužė

Birželis
Rugsėjis

Spalis

RENGINYS
Pilnos Dienos Sesija #1:
ASMENINĖ LYDERYSTĖ
Talentai & Ribojančių įsitikinimų transformacija
Grupinė Augimo Sesija #1
Pilnos Dienos Sesija #2:
ASMENINĖ LYDERYSTĖ
Aukos vs. Lyderio Mąstysena | Aistros
Asmeninė Augimo Sesija #1

TRUKMĖ

Pusės Dienos Sesija #1:
ASMENINĖ LYDERYSTĖ
Prasmingas tikslas
Grupinė Augimo Sesija #2
Pilnos Dienos Sesija #3:
KOMANDINĖ LYDERYSTĖ
Efektyviai veikianti komanda & Derybos
Asmeninė Augimo Sesija #2

½ dienos

Pusės dienos Sesija #2:
KOMANDINĖ LYDERYSTĖ
Tinklaveika & Sponsoriavimas
Grupinė Augimo Sesija
Pusės dienos Sesija #3:
KOMANDINĖ LYDERYSTĖ
Naujas “įmanoma“ suvokimas
Uždaromoji Sesija

½ dienos

1 diena

1.5 valandos, max. 3 žmonės
1 diena

1.5 valandos

1.5 valandos, max. 3 žmonės
1 diena

1.5 valandos

1.5 valandos, max. 3 žmonės

2 valandos

PROGRAMOS REZULTATAI, TURINTYS ĮTAKOS IR ĮMONĖS REZULTATAMS

▪
▪
▪
▪

Veiklos rezultatyvumas. 83% dalyvių tvirtina, kad tapo efektyvesni
Atsparumas. 96% dalyvių patvirtino, kad įgudo lengviau įveikti stresą ir sudėtingas situacijas
Bendradarbiavimas. 86% dalyvių įgudo padidinti komandos narių įsitraukimą
Pilnatvė. 93% dalyvių pajuto didesnį lengvumą, balansą, pasitenkinimą darbu ir asmeniniu gyvenimu

DALYVIŲ ATSILIEPIMAI

▪ 100% dalyvių rekomenduotų programą savo draugams ir kolegoms
▪ “Tai buvo vertinga patirtis: nuo Talent Dynamics iki naujų įgūdžių modeliuoti situaciją, pasinaudojant
pažinčių tinklu, bei naujų galimybių atsivėrimo. Visada buvo labai įdomu.”

▪ “Didesnė savivoka ir geresnis susikalbėjimas su savimi. Tai buvo praktinis gidas, kaip elgtis su kitais
▪
▪
▪

žmonėmis ir panaudoti jų vertės kūrimo tipus efektyvesniam bendradarbiavimui.”
“Programa padėjo suprasti mano ir komandos autentiškas savybes ir asmenines stiprybes – tai
komandinio darbo pagrindas. Iš naujo suvokiau save, patobulinau savo gebėjimą atskirti, kas yra
esminga.”
“Atradau įrankį, kuris padeda man surasti raktą į save ir kitus.”
“Programa padėjo suprasti žmones, santykius ir kurti savo aplinką visai kitaip nei anksčiau.“

KOMANDA
Radka Dohnalová
Įkūrėja & ATAIRU Vykdančioji Partnerė
Radkos prasmingas tikslas – visame pasaulyje aktyvuoti unikalius žmonių
gebėjimus efektyvesniam veikimui. Ji yra ATAIRU įkūrėja ir vykdančioji partnerė.
Prieš įkurdama ATAIRU, Radka dirbo tarptautinėse kompanijose McKinsey ir
Jungtinių Tautų Organizacijoje. Harvardo Verslo Mokyklos magistro studijų dalimi
tapo ir Autentiškos bei integralios lyderystės modelio sukūrimas kartu su kitais
autoriais. Radkos autentiškos lyderystės programas pasauliniu mąstu įgyvendina
autorizuoti partneriai.

Domas Zdanevičius
Įkūrėjas, iD Navigation
Domas yra diplomuotas Antreprenerių Instituto (Entrepreneurs Institute) Master
Treneris bei Identity Navigation įkūrėjas, dedikuojantis savo veiklą klientų
įgalinimui aukštesniam efektyvumui pasiekti.
Kaip strategas jis tiki, kad stipraus identiteto galia atveria unikalias galimybes
tvariam asmeniniam, komandos, verslo augimui, kas daro didžiausią poveikį –
įgalina tikslų pasiekimui.
Pastaruosius 18 metų Domas vykdė strateginę bei konsultacinę veiklą šešiose
kompanijose, orientuotose į tvarų vystymąsi, eksponentinį augimą, tiesiausio kelio
su mažiausiu pasipriešinimu atradimą, įgalinant geriausius rezultatus su
mažesnėmis pastangomis.

Lina Armaitytė
Partnerė, iD Navigation
Lina turi įspūdingą 15 metų bendradarbiavimo su įvairiomis kompanijomis patirtį.
Nepaisant plataus darbų spektro bei didelių pasiekimų Marketingo srityje, kasdien
dirbdama tiek su vidaus, tiek su išorės darbuotojais bei komandomis, Lina suprato
bendradarbiavimo, tarpusavio susikalbėjimo ir supratimo, mokėjimo deleguoti ir
prisiimti atsakomybę, įkvėpimo, motyvavimo ir kitų lyderystei reikalingų savybių
svarbą.
“ATAIRU Pilno Potencialo Lyderystė“ visų pirma man yra prasmingas projektas.
Aš tikiu, kad žmonėms reikalingas savęs ir kitų suvokimas bei įgūdžiai, kurie
įgalina efektyvų ir prasmingą veikimą. Tai leidžia nusimesti pančius ir augti visų
pirma asmenybiškai, tuo pačiu ir kaip profesionalui. Atskleidžiant ir įgalinant
žmonių potencialą gimsta įspūdingi pasiekimai, o patys žmonės savo gyvenimą
paverčia ženkliai kokybiškesniu. Tame matau didžiulę prasmę ir vertę kiekvienam,
džiaugiuosi, jog egzistuoja veiksmingi įrankiai, leidžiantys žmonėms augti.”

Apie ATAIRU
ATAIRU yra tarptautinė edukacijos kompanija. ATAIRU didžiausią dėmesį skiria lyderių ir organizacijų auginimui
atrandant ir įgalinant autentišką lyderystę per strategines transformacines programas. Radka Dohnalová įkūrė
ATAIRU 2013 m. Nuo tada ATAIRU dirbo su daugiau nei tūkstančiu lyderių iš daugiau nei 100 kompanijų Europoje,
Vidurinio Rytuose, Azijoje.

Apie iD NAVIGATION
iD NAVIGATION specializuojasi žmonių, komandų ir verslo kuriamos vertės suvokimo ir vystymo srityse,
pasitelkdami efektyvius pasaulinius įrankius, tarp kurių - Entrepreneurs Institute verslo vystymo, produktų ir
paslaugų kūrimo modeliai, vertės kūrimo ir organizacijų veiklos vystymo modelis Talent Dynamics bei ATAIRU Pilno
Potencialo Lyderystės Programos. iD NAVIGATION buvo įkurta tam, kad padėtų žmonėms, komandoms ir
verslams siekti aukštesnių rezultatų lengviau ir su didesniu pasitenkinimu, nei jie tai darė iki šiol.

KONTAKTAI
Lina Armaitytė, lina@idnavigation.com, +370 615 26019

