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НАШИЯТ ПРОЦЕСУАЛНО-АНАЛИТИЧЕН МЕТОД НА РАБОТА 
 
Уикенд-лабораториите в рамките на програмата са насочени към цялостното 
ангажиране на участниците в съвместна работа за подобряване на тяхната лична, 
групова и организационна ефективност; стимулиране на групово-динамичната и 
организационната им компетентност и собствената им автентичност при вземането на 
комплексни решения и планиране на развитието на ръководените или управлявани от 
тях екипи и организации – в бизнес предприятията, в публичната администрация, в 
образователните и здравни заведения или в гражданските НПО.  
 
Програмата има лабораторен характер (състои се от краткосрочни уъркшопи - 
лаборатории) и в нея разчитаме на процесите на учене и промяна чрез разширяване и 
изследване на собствения интроспективно-интерактивен опит и саморефлексията върху 
него в колегиална микро-общност - в духа на традициите на водещите световни школи 
за групово-динамичен тренинг на ръководители и процесуално организационно 
консултиране като NTL Institute в САЩ и The Tavistock Institute в Обединено кралство.   
 
Членовете на екипа на програмата, д-р Пламен Димитров, Искра Митева и Емилиян 
Крумов, осъзнават, че изграждането на уникален и автономен лидерски стил в 
съвременните динамични организационни системи е продължителен, сложен и 
ресурсоемък процес, който изисква специални усилия и системна организационна и 
лична работа в продължение на много години. Стратегическата ни работна задача е 
да  подпомогнем по време на всяка лабораторна уикенд-среща ускоряването на 
процесите на самоусъвършенстване на стила на ръководителите в управлението и 
развитието на организациите им. Участието в уикендите на програмата – протичащи в 
емоционално защитена и стимулираща работна атмосфера, - води до обогатяване на 
самопознанието и себерефлексията в сферата на “5-те големи Е” на автентичния 
лидерски стил – ефективност, ефикасност, ефектност, етичност и естественост. 
 
Чрез съвместно изследване на професионалните и личните си преживявания и 
взаимодействия участниците в уикенд лабораториите изпробват нови преживелищни, 
поведенчески и интерактивни модели за постигането на компетентност, свързаност и 
автономност във взаимодействията с партньорите и сътрудниците си – в груповите 
процеси и съвместната работа в организационен контекст. В основата на метода ни на 
работа е групово-динамичния тренинг и процесуалното организационно консултиране 
за усъвършенстване на практическите умения на участниците и преосмисляне на 
лидерските функции в екипите, в организацията и в нейната макро-среда.  Всеки 
уикенд-модул в програмата (Вижте описанието им по-долу) предлага работещи модели 
и ефикасна технология за развитие на конкретни умения, разширява специфични 
компоненти в компетентността, чувствителността и мотивацията на включените в 
обучението за усвояването и внедряване на иновационни практики в ръководството на 
притежаваните, ръководени или управлявани от тях предприятия и организации. 
Препоръчително е участниците да прекарат повече от един уикенд заедно с нас. 

http://www.ntl.org/
http://www.tavinstitute.org/
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Участието в нашите групово-динамични уикенд лаборатории е възможност за 
съвместно търсене на отговори на въпросите, от решаването на които в значителна 
степен зависи професионализацията и автентичния успех на сегашните и бъдещи 
организационни лидери независимо от това, в кой сектор работят и се развиват.  
 
Постоянна работна задача на програмата “Уикенд лаборатории за автентични лидери” е 
да подтиква участниците в нея да задълбочават собственото си разбиране за скритите 
процеси и неограничения потенциал - съзнавани и несъзнавани - които определят 
резултатите в работата им, професионалната им кариера и живота им като 
ръководители и мениджъри в XXI-ви век. 
 
