OTEVŘENÝ TRÉNINK TRENÉRŮ (TT1 – TT6)
TVORBA, REALIZACE A INOVACE TRÉNINKŮ
PROGRAM ROZVOJE TRENÉRSKÝCH KOMPETENCÍ JE URČEN
Pro začínající i zkušené trenéry a školitele, kteří mají zájem růst jako trenéři zážitků
Pro manažery, kteří hodně trénují a připravují své spolupracovníky do každodenní praxe
Pro koordinátory vzdělávání, kteří podporují a hodnotí vzdělávací aktivity ve společnosti
Pro všechny, kteří chtějí růst a sami sobě dokázat, že jsou a budou užiteční při rozvoji lidí
A pro všechny, kteří mají pocit, že jsou v bludném kruhu a chtějí přijet ke značce *
KONEC KRUHOVÉHO OBJEZDU.
… trenér se může dostat do bludného kruhu například tím, že se ve firmě okoukal, tím,
že lidé nepřijali odpovědnost za svůj rozvoj a nikdo s nimi nepohne, tím, že nemá
dostatek zpětných vazeb, ...
TŘI HLAVNÍ DŮVODY (VÝROKY) PRO ABSOLVOVÁNÍ CELÉHO PROGRAMU
1. Chci si odnést baterii jednoduchých a vyzkoušených trenérských nástrojů. Vše, co v TRENINK VILIM učíme –
trénujeme, je snadno kopírovatelné.
2. Jsem bojovníkem za růst výsledků účastníků tréninků. Celosvětový problém ve vzdělávání dospělých je slabý dopad do
reálných výsledků, a proto obor firemního vzdělávání nepatří k těm nejváženějším.
3. Chci být důvěryhodný představitel změny a sám trvale růst. Největší potřeba vzdělávání je u lidí, kteří se jím živí,
protože jsou nositelé změn a kultury společnosti.
JAKÉ ODPOVĚDNOSTI SI TRENÉŘI V ŠESTI MODULECH VYJASNÍ
Kdo je opravdu odpovědný za růst výsledků účastníků?
Kdo je odpovědný za naučení podvědomých dovedností?
Kdo je odpovědný za postoj ke změnám, se kterými odchází účastníci po tréninku?
Vůči komu mám být odpovědný za výsledky, když to po mě nikdo nechce?
Základem koučování je převzetí odpovědnosti sám za sebe, za co je pak odpovědný kouč?
Kdo je odpovědný za můj rozvoj kompetencí a inovaci tréninků?
OD PROGRAMU NEOČEKÁVEJTE
Čistě základní a komplexní znalostní vzdělávání (vhodnější je studium andragogiky)
Přehled teorií ve vzdělávání pro akademiky (ti mě právem roztrhají na kusy)
Program není vhodný pro školitele, kteří mluví celý den v kuse a chtějí v tom pokračovat
ORGANIZAČNÍ INFORMACE
Termíny konání: TT1 – 30. – 31. 5. 2013, TT2 – 20. – 21. 6. 2013, TT3 – 5. – 6. 9. 2013, TT4 – 3. – 4. 10. 2013,
TT5 – 7. – 8. 11. 2013, TT6 – 5. – 6. 12. 2013 (VS pro objednávku a platbu: 30052013 )
Místo konání: SPORT – V – HOTEL, Nám. 8. května 21, 675 55 Hrotovice, okres Třebíč
Počet účastníků: maximální velikost skupiny je 12 osob, minimální počet účastníků pro realizaci tréninku je 7 osob.
Oblečení na trénink doporučujeme casual. Časový průběh obou tréninkových dní každého modulu je 9.00 – 12.30 a 14.00
– 18.00 hod. Dle možností hotelu a individuálního zájmu o sport si vezměte sportovní vybavení. Můžete očekávat
neformální přístup, příjemnou atmosféru, humor a nadhled.
Cenové podmínky otevřeného tréninku (TT1 – TT6):
Otevřený trénink – 6 dvoudenních modulů / tréninků
Cena / 1 osobu
Cena / 1 osobu při přihlášení 2 účastníků z jedné firmy
Cena / 1 osobu při přihlášení 3 a více účastníků z jedné firmy

