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Szanowni Państwo,
Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) – jako instytucja wspierająca rozwój mikro, małych
i średnich przedsiębiorstw (MSP) ma przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatne szkolenie
pt. „Zarządzanie przez motywację - pieniądze to nie wszystko”.
Szkoleniu przyświeca myśl D. Podmoroff
„Motywacja jest ideą uniwersalną, ale czynniki motywujące to już kwestia indywidulana”.
Celem szkolenia jest prezentacja nowych koncepcji sposobu myślenia o mechanizmach motywacji,
motywowania pracowników oraz wyposażenie uczestników w wiedzę i narzędzia potrzebne
do efektywnego motywowania bazującego na indywidulanych motywatorach.
Szkolenie

kierowane

jest

do

menedżerów

zarządzających

zespołami,

liderów,

osób

odpowiedzialnych za tworzenie systemów motywacyjnych.
Podczas szkolenia uczestnicy będą pracowali indywidulanie i grupowo - 80% zajęć będzie miało
charakter warsztatowy. Prowadzone warsztaty oparte będą głównie o narzędzie Reiss Motivation
Profile, umożliwiające poznanie motywatorów, potrzeb, których zaspokojenie jest podstawą
do spełnionego życia zawodowego i prywatnego.
Szkolenie poprowadzi pani dr hab. Ewa Mazur-Wierzbicka – doradca, trener biznesu, specjalizująca
się w problematyce z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim szczególnie kompetencji miękkich,
wykładowca akademicki, studiów podyplomowych, studiów MBA ”Executive Master of Business
Administration” na Polskiej Akademii Nauk, doradca PARP-u z zakresu Społecznej Odpowiedzialności
Biznesu.
Szkolenie odbędzie się dnia 29 maja 2018 r. r. w godzinach 9.00 – 16.00 w siedzibie Polskiej Fundacji
Przedsiębiorczości w Szczecinie, ul. Monte Cassino 32.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Zapraszamy do rejestracji na szkolenie na stronie internetowej Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości”
https://www.pfp.com.pl/produkt_1763_zarzadzanie_przez_motywacje_pieniadze_to_nie_wszystko.htm
?spam=Zapisz+si%C4%99+na+to+szkolenie
W razie pytań, prosimy o kontakt do pani Izabelli Maruszczak, tel.: (91) 312-92-22,
e-mail: i.maruszczak@pfp.com.pl
Serdecznie zapraszamy !
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Program szkolenia

„Zarządzanie przez motywacje - pieniądze to nie wszystko

Temat zajęć

Godzina

9.00
9.00– 10.30

Powitanie uczestników i wprowadzenie
Motywacja – klucz do efektywności – zagadnienia wprowadzające
Od motywacji 1.0 do motywacji 3.0

10.30 – 10.45

Przerwa

10.45 – 12.15

Motywacja indywidualna- diagnoza, motywatory, demotywatory

12.15 – 12.30

Przerwa

12.30 – 14.15

Motywatory życiowe a zachowania pracowników - Reiss Motivation Profile

14.15 – 14.30

Przerwa

14.30 – 15.45

Praktyczne wykorzystanie Reiss Motivation Profile w biznesie - identyfikowanie potrzeb
motywacyjnych pracowników
sposoby wpływania na wzrost zaangażowania i odpowiedzialności pracownika;
- motywatory a sposób komunikacji,
- motywatory a metody działania.

15.45

Zakończenie szkolenia