Програмата е една временна обучителна микро-общност за интроспективно-
интерактивен процесуален анализ на лидерството и мениджмънта като комплексни 
професионални и социални роли. Тя предлага непосредствено изследване и изпитване 
на преживяванията, знанията, поведенията и взаимодействията, необходими в работата 
на участниците от гледната точка на постиженията на социално-поведенческите науки 
и водещите организационни практики в световен мащаб. Но заедно с това програмата 
насочва участниците към осъзнаване и изследване на дълбинните и невинаги ясно 
соъзнавани процеси, протичащи в груповата работа и в учебната общност като 
лабораторен модел на първичната работна среда на организациите, от които идват. 
Този подход в структурирането и провеждането на обучението се основава както на 
провереното в научните изследвания схващане, така и на практическите наблюдения,  
че в човешките групи и  в организациите въобще, а с още по-голяма сила - в 
ръководните и управленските екипи, - значителна част от силите и факторите, които 
определят тяхното фунциониране, резултати и развитие, остават скрити и ирационални 
- извън обсега на ежедневното ни съзнание. Опитите да се намерят разумни обяснения 
на събитията, да се начертаят рационални стратегии за работата на екипа и 
организацията и да се постигат организационните цели  нерядко се блокират и 
провалят. Изследването на тези трудно осъзнавани и ирационални фактори е 
ефективно, когато се случва на "собствен гръб", в специално създадени учебни 
(лабораторни) модели на практиката и при възможност за вторичен, рефлексивен 
самоанализ на емоциите, събитията, процесите, поведенията, преносите и 
взаимодействията в учебната група на лабораториите. Вместо отстраненото и 
абстрактно дидактично теоретизиране за работните отношения в групите и 
организациите – характерно за много от масово предлаганите „курсове за мениджъри“, 
програмата ни предлага интензивно потапяне в една временна лабораторна среда за 
учене чрез активно участие в изследователския процес в груповите отношения между 
участниците и неговото приложно осмисляне от гледна точка на нуждите от промяна в 
собственото им поведение и в организационния им живот. 
 
Работните сесии на всяка уикенд-лаборатория, вплетени в пребиваването на 
участниците в една нова, стимулираща и креативна среда,  целят да се даде възможност 
участниците съвместно с екипа от консултанти на програмата да изследват 
психодинамичните и групово-динамичните процеси, организацията и управлението на 
преживяванията и взаимозависимостите си - в тяхната връзка с личната включеност и 
професионална ангажираност по време на тематизираните уикенд-лаборатории и 
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трансфера на новопридобитите знания и уникален личен опит в собствената практика 
извън пространството на “Уикенд-лабораториите за автентични лидери”. 
 
Преди всичко, програмата предоставя възможности за изследване на групово-
динамичните и психодинамичните характеристики на взаимодействията между 
индивида и лидерските роли и задачи, в които  той влиза. В центъра на вниманието по 
време на реализацията на всеки от модулите в програмата са съдържанието и 
значението на процесите, свързани с поемането и упражняването на ролята на лидер, 
авторитет и агент на организационната еволюция.  
 
На второ място, факторите за ефективна работа с партньорите и сътрудниците 
(като професионална компетентност, междуличностен  стил, социална чувствителност, 
емпатия, авторитет, влиятелност) също се изследват, пряко и косвено се наблюдават и 
моделират.   
 
Трето, програмата  е и своего рода ”клинична”среда за задълбочено изследване и 
непрекъснато обогатяване на репертоара от комуникативни поведения и 
микроумения за социално взаимодействие и отговорно управленско влияние – в 
междуличностен, екипен и организационен план. Начините на установяване на 
отношения, самоутвърждаващо присъствие,  автентично себеизразяване, 
аргументирано отстояване на собствената позиция, неманипулативно въздействие 
върху поведенията и отношенията на другите, разпределението на вниманието, властта 
и управлението на взаимозависимостите са сред гледните точки, от които се изучават 
възможностите за системно организиране на процесите на групово и организационно 
равнище. 
 
На основата на получените в отделните модули на програмата възможности за 
поведенческо моделиране, структурирано преживелищно учене, експериментиране на 
нови роли и подходи в работата на лидера, чрез интензивен групов интроспективно-
интерактивен анализ и диалог, участниците получават реална възможност да си дадат 
сметка за смисъла на своите привични мисловни, поведенчески и комуникативни 
модели, за тяхното въздействие върху околните, за ефективността на действията им 
като ръководители и мениджъри, и за необходимостта от съвместяване на собствените 
дейности с динамиката на взаимодействията между хората в организацията като едно 
цяло. Възможно и желателно  е в хода на лабораторните срещи на програмата 
участниците да изследват митовете и ритуалите на организациите си, които служат 
за установяване и фиксиране на привичните практики и отношения. 
 