Cena / osobu
58.080,53.724,48.642,-

Počet osob
1
2
3

Cena celkem
58.080,107.448,145.926,-

V případě požadavku na obsazení kapacity více než šesti osob, případně celého tréninku účastníky z jedné firmy, nás
kontaktujte, připravíme vám uzavřený trénink na míru za výhodnou cenu.
Cena zahrnuje náklady na trénink (včetně závěrečných skype konzultací), učební pomůcky a malé občerstvení.
Cena nezahrnuje ubytování, obědy a večeře. Částky jsou uvedeny v Kč včetně DPH (21%).
Přihlášky
Na trénink se můžete závazně přihlásit zasláním vyplněné přihlášky e-mailem na adresu treninkvilim@gmail.com, nebo
poštou na adresu TRENINK VILIM, Sokolská 24, 702 00 Ostrava. Z důvodu možného naplnění tréninku, prosíme, odešlete
přihlášku co nejdříve, u přihlášek zaslaných poštou je rozhodující datum přijetí. Před zahájením tréninku vás budeme
kontaktovat a zašleme vám pozvánku na trénink.
Smluvní podmínky
Přihlášky, jejich změny i případná storna jsou závazné a přijímáme je pouze písemně. Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s těmito
podmínkami. Bezplatné storno tréninku přijímáme nejpozději 15 dní před jeho zahájením. Při odhlášení od 14 do 7 dnů před datem
zahájení tréninku je storno poplatek 50% z ceny tréninku (bez DPH), při pozdějším odhlášení je ve výši 100% ceny tréninku. V případě
neúčasti je možné na trénink vyslat náhradníka, nebo náhradou sjednat účast na jiném tréninku. Vyhrazujeme si právo změny trenéra či
zrušení tréninku z organizačních a provozních důvodů. O případném zrušení tréninku budou účastníci informováni nejpozději 10 dnů před
dnem zahájení tréninku a platby za trénink jim budou vráceny, a to nejpozději do 7 dnů ode dne zrušení tréninku.

TRENINK VILIM
Sokolská tř.24,Ostrava,IČ:46537520, DIČ:CZ6502150721

Telefon: +420 595 136 838, mobil: +420 604 127 695
www.treninkvilim.com, e-mail: treninkvilim@gmail.com

PROGRAM ROZVOJE TRENÉRSKÝCH KOMPETENCÍ
Cílem je rozvoj trenérské kompetence tak, aby účastník byl po tréninku schopen
ZABEZPEČOVAT ROZVOJ LIDÍ (I SEBE) A DOSAHOVAT OČEKÁVANÝCH VÝSLEDKŮ
1. VYTVOŘIT PROGRAM DLE POTŘEB – TT1
Zjistit a analyzovat situaci a rozvojové potřeby zadavatele a účastníků
Vybrat a navrhnout nejvhodnější formu řešení rozvojové potřeby
Vytvořit jednoznačný a motivační popisu tréninku v rozsahu A4
Dohodnout odpovědnosti za zavedení do praxe a dosažení výsledků
2. STÁLE PRODÁVAT DLE POTŘEB – TT2
Připravit obsah tréninkových materiálů, flip chartů nebo slidů
Připravit se na prezentaci a moderaci
Připravit prodej tréninku a uzavření tréninku s plánem zavedení poznatků do praxe
3. VYTVÁŘET ZÁŽITKY – TT3
Využívat praktické případové studie
Realizovat ukázky, zážitkové hraní rolí a drilový trénink
Zvládat obtížné komunikační situace a zážitky
A vše vést k účinnému zavedení poznatků do praxe
4. ZAJIŠŤOVAT ZPĚTNÉ VAZBY A IMPLEMENTACI- TT4
Přijímat zpětnou vazbu od účastníků (zúčastněných) a odpovědnost za realizaci změn
Poskytovat hlavní typy zpětných vazeb (pocitová, kriteriální a moderační) a popis chování
Rozvíjet a inovovat tréninkový modul prostřednictvím zpětné vazby
Realizovat zpětně-vazební implementační aktivity: stínování, supervize a best practice
5. KOUČOVAT / DOHODNOUT ODPOVĚDNOSTI – TT5
Koučovat definice cílů, obsah a formu modulu a přijetí odpovědnosti za naplnění
Koučovat pochopení stavu dnešní reality a hlavních příčin tohoto stavu
Koučovat možnosti řešení stavu vyplývající z praktických zkušeností a kreativity
Koučovat první kroky zavedení nového chování do pracovních postupů a odvahu vykročit Používat metodiku grow a
přeměňovat části nebo celý trénink na skupinové koučování
6. SAMOSTATNĚ RŮST A INOVOVAT – TT6
Pojmenovávat a vědomě zapojovat hlavní emoce v procesu tréninku
Znát svůj kompetenční profil a vědomě jej systematicky rozvíjet
V návaznosti na svůj rozvoj inovovat či vyvíjet tréninky

