,,

Geniálně jednoduchý, ale zároveň neuvěřitelně komplexní nástroj Core Quadrants® vám poskytne zcela nové inspirace
pro koučování, mentoring, nábor a rozvoj lidí na individuální i týmové úrovni.
Poznejte, kým skutečně jste a naučte se pracovat se svým autentickým potenciálem. Zjistěte, jaké jsou vaše klíčové
vlastnosti, úskalí jejich využití, rozvojové výzvy a alergie, které blokují vaši snahu
o změnu.
Co vám přinese trénink a certifikace na metodu Core Quadrants®?

Cesta k dosažení úspěchu a spokojenosti je v umění nalézt rovnováhu mezi našimi klíčovými vlastnostmi
a výzvami. Pro autentický rozvoj potřebujeme vnímat naše charakteristiky ne jako protipóly, ale jako
vzájemně se doplňující kategorie. Také to vás metoda Core Quandrant® může naučit.

• Pracujete jako externí nebo interní kouč/ka a chcete lidem pomoci najít a využívat jejich skrytý potenciál?
• Pracujete jako trenér/ka a hledáte pro své účastníky novou metodu individuálního i týmového rozvoje?
• Vyhledáváte lidi a hodil by se vám zcela nový způsob, jak zjistit vhodnost kandidáta na konkrétní pozici?
• Působíte jako HR rozvojový specialista a potřebujete správně nastavit rozvoj vašich zaměstnanců?
• Jste manažerem/kou a potřebujete najít nové inspirace pro zvýšení potenciálu vašeho týmu nebo celé firmy?
• Chcete si vytvořit svou vlastní autentickou cestu k rovnováze a excelenci v dnešním paradoxním světě?
Pokud je odpověď na některou z těchto otázek „ano“, pak je pro vás určen tento certifikační kurz
s Richardem Dobešem a Milanem Balunem, kteří dlouhodobě spolupracují s autorem metody Core
Quandrant® Danielem Ofmanem a jsou pro ni jedinou certifikační autoritou v ČR.

www.krauthammer.cz

Program certifikačního tréninku:
Kdy: 19. - 20. 3 a 27.4. (*) 2020
Kde: Orea Hotel Pyramida, Praha
Základní program proběhne ve 2 dnech a to v českém jazyce ve skupině s maximálním počtem 12 osob pod vedením
Richarda Dobeše a Milana Balun (Krauthammer). Účastníci získají kromě nových znalostí a dovedností take knihu Klíčové
vlastnosti - Klíčový kvadrant.
Třetí den (*) je připravený pro zájemce o certifikaci která poskytuje absolventům programu právo používat bez dalších
poplatků metodu Core Quadrants® při koučování, mentoringu, náboru a rozvoji lidí.

Absolvováním 3. dne získáte navíc:
• Možnost účastnit se 1 hodinového online setkání s autorem metody Danielem Ofmanem
• Knihu Core Qualities - Fancy Meeting Me Here, podepsanou autorem metody Danielem Ofmanem a Core Quadrant Game,
• Přístup ke stažení oficiálních materiálů pro další využití poskytnuté společností Core Quality International,
• Koučové ICF získávají 18 CCE bodů v rámci Core Competencies a dalších 6 bodů v rámci Resource Development,
• Právo účastnit se pravidelných celosvětových inspirativních setkání Core Quadrants practiciones (příští se koná v Kodani
24. – 25. 4. 2020)

Den I. 9:30 – 18:00
• Představení metody Core Quadrants®.
• Očekávání účastníků pro práci s metodou Core Quadrants® a nastavení cesty k jejich naplnění.
• Reflexe dnešního světa, vliv objektivních a subjektivních parametrů a interakce s ostatními.
• Metoda Core Quadrants® a její klíčové principy.
• Odhalení zjevných a skrytých klíčových vlastností. Jejich využití pro dosahování našich cílů.
• Naše klíčové vlastnosti a jejich úskalí, výzvy a alergie.