 
Роля на екипа от обучаващи процесуални консултанти на програмата 
 
По време на всяка лаборатория екипът от обучаващи организационни консултанти 
поема ролята на мениджмънт на програмата за обучение и интроспективно-
интерактивен процесуален анализ. Това означава осигуряването на рамката на 
програмата на лабораторията - поддържане на фокуса върху работната задача, грижа за 
територията и спазването на времевите и събитийни рамки на програмата за обучение и 
развитие. Основната грижа на обучаващите организационни консултанти е да осигурят 
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оптимални условия за участниците в програмата да се включат в постигането на целите 
на обучението. Класическа „особеност“ на уикенд лабораториите е, че в тях не се 
ползват никакви готови учебни материали освен тези, които са представени в този 
каталог на програмата и – разбира се, - тези, които участниците и консултантите 
създават съвместно „тук и сега“ в хода на работата си в лабораторията. Всеки от 
участниците след участието си в дадена лаборатория, обаче, получава достъп до богата 
библиотека от материали за самоподготовка и допълнителна самостоятелна работа. 
 
Привличането и регистрацията за участие в програмата “Уикенд-лаборатории за 
автентични лидери” се осъществява само след конфиденциално индивидуално 
събеседване с консултант на програмата с цел пълноценното отчитане на опита, 
очакванията и потребностите на всеки един участник в програмата.  
 

Програмата се осъществява вече 6-та година целогодишно. 
 

При включване на двама или повече участника от една организация, всеки от тях 
ползва по 5% отстъпка от цената на избрания модул от програмата. 

 
При реализация на уикенд лабораториите като вътрешно-фирмени програми за 

тренинг и развитие се ползва 10% отстъпка от цените в каталога. 
 

Адрес за заявки за участие по е-поща: 
office@psychology-bg.org 

 
 

За допълнителна информация, срещи и записване за събеседване с екипа: 
 

P&D Group Ltd. и 
Дружество на психолозите в България 

Програма „Тренинг и организационно консултиране”(ТОК) 
1606 София, ул. Люлин планина 14 (партер) 

 
УИКЕНД ЛАБОРАТОРИИ ЗА АВТЕНТИЧНИ ЛИДЕРИ 

Тел. 0888 42 9730 е-поща: office@psychology-bg.org 
 

Автори и обучаващи организационни консултанти: 
 д-р Пламен Димитров,RODC; Искра Митева, MSc; Емилиян Крумов, CPC  
 

 
 
 

ОЧАКВАМЕ С НЕТЪРПЕНИЕ СРЕЩАТА СИ С ВАС! 
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ЛАБОРАТОРИЯ 01: 

Междуличностните отношения в организацията 
Как да извлечем най-доброто от отношенията си в работата? 

За да реализираме успешно целите си в постоянно усложняващата се и все по-
динамична среда на организацията,  в която работим, ние се нуждаем от подобрени 
умения за междуличностно взаимодействие и изграждане на ефективни човешки 
отношения. Успехът ни в отношенията с другите в работата зависи от нагласите, 
моделите на поведение, социалната компетентност и решенията ни. 

Това е една много различна от традиционните тренинг програми за мениджъри и 
ръководители, която е насочена към процесите на себеопознаване и самоанализ. 
Участниците използват своите взаимодействия и рефлексията си в малката тренинг 
група като основен източник на учене и промяна.  

Програмата има мощно въздействие благодарение на изпитаната си в практиката 
методология, внимателно подбраното съдържание на отделните сесии и  прилагането 
на съвременни методи за учене чрез саморефлексия и груповодинамичен психотренинг.  

Профил на участника 

Вие сте мениджър от средното или висшето управленско ниво в организацията, 
ръководител и професионалист, от който се изисква да създава и да влияе върху широк 
спектър от работни отношения в организациятата. Давате си сметка, че от способността 
си да изграждате и поддържате продуктивни отноешния с хората в работния процес 
зависи успеха и удовлетвореността от труда ви. Желаете да усвоите нови умения и 
подходи във взаимодействието с хората, с които работите и да влияете компетентно на 
междуличностните отношения и психологическия климат в организацията. Стремите се 
към това да разбирате себе си и другите по-добре, за да постигате повече. 

