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• názov modulu: sociálny fManažment a iAfManažér

• forma modulu:  seminár + interaktívny workshop

• dĺžka modulu:  2+1 deň ( 2dni vzdelávací seminár a 1deň interaktívny workshop )

• podmienky účasti : 

: variant I :  modul je možné rozdeliť na účasť 2 dni seminár: sociálny fManažment

: variant II:  modul je možné spojiť na účasť 2 dni seminár + 1 deň interaktívny workshop: iAfManažér

* účasť na interaktívnom workshope je podmienená absolvovaním seminára 

• lektor kurzu: Marián Gečevský

* seminár je zakončený certifikáciou:                                    a workshop certifikátom:     



anotácia modulu:
Dnes je FM manažment oblasť nesporne komplexnejšia a priamočiaro súvisí s riadením
práce ľudí v priestore z pohľadu psychológie viac ako inokedy. Skúsenosti potvrdzujú, že
ak podceníme v prac. priestoroch sociálnu reaktivitu, tak človek ako jeho užívateľ stráca
dobrý pocit. Ten sa zrkadlí na prac. postupoch, efektivite a výkone zamestnanca.

...sociálny fManažér dokáže pracovať s týmito témami. V roli nezainteresovaného spolu-

užívateľa firemného priestoru pozoruje predstavy firmy a zamestnancov a celý priestor

adaptuje na skutočné potreby ľudí. Má zručnosť “sociálneho marketéra a facilitátora“,
ktorý vnáša do prac. prostredia kolektívnu všímavosť a osobnú intimitu. To preto, že pri

práci aktívne zavádza do tvorby prac. prostredia hmotu, zamestnanca, aj človeka.

Dôležité je ozdraviť kultúru firemného prostredia od scenárov, ktorými podnecuje medzi

ľudmi sociálne virózy. U riadiacich ide o: “direktívnu apatiu a dištančnú rezistenciu“. U

riadených ide o: “pasívnu alergiu a aktívnu frustráciu“. U skupinových viróz pracovného
prostredia ide o: “rutinnú depresiu, pohybovú letargiu a gastrickú demenciu“.
...iAfManažér je fundovaný a disponovaný “psychológ priestoru“, ktorý dokáže vytvoriť
dlhodobo udržateľnú a zdravú kultúru prostredia naprieč celou firmou. Dynamizuje totiž
spontánnosť na podnety, schopnosť zamestnancov dynamicky reagovať na rôzne zmeny

a potenciuje mentálnu odolnosť ľudí v intra a inter-personálnych vzťahoch v priestore.



popis modulu: - seminár

Prvý deň:

Témy dňa

- ČO je to reaktivita firemného prac. prostredia

: na čo treba myslieť pri tvorbe zdravej atmosféry pracovného priestoru alebo

čo je prioritou sociálneho FM pri spájaní predstáv firmy s dynamikou ľudí v prac. priestore.

- PREČO diagnostikovať dynamiku oddelenia, skupiny, či tímu
: prečo treba myslieť na emócie ľudí pri rozložení prac. stolov a celkovej dispozície priestoru alebo

prečo sociálny FM dbá na zosúladenie potrieb ľudí s psychológiou riadenia ich práce v prac. priestore.

- záver prvého dňa - úloha na vypracovanie
: kolektívne zadanie, ktoré zapojí do riešenia jednej úlohy celú skupinu účastníkov.

( úloha bude vychádzať z tém dňa a prípadných otázok, ktoré budú smerovať účastníci na lektora )



popis modulu: - seminár

Druhý deň:

Témy dňa

- vyhodnotenie zadania z prvého dňa ( dialógová rozprava )

- AKO diagnostikovať kolektívne sociálne virózy zamestnancov

: ako potenciovať výkon a dlhodobo zdravú atmosféru správania sa ľudí v prostredí prac. priestoru

alebo ako dokáže sociálny FM vplývať na kvalitu intra a inter-personálnych vzťahov zamestnancov.

- KEDY je najvhodnejšie alebo kedy je nutné realizovať zmeny v prac. prostredí
: aké myšlienky “ musí “ prijať sociálny FM manažér ako psychológ prac. priestoru alebo

ako vplýva prac. prostredie na orientáciu ľudských zdrojov zamestnanca.

- KOMU je určený tento seminár
: certifikácia účastníkov na získanú zručnosť



popis modulu: - workshop

Tretí deň:

- EQ priestoru ( interaktívne kolektívne cvičenia )
: práca s energiou a patogénmi priestoru v individuálnom alebo zdieľanom priestore.

- subliminálne zákony Vastu / indickej vedy o vplyve priestoru /, Feng-šuej / čínskej vedy bývania /,

Geomantie a BCD / európske učenie vplyvu budov a jednotlivých častí interiéru na človeka /.

- sociálny facilityER ( interaktívne kolektívne cvičenia )
: práca s priestorovou vzdialenosťou a sociálne emocionálnym odstupom.

- neformálne DNA človeka a jeho vplyv na správanie sa ľudí v spoločnom priestore.

- certifikácia účastníkov na získanú zručnosť



medajlón lektora:

...klienti hovoria, že som filozof dobra. Pomáham ľuďom prejaviť sa v

dynamike individualít, porozumieť svojej afektivite, spoznať empatickú
akceptáciu a istú lojálnu opozíciu v spoločnom priestore. Verím totiž, že
život sám o sebe je jeden spoločný priestor na zlepšenie sa.

Som presvedčený, že opravou nájdených chýb v ňom nič nestrácam.

Naopak, získam nový priestor...seba.

iAMbassador:

autor seminára sociálny fManažér
autor metódy iAfManažér
autor metódy neformálne nfDNA


