
Community building v organizácii
 cesta k využitiu zdrojov, ktoré su ukryté vo vzťahoch a v spoločenstve

        

Akúkoľvek štruktúru a manažment máte, o organizačnej kultúre
a výkonnosti rozhoduje úroveň a kvalita siete neformálnych vzťahov.

V našich  firmách  máme  ohromný  kapitál,  know-how,  majetok,  skúsenosti   a predsa,
podstatná  časť  zdrojov  je  neviditeľná  a  nerozpoznaná:  je  „zamrznutá“  vo
vzťahoch. Ak ľudia pracujú spoza masiek,  v obavách a súťaživosti, v napätí a strachu zo
zlyhaní, ak sa kontrolujú a „brzdia“ lebo sa necítia bezpečne, ich potenciál zďaleka nie je
využitý.  Podstatná  časť  ľudských zdrojov  sa neprejaví,  lebo je  udusená vo viac  alebo
menej náročných vzťahoch.      

Pritom  existujú  cesty  ako  v organizácii  uvoľniť  tieto  „zamrznuté“  zdroje a využiť
naplno  potenciál  ľudí,  podporiť  potrebné  zmeny,  prebudiť  odvahu  a tvorivosť
zamestnancov   v prospech  organizácie  a jednotlivcom  umožniť  osobnú  sebarealizáciu
a satisfakciu.

Spolu dokážeme nadizajnovať a realizovať program Community building, teda  proces,
ktorý povedie k najzrelšej forme organizácie či tímu. 

Je to predsa len investícia – nie veľká z finančného hľadiska. Dôležitejšie je vložiť vôľu a
odhodlanie manažmentu a čas kolegov. Prínosy sú merateľné.

PROGRAM JE URČENÝ PRE ORGANIZÁCIE A TÍMY, ktoré 

 majú najväčšie ašpirácie a nároky na organizačnú kultúru
 veria v potrebu a moc autentickej a otvorenej komunikácie a hľadajú cesty 

k synergii a zdravej spolupráci
 potrebujú uskutočniť alebo akcelerovať organizačné zmeny  
 presúvajú dôraz pri riadení procesov od byrokracie smerom k dôvere
 potrebujú ozdraviť vzťahy a klímu, sú konfrontované nedostatkom záujmu a 

angažovanosti zamestnancov 
 hľadajú nákladovo efektívne metódy na dosahovanie tímových cieľov a zvýšenie 

kvality dodávaných výstupov
 chcú investovať do zamestnancov, do ich osobnostného rastu 
 potrebujú si zachovať v organizácii štruktúru a hierarchiu a predsa chcú podporiť 

na pracovisku kultúru spoločenstva
 majú lídrov ochotných sa učiť,  pripravených na hľadanie konsenzu a schopných 

integrovať odborné znalosti s citom pre vedenie ľudí, vnímanie ich potrieb a tiež 
s odvahou autenticky komunikovať 

 a nakoniec, v rozšírenom formáte je program určený aj pre strategické plánovanie,
odsúhlasenie zmien, hľadanie konsenzu vo vybraných témach, nastavenie 
pravidiel, vyjasnenie rolí a pod. 



PRÍNOSY PROGRAMU

Na úrovni organizácie alebo tímu
- skupina postúpi do zrelšej fázy vývoja a môže zažiť kvality spoločenstva, v ktorom sa 
maximálne  uvoľnuje tímová inteligencia
- identifikujú sa ideály a spôsoby, akými sa dá dlhodobo podporovať tím v jeho 
najvyspelejšej forme
- vzrastie sociálny kapitál. Posilnia sa zdravé prosociálne postoje, autentická a otvorená 
komunikácia,  prehĺbi sa spolupráca a uvoľní potenciál jednotlivcov a tímu
- zlepší sa efektivita a kvalita dodávaných výsledkov
- posilní sa udržateľnosť pozitívnych zmien
- identifikujú sa príležitosti pre osobný a profesijný rozvoj jednotlivcov  
- pozdvihne sa úroveň leadershipu v organizácii 

V     rozšírenom formáte programu sa navyše
- naplnia vopred definované konkrétne ciele  – napr. príprava stratégie či plánu, 
konsenzus o hodnotách alebo manažérskom štýle, dohoda o presadení zmien alebo 
o formovaní firemnej kultúry, nastavenie pravidiel, vyjasnenie rolí a pod.

Na individuálnej úrovni jednotlivci
- sa naučia lepšie počúvať a byť viac prítomní s kolegami a spolupracovníkmi 
- pozornejšie si budú všímať svoje pohnútky, reakcie, emócie a potreby, naučia sa ich 
nasledovať a aj ich vypovedať
- uvedomia si svoje obrany, kvôli ktorým sú stretnutia s druhými menej uspokojivé
- dokážu ľahšie púšťať predsudky ohľadom druhých a netoleranciu 
- budú s väčším nadhľadom a rešpektom prekonávať odlišnosti vo vzťahoch s druhými 
ľuďmi a lepšie zvládať konfliktné situácie
- ocenia svoje osobné silné stránky a nadania 
- užijú si previazanosť s tímom a posilnia vzájomný rešpekt
 

PRIEBEH PROGRAMU

Tvorba spoločenstva – Community building – je zážitkový skupinový proces pôvodne 
vyvinutý Scottom Peckom.  Facilitátori sprevádzajú skupinu rôznymi fázami vývoja, pričom
sa nerieši nutne vybraná téma či program. Účastníci sa učia nasledovať „vodítka“ 
komunikácie a ak to dokážu, skupinový proces im  odkryje množstvo uvedomení 
a prežitkov o najvyšších formách spolupráce. Tie majú transformačný charakter a preto sa
prenášajú na pracovisko.  
Samozrejme, niektoré programy pre konkrétne skupiny môžu byť doplnené o prácu na 
vybranej  téme či úlohe.  
Program trvá 2 až 3 dni. (Ak trvá 2 dni, je potrebné počítať aj s dlhším sedením večer.)

Viac informácií a kontakt:  Karol Herian,  +421908 270690
info@karolherian.com   www.karolherian.com
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