ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W PUBLICZNYCH SŁUŻBACH ZATRUDNIENIA.
Program szkolenia:

Organizacja efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi w urzędzie.
Część 1
1. Kapitał ludzki - zdolności, wiedza, kwalifikacje i doświadczenie pracowników
potencjałem Urzędu.
2. Budowanie kapitału społecznego, umiejętność współpracy, korzyści współpracy, zasada
synergii.
3. Kultura organizacyjna oraz zaufanie, sympatia, życzliwość i więzi.
4. Czym jest zespół? Etapy budowania zespołu, cele grupowe w zespole, zachowania
ludzi w zespole.
5. Co może blokować współpracę w zespole?
6. Skrócenie drogi dostępu a podniesienie efektywności.
7. Konflikt jako kryzys w zespole.
Przyczyny konfliktów, konsekwencje konfliktów, zasady rozwiązywania konfliktów.
Organizacja efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi w urzędzie.
Część 2
1. Czym jest zarządzanie?
2. Odpowiedzialność władzy.
3. Style przywództwa.
4. Pożądane cechy i umiejętności kierownicze – jak je w sobie rozwijać?
5. Umiejętność podejmowania decyzji.
6. Delegowanie kompetencji.
Zachowania asertywne i stawianie wymagań.
Motywowanie i ocenianie pracowników.
Część 1
1. Czym jest motywacja? Motywowanie podwładnych, motywacja zewnętrzna i
wewnętrzna.
2. Spadek motywacji pracowników – przyczyny i sposoby zaradcze.
3. Szef jako coach i mentor. Narzędzia coachingowe.
4. Komunikacja między ludźmi, kompetencje komunikacyjne.
5. Pierwsze wrażenie i inne błędy percepcji w ocenie ludzi.
6. Czytanie mowy ciała.
Asertywna zasada WYGRANY-WYGRANY w procesie motywowania i oceny pracowników.
Motywowanie i ocenianie pracowników.
Część 2
1. Wywieranie wpływu na innych a manipulacja.
2. Parafraza potrzeb.
3. Słuchanie aktywne i empatyczne.
4. FUKO+K – uniwersalny schemat informacji zwrotnej z nastawieniem na zmianę
zachowania, postawy pracownika.
5. Zasady udzielania informacji zwrotnej.
6. Chwalenie i krytyka.
7. Komunikacja wewnętrzna w sytuacjach kryzysowych.
Ocenianie pracowników – w stronę obiektywizmu.

Trudne rozmowy z pracownikami.
1. Exposé szefa. Przygotowanie i wygłoszenie wystąpień publicznych.
2. Algorytm karania.
3. Algorytm rozmowy z docenianym podwładnym.
4. Przekazanie decyzji w odpowiedzialnej formie, jej uzasadnienie, obrona własnej decyzji.
5. Odsłanianie intencji.
6. Sztuka odmawiania, czyli jak mówić „nie”.
7. Trudne pytania.
8. Zaproszenie do negocjacji.
9. Standard komunikowania decyzji o zwolnieniu.
10. Jak radzić sobie z narzekaniem podwładnych, z trudnymi sytuacjami i oporem?
Rozpoznawanie ryzyka i zarządzanie kryzysem.
Zasada niedyskryminacji.
1. Zasada zakazu dyskryminacji pracowników wg kodeksu pracy.
2. Inne zasady równościowe.
3. Psychopatologie pracy: pracoholizm, mobbing, wypalenie zawodowe, przeciążenie
stresem.
Odpowiedzialność pracodawcy.
Wyznaczanie celów i priorytetów w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.
1. Motywacyjna funkcja celów.
2. Określenie celów – zasada SMART.
3. Cele indywidualne i wspólne.
4. Wizja i misja – ich skuteczność.
5. Analiza SWOT – zebranie informacji przed zmianą.
6. Rodzaje zmian.
7. Opory przed zmianą i ich źródła, stres w procesie zmiany – jak sobie radzić?
Model przechodzenia przez zmianę.