Ползи от участието 

• Пълноценно осъзнаване и засилена чувствителност към начина, по който 
работните отношения в организацията могат да бъдат оптимизирани; 

• Нови знания и умения за ефективно въздействие върху междуличностните 
отношения в екипа и в организацията като цяло; 

• Повишена самоувереност в ситуации, изискващи активно делово общуване; 
• Изграждане на способност за работа с неопределеността и противоречията, 

съпровождащи груповата динамика на работните екипи и съвременния 
организационен живот; 

• Задълбочено лично разбиране на собствения комуникативен стил и подходите за 
изграждане на ефективни работни отношения. 
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Акценти в съдържaнието на програмата 

В цялата група: 

• Групово-динамично изследване на отношенията с другите; 
• Разбиране за влиянието, което оказвате върху другите хора; 
• Практически упражнения за развитие на нови умения за взаимодействие; 
• Техники за овладяване на емоцииите и конфликтите в работата; 
• Даване и получаване на обратна връзка. 

В малки подгрупи: 

• Разработване на лична стратегия за оптимизация на работните отношения 

Автори и водещи консултанти на програмата:  

д-р Пламен Димитров,RODC; Искра Митева, MSc; Емилиян Крумов, CPC 

МЯСТО: Висококласен хотел с изключителни условия за работа и отдих 

НАЧАЛО:  ПЕТЪК  19.00 часа  КРАЙ:  НЕДЕЛЯ  14.00 часа 

МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ГРУПАТА: 12 УЧАСТНИКА* 

ПЪЛНА ЦЕНА ЗА ЕДИН УЧАСТНИК(вкл. хотел и храна): 400 лв. без ДДС 

ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОГРАМАТА САМО СЛЕД СЪБЕСЕДВАНЕ 

* Всеки участник има възможност да реализира свой индивидуалeн проект с 
консултативно-методическото съдействие на екипа на програмата веднага след 
приключване на уикенд-лабораторията с оглед максимизация на ползите и подкрепа за 
ефективния  пренос на наученото в практиката на организацията му.  

30% отстъпка от цените за участници от нестопанския сектор, политически 
партии и структури на образователната система. 
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ЛАБОРАТОРИЯ 02: 

Подобрена лична самоорганизация 
Как да вземаме правилни решения, да сме още по-ефективни и 

производителни? 

Често в този забързан и непрекъснато променящ се свят се чувстваме затруднени да 
упражняваме контрол върху събитията около нас и затрупани с нарастващи изисквания 
в работата и ежедневието си. Не желаем просто да реагираме на натиска и стреса, без да 
следваме приоритетите си. Спазването на сроковете, борбата между приоритетите и 
спешността, неудовлетвореността от резултатите ни напомнят за необходимостта да 
намерим начин да организираме работата си така, че да намалим стреса, възстановим 
усещането си за личен контрол и фокус на усилията в името на постигането на по-
значими резултати.  

Тази тренинг програма е предназначена да подпомогне участниците в усилията им да 
изградят ефективен стил на самоорганизация и ефикасно използване на личните им 
ресурси. Участието в нея ще им позволи да анализират външните и вътрешни 
източници на напрежение, и да изградят по-продуктивни лични модели на поведение. 

Профил на участника 

Вие сте мениджър, специалист, човек, който се стреми към високи резултати и усещане 
за баланс, контрол и целенасоченост в работата си и извън нея. Програмата е много 
подходяща за новоназначени на нови, по-високи длъжности, подготвящи се за 
повишение и нова работа мениджъри и служители, за всички, които искат да се справят 
със стреса и изискванията в работата си като усъвършенстват самоорганизацията си. 

Ползи от участието 

• Оптимизация на изпълнението на функциите ви в работата и по-пълноценна 
реализация на потенциала ви; 

• Подобрена целенасоченост в използване на времето и ресурсите водещи до 
възстановен вътрешен баланс и контрол на приоритетните дейности; 

• Осмисляне на мотивите и потребностите, които движат поведението ви и влияят 
върху решенията ви; 

• Широк спектър от нови практически средства, които ще ви позволят да се 
справяте с напрежението и изискванията в работата ви, и да управлявате времето 
и енергията си успешно.  