Den II. 9:00 – 17:00
• Využití metody Core Quadrants® v koučinku, mentoringu, tréninku, náboru a rozvoji lidí.
• Limity naší sebereflexe – detailní analýza našich klíčových vlastností a nalezení autentické cesty k jejich rozvoji.
• Hledání skrytých a nevyužitích talentů.
• Úskalí a limity našich klíčových vlastností.
• Alergie a jejich limitující vliv na náš rozvoj.
• Řešení konflliktů, stresu a Core Quadrants®.
• Využití metody Core Quadrants® při výběru členů týmu a jeho rozvoji

Den III. 9:00 – 16:30
• Metoda Core Quadrants® a individuální hodnoty.
• Metoda Core Quadrants® a firemní kultura.
• Příprava na využití metody Core Quadrants® při koučinku, mentoringu, tréninku, náboru a rozvoji lidí.
• Seznámení se zdroji inspirace, literaturou a dalšími nástroji pro práci s metodou Core Quadrants®.
• Certifikace – sdílení vlastní zkušenosti s praktickým využitím metody Core Quadrants®, praktická ukázka.

www.krauthammer.cz

Cena:
Základní program (2 dny):

15 000,- Kč bez DPH tj. 583 EUR bez VAT,
18 150,- Kč s DPH tj. 705 EUR s VAT

Certifikační program (3 dny):

27 500,- Kč bez DPH tj. 1 068 EUR bez VAT,
33 275,- Kč s DPH tj. 1 293 EUR s VAT

Ceny obsahují oběd a občerstvení během programu.
V případě zájmu vám můžeme zajistit ubytování v hotelu Orea Hotel Pyramida.
Pro bližší informace nás kontaktujte emailem na mimramovska@krauthammer.com.

Představení lektorů
Richard Dobeš – Managing Partner Krauthammer ČR
Richard pracuje jako kouč, trenér a konzultant již více než 20 let. S autorem metody Core
Quadrants® Danielem Ofmanem zahájil spolupráci v roce 2010, kdy absolvoval
mezinárodní certifikační program. Od této doby vedl s Danielem Ofmanem v ČR a dalších
evropských zemích řadu certifikačních i rozvojových programů zaměřených na použití
metody Core Quadrants® v koučování, tréninku, náboru lidí, leadershipu a prodeji. V
současné době je jediným oprávněným trenérem certifikačních kurzů na metodu Core
Quadrants® v ČR.
Richard během své manažerské a prodejní praxe působil na různých pozicích včetně CEO švýcarské společnosti s aktivitami
ve 14 zemích Evropy a Asie. Byl zodpovědný za rozvoj podnikání společnosti Krauthammer v České republice, Maďarsku,
Polsku a Rumunsku. 2 roky vedl pobočku Krauthammer v Belgii. Je absolventem VŠE Praha a Leadership Academy Kobe
Japan. Je dlouholetým členem představenstva People Management Fora a členem HR výboru Americké obchodní komory v
Praze.

Milan Balun – Training Consultant
Milan pracuje 12 let v oblasti rozvoje jako konzultant, kouč a trenér především v oblastech prodeje,
vedení lidí, manažerských dovedností, prezentačních dovedností a time managementu. Během
své praxe pracoval na různých manažerských pozicích, jako obchodní ředitel pro Českou
republiku a Slovensko ve společnosti Tutor, byl regionálním manažerem pro Českou republiku ve
společnosti MAFRA. Má rovněž vlastní podnikatelskou zkušenost, je autorem myšlenky a
majitelem aplikace v oblasti koučování.
Milan absolvoval Specifický trénink pro kouče na Masarykově ústavu vyšších studíí a Initial
Formation Krauthammer University v Belgii.
V letech 2014-2019 navštěvoval a úspěšně dokončil komplexní vzdělávací program s názvem Výcvik a vzdělávání v
prevenci a terapii psychotraumatu. Vystudoval VŠE v Praze s vedlejší specializací v oblasti psychologie a sociologie
řízení. Je absolventem kurzu a držitelem certifikace Core Quadrants® udělené autorem metody Danielem Ofmanem.

www.krauthammer.cz

