ASERTIVITA
Mgr. Soňa Coufalová

Cílem programu je naučit Vás vše potřebné k tomu, abyste uměli
asertivně a vždy pohotově reagovat v každodenních situacích, jako jsou
komunikace se zákazníky, úředníky, s kolegy v práci, apod.
Budete umět rozlišit různé komunikační styly jednání. Pochopíte, jak fungují
asertivní principy a techniky a zjistíte jak je aplikovat do praxe. Také si
budete uvědomovat, kdy je asertivita na místě a kdy ne.

Školení se hodí pro osoby, které mají problém vyjádřit svůj názor v práci, na
poradách nebo kdekoliv jinde, nemají dostatečnou slovní zásobu pro
sebejistou obhajobu a pro všechny, kteří si chtějí osvojit asertivní komunikaci.

Kdy: Čtvrtek 22. 8. 2019 (9:00 – 14:00)
Kde: ASI informační technologie s.r.o. (1. máje 3, Mohelnice 789 85)
Osnova školení









Umět prosadit svůj oprávněný požadavek.
Umět říkat „NE“.
Umět požádat druhého o laskavost bez pocitu trapnosti.
Umět odmítnout druhého bez pocitu provinění.
Umět se prosadit, obhájit svá práva.
Naučit se zvládat konfliktní a problémové situace.
Posílit sebejistotu a sebedůvěru.
Naučit se zvládat agresivní a manipulativní jedince.

Informace k platbě




1690,- / os. bez DPH
V ceně jsou zahrnuty tištěné materiály, psací potřeby, certifikát a občerstvení.
Platba se provádí na základě výzvy k úhradě před konáním školení.

Jak se můžete přihlásit
V případě Vašeho zájmu prosíme o potvrzení účasti u organizátorky:
 emailem: lucie.trneckova@efektivniskoleni.cz
 telefonicky: +420 777 938 996
 online: www.efektivniskoleni.cz

Lucie Trnečková, DiS.
Zasláním přihlášky potvrzujete, že jste se seznámili s podmínkami účasti na školení umístěnými na
http://www.efektivniskoleni.cz/podminky-skoleni a souhlasíte s nimi.
Storno oznámené dříve než 5 pracovních dní před školením je bezplatné. Při stornu oznámeném méně než 5 pracovních dní před
zahájením školení bude účtován storno poplatek ve výši 50% ceny školení. Při neomluvené neúčasti na kurzu bude účtována celá
výše školení. Účastník za sebe může vyslat náhradníka ze stejné organizace. V případě závažných důvodů nás kontaktujte,
domluvíme se.