Акценти в съдържaнието на програмата 

• Основните избори и как те зависят от нагласите и навиците ни 
• Как да използваме ресурсите си, за да постигнем максимален резултат 
• Личната мотивация и ролята й за самоорганизацията на поведението ни 
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• Управление на стреса и времето ни с контрол върху основните приоритети 
• Как определяме успеха и значимите резултати в работата си 
• Как да изградим и поддържаме чувството си за контрол и ефикасност 
• Упражнения за развитие на необходими за ежедневието микро-умения: 

управление на времето; управление на стреса; управление на личното развитие; 
изграждане на баланс между работата и живота извън нея; овладяване на 
перфекционизма; ефективно делегиране; възстановяване и активен отдих 

Автори и водещи консултанти на програмата:  

д-р Пламен Димитров,RODC; Искра Митева, MSc; Емилиян Крумов, CPC 

МЯСТО: Висококласен хотел с изключителни условия за работа и отдих 

НАЧАЛО:  ПЕТЪК  19.00 часа  КРАЙ:  НЕДЕЛЯ  14.00 часа 

МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ГРУПАТА: 12 УЧАСТНИКА* 

ПЪЛНА ЦЕНА ЗА ЕДИН УЧАСТНИК(вкл. хотел и храна): 400 лв. без ДДС  

ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОГРАМАТА САМО СЛЕД СЪБЕСЕДВАНЕ 

* Всеки участник има възможност да реализира свой индивидуалeн проект с 
консултативно-методическото съдействие на екипа на програмата веднага след 
приключване на уикенд-лабораторията с оглед максимизация на ползите и подкрепа за 
ефективния  пренос на наученото в практиката на организацията му.  

30% отстъпка от цените за участници от нестопанския сектор, политически 
партии и структури на образователната система. 
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ЛАБОРАТОРИЯ 03: 

Лична ефективност, авторитет и мощ в екипа 
Как да усъвършенстваме уменията си за влияние, себеутвърждаване и 

самоконтрол в екипа и организацията? 

В работата си с другите хора в екипа и организацията ние неизбежно получаваме 
оценка за личната си ефективност и авторитета си. За да оказваме реално влияние 
върху хората и събитията в отдела и организацията, се нуждаем от самочувствие, 
яснота на целите и комуникативна компетентност.  

Тази тренинг прорама осигурява на участниците богат репертоар от подходи и умения 
за изграждане на личния им авторитет и стила им на социално влияние. Ключов 
елемент в програмата са практическите упражнения, насочени към индивидуалните 
потребности на участниците. Програмата дава възможност за учене в защитената среда 
на малката група с акцент върху решаване на реални проблеми в работната среда на 
участниците. 

Профил на участника 

Вие сте мениджър или специалист, който желае да общува ефективно и да оказва 
успешно влияние върху хората и ситуациите в работата си. Стремите се към 
самоутвърждаване и подобряване на уменията си да влияете на поведението на хората в 
екипа и организацията с авторитет и лична ефективност. 

Ползи от участието 

• Практическо формиране и усъвършенстване на уменията за социално влияние 
• Повишена самоувереност и способност за справяне в сложни екипни ситуации 
• Подобрени умения за конструктивно ангажиране на партньорите и 

сътрудниците в работата на екипа и организацията без авторитарност, 
манипулации и конфликти 

Акценти в съдържaнието на програмата 

• Динамика на процеса на социално влияние в екипа и организацията 
• Развитие на гъвкав социален стил и стратегическа работа в екипа 
• Разграничаване на пасивния, агресивния и себеутвърждавашия модел на 

поведение в сложни социални ситуации 
• Укрепване на самочувствието и личната ефективност 
• Микро-умения за наблюдение и активно изслушване 
• Как да влияем конструктивно върху процесите в групата 
• Фокусиране на личната мощ за изграждане на авторитет и постигане на влияние  

в съвместната работа с различни хора и екипи 
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• Осмисляне на убежденията и навиците, които оказват негативно влияние върху 
личната ни ефективност 

