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TÉMA
„Září, září – na léto jde stáří.“ Tak zpívá v jedné ze svých písniček pan Zdeněk Svěrák. V době, kdy tato slova
píšu – v parném dni u moře kdesi na jihu Evropy – se mi zdá podzim ještě poměrně vzdálený. Neodvratný stroj času se
ale nejspíš zastavit nepodaří. Po dlouhých dnech plných slunce, pro děti bez povinností a pravidelného režimu, nastávají
opět dny plné pravidel, poslouchání a především plné nezbytných školních povinností.
Smysl základního školství vidím nejen v obohacení o nejrůznější encyklopedické znalosti a informace, ale především
v tom, že naučí děti zařadit se plnoprávně do kolektivu, uplatnit se v různých sociálních skupinách, tolerovat rozdíly
mezi vrstevníky, ať už fyzické, kulturní či názorové. S odstupem mnoha let na základní školu vzpomínám celkem
sentimentálně, zejména s pozitivními vzpomínkami na spolužáky, školní akce, fajn učitele. Nicméně zároveň si dobře
uvědomuji, že většina z výše zmiňovaných znalostí a dovedností naši generaci, která na základku chodila v 80. letech,
minula obloukem.
Je asi jednodušší se smířit s faktem, že na našich základních školách jsou šikana a jiné sociálně-patologické jevy
běžnou skutečností. Je však také možné přispět kapkou do moře nových kulturních hodnot, návyků a norem.
A to je moje cesta.
Petra Koťátková – spolutvůrkyně programu PRIMA ŠKOLA

AKTUALITY
… co právě děláme

•

•
•

… ve skupině je

Pro společnost Nelumbo, zabývající

se solárními technologiemi, realizujeme
projekt „Klíčové procesy – definice,
popisy a nastavení klíčových
procesů“.

V Armádě spásy jsme úspěšně

dokončili audit řízení lidských zdrojů.
Součástí byla i facilitace akčních plánů
na řešení nedostatků.

Dále ve dvou skupinách pokračuje

rekvalifikační program Řízení
lidských zdrojů (druhou třídu jsme
otevřeli těsně před prázdninami).

PRODUKTY
… co připravujeme
Společně s významnou konzultační
skupinou Team Training International
připravujeme čtyři speciální programy:

•
•
•
•

PROFIL

Zvládání stresu

Motivace
Profesionální komunikace
Neurolingvistické programování
(NLP).
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Alena Zborníková

dlouhá léta působí v komerčním
i neziskovém sektoru jako lektorka
a konzultantka. Do skupiny SANEK
přináší nové pojetí péče o klienty
na základě budování vztahu.

1. Proč jsi začala spolupracovat
se SANKEM?
Lidi, kolektiv, prostředí a oblast, kde
působí. Poznala jsem hodně těch,
kteří „dělají do lidí“ a jen málokdo
se tomu věnoval s takovým vnitřním
nasazením jako lidé ze Sanku. To myslím může potvrdit většina zákazníků,
kteří se Sankem spolupracují. Co se týká oblasti, dlouho jsem pracovala
pouze v komerčním sektoru a až teď jsem pochopila, že neziskový sektor
nabízí daleko větší možnost uplatnění s významným rozdílem – chtějí růst,
chtějí se vzdělávat, chtějí se rozvíjet! To je pak radost školit.
2. Co Ti Tvoje práce přináší?
Moje odpověď je jednoduchá, lektorské činnosti se věnuji kvůli nervozitě
před, adrenalinu při a endorfinům po. K tomu je potřeba připočítat také
pocit, že má moje práce smysl. I kdyby si z tréninku jen jeden účastník
odnesl nový náhled na věc a použil by ho při rozvoji sebe sama, budu
spokojená. Samozřejmě neskromně doufám, že nejde o jednoho
účastníka, ale o všechny.
3. Jak se Ti daří skloubit práci s rolí mámy?
Nepopírám, že jde o velmi náročnou kombinaci. Na druhou stranu
hodně věcí z těch, které používám a o kterých mluvím v rámci kurzů,
se dá velmi dobře aplikovat při výchově a na oplátku, moje malá mi je
obrovskou inspirací a zdrojem energie. Paradoxně trpělivostí, které se mi
leckdy nedostává, oplývám právě večer pro tréninku.
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