
Pozvánka na tematický rozvojový program
pre tých, ktorí pracujú s ľuďmi, využívajú koučing, mentoring aj direktívu

I  NNER LEADER  SH  I  P 
Leading others by leading yourself

21. február 2019      9.00 - 17.00 hod.      Hotel Premium      Priekopy 423/20      Bratislava

Cena: 180 EUR bez DPH / 216 EUR s DPH

0902 637 327           
Prihlasovacie a kontaktné informácie

bednarik@icf.sk            www.doubleb.sk             Prihlasovací formulár

Program je v súlade s medzinárodnými 11 kľúčovými kompetenciami kouča podľa ICF a podporuje ich.

Rozvoj a prehlbovanie koučovacích, mentorských 
a direktívnych techník:

°Výprava do záh(r)ady sebariadenia
° Ako riadením seba zásadne ovplyvniť iných

° Keď aktívna "pasivita" vyvoláva (ne)čakanú aktivitu
° Prečo realita predčí každú tvoju predstavu

° Prítomnosťou riadiť budúcnosť

Program vedú:

Dalibor Bednařík
ICF profesionálny certifikovaný kouč PCC od 2011
Oficiálny ICF mentor koučov
Managing partner spoločnosti double B, s. r. o.
Od 2008 vedenie rozvojových programov v oficiálnej spolupráci s ICF
Od 2011 vedenie (2x ročne) výcviku koučov Integratívny koučing a kľúčové kompetencie 
Tento výcvik je medzinárodne certifikovaným výcvikom ICF od roku 2015

° viac ako 15 rokov spolupráca s významnými nadnárodnými a národnými spoločnosťami na Slovensku a v Českej republike ° 
viac ako 1 800 hodín koučovacej praxe a 6 000 hodín individuálnych rozvojových stretnutí ° autor rozvojových programov pre 
manažérov, zameraných na implementáciu koučovacích a mentorovacích prvkov v riadení a leadershipe ° 1998: psychológ 
s dlhodobým výcvikom zameraným na procesy v osobnosti a vzťahoch (POP) ° 2003: absolvent Leadership koučingu v systéme 
GARUDA ° 2007: absolvent výcviku Mentoring and Supervising in Coaching ° 2008: HOGAN certifikácia ° 2009: absolvent 
medzinárodne certifikovaného výcvikového programu Erickson College - The Art and Science of Coaching ° 2010: certifikovaný 
Erickson Certified Professional Coach ECPC ° 2010: medzinárodne certifikovaný NLP Practitioner ° 2003 - 2009: zakladajúci 
člen Českej asociácie koučov ° 2006 - súčasnosť: člen Slovenskej asociácie koučov ° 2008 - súčasnosť: člen ICF SK ° 2009 - 
2014: člen vedenia ICF Slovak Chapter ° 2018: absolvent výcviku Systemických konštelácií podľa Hellingera

Povrchom ovplyvňuješ povrch, vnútrom vnútro

Ak by kávičkárovi záležalo viac na šálke, tak je 
šálkar, no on je kávičkár 

... vždy ide o slová, no záleží na významoch...

Z obyčajného neobyčajné
Z neobyčajného bežné

Viola Texier
Certifikovaný kouč PCIC (Professional Certified Integrative Coach)

Je absolventom medzinárodne certifikovaného výcviku koučov: Integrative Coaching
and Core Competencies s následnou certifikáciou PCIC. Vzdelaním politológ.
Profesne disponuje odbornou praxou viac ako 12 rokov v oblasti ľudských zdrojov. 
Posledných takmer 8 rokov pôsobila v oblasti personálneho poradenstva.

Venovala sa obsadzovaniu manažérov na top pozície, posudzovaniu manažérskeho potenciálu, realizácii manažérskch auditov, 
rozvoju manažérov a lídrov ako kouč. Ako kouč pracuje s jednotlivcami aj s tímami. Z dlhodobého hľadiska si prehlbuje svoje 
vedomosti a zručnosti takisto v oblasti psychoterapie. Absolvovala viacero modulov z výcviku Procesne orientovanej 
psychológie. Je certifikovaným používateľom psychodiagnostickej metódy HOGAN. Je absolventom intenzívneho výcviku 
systemický konštelácií podľa Berta Hellingera s oprávnením viesť kurzy a semináre.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUjuwVs2zB-VLTMGskT-TJlliULnufeKK33v82XxCJPHTEkw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCwRm0nF-o-uaOjUE8hC4tsy5C8wl8S53ztuG8_ElSTytJlg/viewform
http://www.doubleb.sk/#/
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