Автори и водещи консултанти на програмата:  

д-р Пламен Димитров,RODC; Искра Митева, MSc; Емилиян Крумов, CPC 

МЯСТО: Висококласен хотел с изключителни условия за работа и отдих 

НАЧАЛО:  ПЕТЪК  19.00 часа  КРАЙ:  НЕДЕЛЯ  14.00 часа 

МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ГРУПАТА: 12 УЧАСТНИКА* 

ПЪЛНА ЦЕНА ЗА ЕДИН УЧАСТНИК(вкл. хотел и храна): 400 лв. без ДДС 

ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОГРАМАТА САМО СЛЕД СЪБЕСЕДВАНЕ 

* Всеки участник има възможност да реализира свой индивидуалeн проект с 
консултативно-методическото съдействие на екипа на програмата веднага след 
приключване на уикенд-лабораторията с оглед максимизация на ползите и подкрепа за 
ефективния  пренос на наученото в практиката на организацията му.  

30% отстъпка от цените за участници от нестопанския сектор, политически 
партии и структури на образователната система. 
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ЛАБОРАТОРИЯ 04: 

Успешният лидер е автентичен и отговорен! 
Успешните лидери не се боят от вземането на трудни решения. Те знаят ясно към какво 
се стремят и срещу какво се противопоставят. Запознати са с Принцип№1 за успех в 
бизнеса и щастие в живота – личната отговорност и неподправеност. Те ясно разбират 
от какви мотиви, фактори и принципи се ръководят, за да постъпват правилно и да 
вземат правилни решения. Техният начин на действие е винаги насочен и към хората, и 
към значимите за организацията резултати.  

Тази тренинг програма позволява на участниците да изследват предимствата и 
недостатъците на различните лидерски стилове и да изградят траен емоционален 
ангажимент с развитието на гъвкав и уникален личен подход към функциите на лидера. 
В основата на програмата са задълбочената автодиагностика, обратната връзка от 
партньорите в учебната група и системната работа за обогатяване на личните 
компетенции.  

Профил на участника 

Вие сте топ-мениджър, изпълнителен директор, началник на отдел или лидер на 
работна група. Искате да подобрите резултатите и да усъвършенствате работата си като 
лидер. Интересувате се от това как да организирате взаимодействията си с хората в 
екипа и организацията така, че да ги мотивирате и насочите към ефективни модели на 
поведение, водещи до успех и резултати в работата им. Стремите се към максимална 
реализация на потенциала си като лидер и търсите смело предизвикателствата на 
ролята си за организационното развитие. 

Ползи от участието 

• Развитие на вътрешните ресурси за овладяване на лидерската роля 
• Изясняване на личния лидерски стил и възможностите за обогатяването му по 

посока ориентация към хората и ориентация към резултатите  
• Изграждане на имунитет към негативните ефекти на лидерската роля – 

макиавилизъм, нарцисизъм и авторитаризъм  
• Оценка и развитие на стила на справяне с организационните кризи  
• Нови знания и умения за реализацията на успешни проекти за организционно 

развитие 
• Усвояване на силата на спонтанността и неподправеността в ролята на лидера 

Акценти в съдържaнието на програмата 

• Модели и добри практики в теорията и практиката на ефективното лидерство 
• Лидерски стил, мотивация за постижения и организационна ефективност 
• Разграничаване на оптималните от опасните амбиции на лидера 
• Автодиагностика на вътрешните активи и слепите петна на лидера 
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• Дълбочинно консултиране по личните предизвикателства на лидера 
• Вникване в условията, които определят значението на труда за хората, които 

ръководим 
• Кои наистина са „правилните битки” за лидера? 
• Как да градим доверие и да служим на организацията?  
• За нуждата от пълноценно функциониране, почтеност и смиреност на лидера 

Автори и водещи консултанти на програмата:  

д-р Пламен Димитров,RODC; Искра Митева, MSc; Емилиян Крумов, CPC 

МЯСТО: Висококласен хотел с изключителни условия за работа и отдих 

НАЧАЛО:  ПЕТЪК  19.00 часа  КРАЙ:  НЕДЕЛЯ  14.00 часа 

МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ГРУПАТА: 12 УЧАСТНИКА* 

ПЪЛНА ЦЕНА ЗА ЕДИН УЧАСТНИК(вкл. хотел и храна): 600 лв. без ДДС 

ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОГРАМАТА САМО СЛЕД СЪБЕСЕДВАНЕ 

* Всеки участник има възможност да реализира свой индивидуалeн проект с 
консултативно-методическото съдействие на екипа на програмата веднага след 
приключване на уикенд-лабораторията с оглед максимизация на ползите и подкрепа за 
ефективния  пренос на наученото в практиката на организацията му.  

