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De multe ori vorbim despre ... cea mai bună
variantă a noastră în acest moment. Dar,
cum arată această versiune? Și de ce să
ne preocupe transformarea oamenilor în
cea mai bună variantă a lor?
Fiecare om care se transformă pe sine poate la rândul său să atingă viețile a numeroși oameni cu care
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vine în contact. Fiecare om poate genera schimbări profunde în organizația în care lucrează: încearcă lucruri noi, experimentează, învață din
greșeli, se ridică și o ia de la capăt. Aceste calități se bazează pe încrederea în sine și aceasta trebuie susținută, dezvoltată în organizație.
Înainte de a lucra pentru binele organizației, oamenii lucrează pentru
binele lor și pentru binele oamenilor din jurul lor. Oamenii lucrează
pentru sens, pentru calitatea relațiilor cu ceilalți și pentru dezvoltarea
personală.
Growth YOU este un program care pune la dispoziția
membrilor echipei tale instrumentele necesare pentru
ca ei să își descopere și să-și acceseze resursele necesare pentru o stare de bine și pentru creșterea calității generale a vieții personale și profesionale.
Profesioniști dedicați, cu drag de oameni, impecabili pregatiți vor crea
și facilita un spațiu unde membrii echipei tale pot să exploreze și să experimenteze. Un program de 36 de ore, cu intervenții de 4 ore / lună.

CONTACT
0721 250 036

3|

Growth
YOU

Growth YOU oferă
instrumente variate
pentru ca fiecare să
își găsească propria
soluție.
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Ți s-a spus vreodată să
ai mai multă încredere în
tine?
Te simți confortabil când
primești feedback?
Deși ai făcut acțiuni în
direcția feedback-ului
primit, totuși nu ai ajuns
la impactul dorit?
Ești un perfecționist și
simți că implicarea ta nu
dă roadele dorite?

Îți plac citatele
motivaționale și cărțile
de dezvoltare personală,
dar nu ai reușit să faci
schimbările dorite până
acum?
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Adopți o atitudine
negativă când te simți
sub presiune?
Îți este dificil să te
relaxezi?

Ocazional te îndoiești de
abilitățile tale?

Crezi că este suficient
sa fii un bun expert, iar
relațiile cu ceilalți să fie
neglijate?

Ești critic cu tine când
faci greșeli?

Deși ai idei bune, îți este
greu să le promovezi?
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încredere în sine
granițe personale
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comportament asertiv
obișnuință vs. schimbare

În oceanul alternativelor care te înconjoară, îți oferim
oportunitatea să fii atât cel care se schimbă, cât și cel care
îi inspiră pe ceilalți în schimbări, la serviciu sau
acasă.
Growth YOU poate fi despre încredere în sine, granițe personale, comportament asertiv, asumarea rolurilor
sociale, obișnuință vs. schimbare, relaxare și
modalități de descărcare, dezvoltarea relațiilor
informale, evoluția mea în organizație – o componentă a evoluției mele ca individ etc.

relaxare și modalități de descărcare
dezvoltarea relațiilor informale
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asumarea rolurilor sociale
evoluția în organizație
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WORKSHOPURI

ore/lună

Growth YOU este personalizat în funcție de
nevoile individuale și de nevoile organizației.
Alege Growth YOU pentru a susține și
dezvolta energia și pasiunea membrilor
echipei tale.
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We believe that continuous learning is the key to
sustainable success and well-being, especially at times of
rapid social, environmental and economic changes.

www.hrnouveau.ro

