Školení Řízení změn (Change Management)
Úspěch vašich aktivit je pouze tak velký jak úspěšně je zvládnutá související
změna. Ve skutečnosti mnoho projektů a změn nedosáhne požadovaných výsledků nikoliv kvůli nedostatku zdrojů, metodiky, technologií či systémů, ale
proto, že projektový lidr neřídil dobře změnu a uživatelé ji nepřijali.
Naše školení připraví účastníky na to jak systematicky řídit změny jakou součást každého projektu. Na školení si účastníci vyzkouší připravit plán řízení
změn na reálném příkladu. Maximálně praktické školení.

Jakékoliv sebelepší technické řešení
bez adekvátního řízení „lidského postoje“ nemůže uspět.
Typické situace



Firma připravuje sadu organizačních změn



Projektový manažer chce změnit proces a tím přerozdělit práci
mezi oddělení.

Co se naučíte



Implementujeme nový systém, resp. postupy práce.



Stěhování poboček znamená spoustu změn pro zaměstnance.



Iniciovat a implementovat změny v organizaci tak, aby při jejich zavádění byla zajištěna maximální míra podpory.



Poznávat typické reakce na změnu, jak se na ně připravit, případně
jak čelit rezistenci.
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Umět aplikovat nástroje, zajišťující úspěšný průběh.



Připravit komunikační plán pro zaměstnance i management.



Řídit strategickou úroveň Change Managementu v organizaci



Kombinovat projektové techniky s řízením změn.



Řídit tým a facilitovat workshopy

Moduly školení a agenda
PLÁNOVÁNÍ ZMĚNY

VYVOLAT
POTŘEBU
ZMĚNY

DEFINOVAT
STRATEGII

ZAJISTIT
PODPORU KE
ZMĚNĚ

ŘÍDIT
FACILITACI
ZMĚNY

VYHODNOTIT
A UDRŽET
ZMĚNU

Řízení změn jako strategická disciplína

Strategie a plán implementace změny

Role a tým lidí v řízení změn

Analýza postojů lidí ke změně

Nastavení rozsahu změn a cíl

Práce s rezistencí a odmítáním

Stakeholder analýza

Komunikace jako nástroj

Vnímání potřeby změny

Vedení komunikačních workshopů

Pocit nutnosti ke změně

Sledování implementace změny

Zpracování vize změny

Udržení trvalé změny

Základní atributy školení
Doba trvání

2 dny

Cílová skupina

Projektoví manažeři, manažeři oddělení, procesní specialisté, HR

Počet účastníků

10-15 účastníků

Jazky školení

Česky, anglicky, německy, maďarsky

Reference

Unicredit | Evonik | MOL Hungary | Nokia

Kontakt

Milan Gazdík

Libor Čadek

milan.gazdik@integratedconsulting.cz

libor.cadek@integratedconsulting.cz
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