PRŮBĚH, VEDENÍ A ORGANIZACE TRÉNINKU
Náplň tréninků se přizpůsobuje očekáváním účastníků z úvodu tréninku. Dílčí tréninkové kapitoly sledují osu: ZNALOSTI,
DOVEDNOSTI A MOTIVACE ZAVEDENÍ DO PRAXE.
Sdílení ZNALOSTÍ a zkušeností je prostorem pro přenos nejlepší praxe a řešení úkolů. Použijeme přípravy, skupinové
diskuse a workshopy, prezentace, případové studie a další.
Procvičování DOVEDNOSTÍ umožňuje prožívání konkrétních postupů a principů v pracovních situacích. Nejčastější formy:
ukázky, hraní rolí, trénink principů, rutinní trénink, situační dril, přehledový trénink, minutový koučink, mini zpětné vazby, …
Maximalizujeme čas prožitkového tréninku zaměřeného na hlavní aktivity účastníků, protože prožitkový trénink nejsilněji
ovlivňuje aktuální postoje a motivaci.
MOTIVACI ZAVEDENÍ DO PRAXE se věnujeme v každé tréninkové kapitole. V závěru tréninku věnujeme minimálně jednu
hodinu aplikaci plánu rozvoje do praxe. Na tréninku získáte různé nástroje zavádění tréninku do praxe, abyste dosáhli
očekávaných výsledků.
Na začátku každého modulu obdržíte přibližně 20 až 30 stran tréninkových materiálů, které si můžete zakládat do šanonu,
který obdržíte na prvním tréninku. Na závěr tréninku vyhlásíme úkoly – aktivity, jež přinesete a budete prezentovat na
dalším tréninku. Počet zpracovaných a doložených (to znamená splněných) úkolů bude zapsán v certifikátu o absolvování
programu. Podmínkou vystavení certifikátu o absolvování programu je účast na všech šesti modulech. V případě zájmu
vydání dokladu o rekvalifikaci, účtujeme navíc cenu dle osobní dohody. Součástí ceny je 6 x 1 hodina skype konzultace –
koučinku do 14 dní po absolvování každého modulu.
Program sestavil a sepsal Libor Vilím, majitel TRENINK VILIM, nezkrotně inovativní pragmatik jdoucí za stále lepšími
výsledky vzdělávání. K tvorbě tohoto programu také přispěli spolupracovníci Gabriela Koudelková a Petr Mišik. U
programů, které dodává TRENINK VILIM především obchodním organizacím ve finančnictví, dosahuje průměrně 30%
nárůsty obchodních výsledků.
V případě dotazů nás kontaktujte a my vám poskytneme nejnovější informace.
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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA OTEVŘENÝ TRÉNINK
Tímto závazně objednávám účast na tréninku TRENINK VILIM v následujícím rozsahu
Termín konání / zahájení tréninku
Název otevřeného tréninku
= variabilní symbol pro platbu