30% отстъпка от цените за участници от нестопанския сектор, политически 
партии и структури на образователната система. 
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ЛАБОРАТОРИЯ 05: 

Разкриване и реализация на лидерския 
потенциал 

Как да (о)станем лидери, които умеят да вдъхновяват, мотивират и 
осмислят работата на хората в организацията? 

Тази тренинг програма използва последните концептуални модели в областта, за да 
ангажира участниците с решаване на горещи проблеми в конкретните условия на 
техните роли и организации. Акцентът на програмата е върху това как лидерите 
вдъхновяват, ангажират и мотивират хората за по-високи постижения и смислени 
промени в живота на организацията. Като подпомагат партньорите си да преосмислят 
значимостта на работата си, участниците учат как съвременните лидери ангажират 
сътрудниците си и ги мотивират за ефективна работа по значими за организацията 
цели. Тренинг програмата стъпва върху задълбоченото разбиране за индивидуалния 
лидерски стил и води до изработване на личен план за реализация на лидерския 
потенциал на всеки участник. 

Профил на участника 

Вие сте мениджър от средно или висше управленско ниво с най-малко пет години опит 
в организацията. Искате да направите задълбочен преглед и да усъвършенствате стила 
си като лидер, за да имате по-мощно положително въздействие върху мотивацията, 
производителността, удовлетвореността и самочувствието на сътрудниците си. 

Ползи от участието 

• Подобрено разбиране за собствения лидерски стил и реалното въздействие, 
което имам като лидер върху проблемите и успехите на организацията 

• Развитие на уменията за мотивиране, развитие и ангажиране на сътрудниците 
• Изграждане на обновен репертоар от междуличностни умения и стил за влияние 

върху организационните процеси 
• Позитивно влияние върху мотивацията, качеството на изпълнение на задачите, 

удовлетвореността и лоялността на сътрудниците 

Акценти в съдържaнието на програмата 

• Изработване на карта на лидерските фукции и задачи в организацията 
• Автодиагностика на лидерския профил – Какъв лидер съм? 
• Осмисляне на личното поведение и неговото влияние върху организацията 
• Развитие на гъвкав лидерски стил  
• Формиране и реално изразяване на заинтересоваността към сътрудниците 
• Лидерски функции в планирането и реализацията на проекти за индивидуално, 

екипно и организационно развитие  
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• Методи за ефективно справяне с политическата динамика на организaционния 
живот  

Автори и водещи консултанти на програмата:  

МЯСТО: Висококласен хотел с изключителни условия за работа и отдих 

НАЧАЛО:  ПЕТЪК  19.00 часа  КРАЙ:  НЕДЕЛЯ  14.00 часа 

МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ГРУПАТА: 12 УЧАСТНИКА* 

ПЪЛНА ЦЕНА ЗА ЕДИН УЧАСТНИК(вкл. хотел и храна): 500 лв. без ДДС 

ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОГРАМАТА САМО СЛЕД СЪБЕСЕДВАНЕ 

* Всеки участник има възможност да реализира свой индивидуалeн проект с 
консултативно-методическото съдействие на екипа на програмата веднага след 
приключване на уикенд-лабораторията с оглед максимизация на ползите и подкрепа за 
ефективния  пренос на наученото в практиката на организацията му.  

30% отстъпка от цените за участници от нестопанския сектор, политически 
партии и структури на образователната система. 
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ЛАБОРАТОРИЯ 06: 

Стратегическата самоорганизация на лидера 
Как да развием и използваме уменията си, за да реализираме успешно 

на практика стратегическата си визия? 

