
Důvěra
úterý 25. - středa 26.května 

2021
Zámecké návrší, Litomyšl

Již v roce 2019 jsme s několika řediteli českých škol úspěšně ověřili naprosto unikátní program
FranklinCovey – Speed of Trust. Po úpravách a akreditaci zveme absolventy naší Akademie leadershipu na jeho
českou premiéru.

Programem Vás provedou Master trainer FC Czech Lumír Šarman a leader vzdělávací sekce a kouč
Ondřej Bárta. Plný dvoudenní program jsme se rozhodli uspořádat v Litomyšli, kde pravidelně přispíváme
k programu skvělého festivalu Nakopněte svoji školu, který se letos nekoná. V nádherných prostorách přímo na
Zámeckém návrší nabídneme program, který rozvíjí téma 1. role leadera - Jít příkladem. Kromě našich
propracovaných tištěných manuálů, karet a inspirativních videí opět nabízíme vstupní šetření důvěry a
důvěryhodnosti tQ a navíc také mobilní aplikaci a návazný manuál na samostatnou činnost.

Jak asi víte, v Akademii jsme měli 4 skupiny, celkem 89 účastníků. Věříme tedy, že se sejde skupina 15-
25 absolventů napříč těmito skupinami a setkání pro vás bude přínosné také sdílením zkušeností leaderů na
cestě k výjimečnosti. Pokud jste neměli s sebou zástupce na Akademii, nevadí, je vítán za zvýhodněnou cenu. Z
kapacitních důvodů doporučujeme 2 osoby z jedné školy.

Premiéra s dotačním projektem Cesta k výjimečnosti je za námi, ale věříme, že rádi investujete do
svého dalšího rozvoje. Jste to jen vy – zákazníci, kdo nám pomáhá v úsilí o špičkovou kvalitu našich programů.

zve leadery škol do Litomyšle na výjimečný, akreditovaný program

PRAKTICKÉ INFORMACE:
Termín a místo konání: ut 25/5 od 9:00 - st 26/5/2021 do 15:30, Zámecké návrší Litomyšl
Cena za program 9900,- kč, 2. osoba 7900,- Kč. V ceně není strava a ubytování, řešeno samostatně.
Do přihlášky na našich stránkách prosím vyplňte detaily k ubytování ( zda příjezd den předem, požadavky na 
pokoj aj. Je možné také využít příjemné penziony v okolí. Dotazy rádi zodpovíme, kontaktujte nás.

https://www.franklincovey.cz/reseni/budovani-duvery/leading-at-the-speed-of-trust/
https://www.zamecke-navrsi.cz/
https://www.ivemnejelidr.cz/dalsi-programy/duvera/?termId=293
https://www.ivemnejelidr.cz/kontakt/

