
Motto:  
„Spolupracující a příjemná atmosféra 
v organizacích není jen nějaká náhoda 
nebo dobrá „chemie“ mezi lidmi.“ 
 (Ben Furman)  

 
 

 
Vážené kolegyně, vážení kolegové,  
dovolujeme si Vás pozvat na odborný seminář,  
který povede zahraniční hostující lektor  

 

Ben Furman, M.D. 
(HBTI, Finsko)  

 
 
O lektorovi:  
Ben Furman, M.D. je prominentní kouč a terapeut zaměřený na řešení, je mimo jiné autorem 
koučovacího modelu Reteaming, je jedním z průkopníků přístupu zaměřeného na řešení. Ben je 
autorem mnoha knih, které byly přeložené do mnoha jazyků, mimo jiné knih „Solution talk“, 
„Change through cooperation: Hanbook of Reteaming“ či „Cooperation: Creating Solution-Focused 
Working Enviroments“.  Je rovněž vyhledávaným lektorem workshopů po celém světe – v Evropě, 
Americe, Asii i Austrálii, často vystupuje v různých televizních pořadech. Je známý humorným 
stylem prezentace, srozumitelností a četnými praktickými cvičeními. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Termín: 25. – 26. 9. 2014 (2 dny/ 16 h); Začátek: 25. 9. v 9:00 h. 
 
Místo  konání:  Olomouc, Jungmannova 25 (asi 5 min. pěšky od vlakového 
nádraží). 
 

Pro koho je seminář určen?  
Pro manažery v komerčním i neziskovém sektoru, kouče, personalisty a 
všechny, kteří pracují v organizacích jakéhokoli typu.   
 

Co se na semináři naučíte?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DALET  
terapie, koučování, vzdělávání, 
supervize  
 
Kontakt:  
Mgr. Leoš Zatloukal, Ph.D.,  
Nádražní I 697,  
783 53 Velká Bystřice  
 
E-mail: info@dalet.cz  

Tel.: (+420) 732 846 211  
Web:  
www.dalet.cz  

www.reteaming.cz 
 

Seminář se zaměřuje na praktické způsoby, jak rozvíjet a posilovat spolupráci 
v organizacích, ať už z pozice manažerů nebo řadových pracovníků. Ke 
každému tématu jsou k dispozici různá praktická cvičení a reflexe. Po 
absolvování semináře lze zažádat o mezinárodní certifikaci konzultanta 
programu Cooperation®. 
 
Témata: 
• sledování úspěchů a oceňování 
• mikrokoučovací rozhovory v organizacích 
• řešení problémů – od stížností ke spolupráci na řešení 
• konstruktivní kritika a konstruktivní reakce na kritiku 
• zacházení se zraněními 

 
Tlumočení z angličtiny je zajištěno. 
 

Cena: Celkem 6 500 Kč za osobu za celý dvoudenní kurz. Pro účastníky 
z neziskových organizací a organizací veřejné správy snížená cena 2900 Kč. 
Pozn.: Při účasti 3 a více lidí z jedné organizace je sleva 10% na každého.  
 
Akreditace: Kurz je akreditován na MPSV ČR. 
 
Jak se přihlásit?  
Vyplněnou přihlášku a úhradu  platby  je třeba podle pokynů v přihlášce provést     
do 5.  9.  2014. Kapacita semináře je omezená, rozhoduje pořadí přihlášení. 
Přihláška je k dispozici na www.dalet.cz  v sekci „vzdělávání“.   

Cooperation® – rozvíjení spolupráce v 
organizacích 