OTEVŘENÝ TRÉNINK TRENÉRŮ (TT1 – TT6)

30052013

Objednavatel / Název firmy
(dle obchodního rejstříku - OR)
Kontaktní osoba - jméno, telefon, e-mail
IČO / DIČ
Číslo účtu / banka
Sídlo firmy - ulice, číslo, PSČ, město
Název firmy - pro fakturaci, korespondenci
(pokud je odlišný od OR)
IČO / DIČ
Číslo účtu / banka
Adresa - ulice, číslo, PSČ, město
ÚČASTNÍK

Titul, jméno
a příjmení

Funkce /
trenérská oblast

Přímý telefon /
mobil

E-mail

Účastník 1
Účastník 2
Účastník 3
Účastník 4
Účastník 5
Účastník 6
Variabilní symbol
tréninku

Počet účastníků

Cena na účastníka
(bez DPH)

Cena celkem
(bez DPH)

Cena celkem
(včetně DPH 21 %)

30052013
Úhradu provedeme formou (zaškrtněte):
 Převodem na číslo účtu 42532734/0600, IBAN: CZ7206000000000042532734, SWIFT: AGBACZPP,
Pro správnou identifikaci proveďte, prosím, platbu z vámi uvedeného čísla bankovního účtu. *)
 Žádám o vystavení zálohové faktury (daňové doklady zasíláme poštou po skončení tréninku) *)
 V hotovosti na místě před zahájením tréninku (po předchozí telefonické dohodě)
*) Celková částka za trénink (včetně DPH) musí být připsána na účet TV nejpozději den před začátkem tréninku.

Pokyny k odeslání přihlášek
Řádně vyplněnou přihlášku zašlete poštou příp. e-mailem na adresu dle kontaktů v zápatí objednávky. Přihláška je platná
datem potvrzení (e-mailem) ze strany firmy TRENINK VILIM. Před zahájením tréninku vás budeme kontaktovat a zašleme
vám pozvánku na trénink.
Smluvní podmínky
Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s těmito podmínkami. Přihlášky, jejich změny i případná storna jsou závazné a
přijímáme je pouze písemně. Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s těmito podmínkami. Bezplatné storno tréninku
přijímáme nejpozději 15 dní před jeho zahájením. Při odhlášení od 14 do 7 dnů před datem zahájení tréninku je storno
poplatek 50% z ceny tréninku (bez DPH), při pozdějším odhlášení je ve výši 100% ceny tréninku. V případě neúčasti je
možné na trénink vyslat náhradníka, nebo náhradou sjednat účast na jiném tréninku. Vyhrazujeme si právo změny trenéra či
zrušení tréninku z organizačních a provozních důvodů. O případném zrušení tréninku budou účastníci informováni
nejpozději 10 dnů před dnem zahájení tréninku a platby za trénink jim budou vráceny, a to nejpozději do 7 dnů ode dne
zrušení tréninku.
Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů a s jejich zařazením do databáze společnosti TRENINK VILIM. Ve smyslu zákona č.
101/2000 Sb. svým podpisem uděluji souhlas se zpracováním, archivací a využíváním uvedených kontaktů společností TRENINK VILIM
pro obchodní a reklamní účely, zejména informování o aktuálních nabídkách a akcích této společnosti. Tyto údaje nebudou poskytovány
třetím osobám ani využívány k jiným než výše uvedeným účelům. Svůj souhlas uděluji s platností od data odeslání této přihlášky na dobu
neurčitou a mohu jej kdykoliv odvolat písemnou formou zasláním informace elektronicky, příp. poštou na adresu TRENINK VILIM.

Datum:

Jméno oprávněné osoby:

TRENINK VILIM
Sokolská tř.24,Ostrava,IČ:46537520, DIČ:CZ6502150721

Podpis/razítko:

Telefon: +420 595 136 838, mobil: +420 604 127 695
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