ALAPOK

EGYNAPOS PROGRAM VEZETŐKNEK ÉS MUNKATÁRSAKNAK

Bizalom: napjaink kiemelkedően fontos,
tanulható kompetenciája
A bizalom az új valuta napjainkban. Sokak
meggyőződése ellenére a bizalom építése
tanulható képesség.
Alacsony bizalmi szint mellett a munkatársak
gyanakvóak egymással, vezetőjükkel és
a szervezettel. Nem osztanak meg információkat,
spekulálnak és nem elkötelezettek. Ennek
következtében az eredményesség csökken,
a költségek pedig nőnek.

Magas bizalmi szint mellett javul a kommunikáció,
a kreativitás és az elkötelezettség. Felgyorsul
a termelékenység és csökkennek a költségek,
mivel a gyanakvás és frusztráció kiiktatásával
a figyelemünk a kitűzött célra összpontosul.
A bizalom sebessége™ alapozó workshop
résztvevői elsajátítják a magas bizalmi szintű
csapatokat és szervezeteket jellemző nyelvezetet,
viselkedésmintákat és keretrendszert.

Mindenki hozzájárul a magas bizalmi szintű szervezeti kultúra
megteremtéséhez.
A bizalom sebessége alapozó workshopon
a résztvevők beazonosítják a „bizalmi
deficiteket” személyes hitelességükben és
munkakapcsolataikban. A workshopon
a résztvevők valós munkahelyzetekkel dolgoznak:
•

Gyakorolják a magas bizalmi szintet
eredményező 13 viselkedésmintát, melyek
segítségével képessé válnak a bizalmat
kiépíteni, helyreállítani vagy megerősíteni.

•

Gyakorolják a világos, tiszteletteljes és közvetlen
kommunikációt.

•

Beazonosítják a bizalom növelésének
lehetőségeit a munkatársakkal.
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•

Bizalomépítési akcióterv készítésével növelik
a személyes hitelességüket és befolyásukat.

•

A fejlesztési folyamat eredményeként a részt
vevők készsége erősödik vállalásaik és ígéreteik
betartása vonatkozásában.

INTEGRITÁS

„Nem irányíthatunk mindent, de hatással lehetünk
bizonyos dolgokra. A bizalom belülről indul.”
STEPHEN M. R. COVEY
A bizalom sebessége c. könyv szerzője
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A bizalom sebessége alapozó programon a résztvevők olyan fenntartható eredményekhez vezető
nyelvezetet, viselkedésmintákat és eszközöket sajátítanak el, amelyek szükségesek személyes
hitelességük növeléséhez és a kapcsolataikban való bizalom építéséhez.

A fejlesztési folyamat állomásai
A BIZALOM JELENTOSÉGE

ÖNBIZALOM
A HITELESSÉG ALAPELVE

TÁRSASBIZALOM
A VISELKEDÉS ALAPELVE

Bizalomépítési akcióterv készítése a bizalmi adók
és bizalmi hozamok hatásának felismerésével
az aktuális projektekben.
Az önbizalom kulcstényezőinek, a jellemnek és
a kompetenciának segítségével a saját személyes
hitelesség növelése.
Hamis viselkedés helyett a magas bizalmi szintet
eredményező 13 viselkedésminta alkalmazásával
a bizalom kiépítése, helyreállítása vagy megerősítése
a kulcskapcsolatokban.

Résztvevői csomag
Bizalomépítési akcióterv

•

Munkafüzet

•

A bizalom sebessége –
Bizalomkártyák

•

Egyénileg vagy a csoport segítségével határozzuk meg, mivel ösztönözhetjük
a bizalmat az alábbi helyzetekben.
KÍVÁNT EREDMÉNY
Fedjük fel szándékunkat! Írjuk le a kívánt eredményt olyan részletesen, ahogyan
csak lehetséges!

JELENLEGI HELYZET
Nézzünk szembe a valósággal a helyzet világos és tényszerű leírásával!

AKCIÓTERV
Határozzunk meg olyan konkrét tevékenységeket, amelyek segítségével
csökkenthetjük a jelenlegi helyzet és a kívánt eredmény közötti rést.
Segítségként használhatjuk a bizalomkártyákat!

Bizalomépítési akcióterv
ALAPOK

Ez a fájl letölthető a következő linkről: http://fraknlincovey.hu/bizalom-vezetőknek-tartalmak/

Bizalomkártyák
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“Mivel a bizalom minden egymást követő
hullámban megnyilvánul, így a bizalom
hatása halmozódik és fokozódik.”
STEPHEN M. R. COVEY
The Speed of Trust

A bizalom sebessége BIZALOM KÁRTYA
www.speedoftrust.com

A bizalom sebessége című prograunkról bővebb információért kérjük forduljon kollégánkhoz vagy hívja a +36 1 202 0448
központi telefonszámunkat, illetve látogasson el a franklincovey.hu/a-bizalom-sebessege-alapok/ oldalunkra!
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