Има съществена разлика между оперативното мислене и действие в ежедневието на 
мениджъра, и стратегическото мислене и действие на ефективния лидер. 
Преминаването от оперативна към стратегическа самоорганизация е сложен, наситен с 
противоречия и трудности процес. 

Тази тренинг програма предлага оригинален подход към развитието на стратегическата 
компетентност на лидера в една специално създадена микро-среда за учене чрез 
самоанализ и самоорганизация. Участието в програмата води до подобряване на 
уменията на всеки участник за реализация в живота на организацията на 
стратегическите цели на развитието й. В условията на малката работна група от 
колегиално ангажирани лидери участниците изграждат свой обновен подход към 
стратегическото мислене и практическото осъществяване на организационните 
стратегии. 

Профил на участника 

Вие сте президент или изпълнителен директор, лидер и собственик на бизнеса, който се 
опитва да развие и прилага успешно уменията си на стратегически лидер в малка група 
от хора със сходни отговорности и предизвикателства. Стремите се към задълбочено 
разбиране на стратегическия подход в мениджмънта и развитието на организацията си. 
Нужна ви е система за управление на практическото осъществяване на стратегическите 
ви решения с по-пълноценно ангажиране на таланта на сътрудниците и възможностите 
на партньорите ви. 

Ползи от участието 

• Ясно осъзнаване на въздействието, което имате като стратегически лидер и на 
възможностите да окажете стратегическо влияние върху резултатите и 
развитието на организацията 

• Подобрена способност за целенасочено и ефективно управление на процесите на 
вземане и реализация на стратегическите решения 

• Запознаване с широк спектър от модели за стратегическо развитие, които 
можете да използвате в своята организaция 

• Подкрепа, обмен на опит и съвместна работа с другите лидери в групата 

Акценти в съдържaнието на програмата 

• Различните подходи към стратегията 
• Стратегически дилеми и съвременни организационни концепции и решения 
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• Как да изградим успешна стратегия за развитие? 
• Как да съгласуваме стратегията с организационната култура и политиките за 

работа с хората в организацията? 
• Стратегическо  управление на организационните промени и препятствията пред 

тях 
• Императиви и очаквания към лидера 
• Развитие на стратегическата самоорганизация на лидера 

Автори и водещи консултанти на програмата:  

д-р Пламен Димитров,RODC; Искра Митева, MSc; Емилиян Крумов, CPC 

МЯСТО: Висококласен хотел с изключителни условия за работа и отдих 

НАЧАЛО:  ПЕТЪК  19.00 часа  КРАЙ:  НЕДЕЛЯ  14.00 часа 

МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ГРУПАТА: 12 УЧАСТНИКА* 

ПЪЛНА ЦЕНА ЗА ЕДИН УЧАСТНИК(вкл. хотел и храна): 500 лв. без ДДС 

ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОГРАМАТА САМО СЛЕД СЪБЕСЕДВАНЕ 

* Всеки участник има възможност да реализира свой индивидуалeн проект с 
консултативно-методическото съдействие на екипа на програмата веднага след 
приключване на уикенд-лабораторията с оглед максимизация на ползите и подкрепа за 
ефективния  пренос на наученото в практиката на организацията му.  

30% отстъпка от цените за участници от нестопанския сектор, политически 
партии и структури на образователната система. 
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ЛАБОРАТОРИЯ 07: 

Управляеми ли са организационните промени? 
Как да подвишим ефективността си в разбирането, планирането и 

участието си в промените в организацията? 

В динамично развиващата се организация, мениджърите имат нужда да изпълняват 
уверено и компетентно главните роли в управлението на промените и успешното 
развитие на организацията. Заедно с планирането, мониторинга на напредъка  и 
решаването на проблемите в реализацията на стратегията за организационно развитие, 
мениджърите в организацията оптимизират непрекъснато стратегията, отчитайки 
промените в средата на организацията и мобилизирайки подкрепата на сътрудниците 
си при реализацията на всеки конкретен проект за организационна промяна.  

Тази тренинг програма е насочена към овладяването на ролите на мениджъра и 
координатора на проекти за организационна промяна и развитие на практически 
умения за оперативно разработване и осъществяване на тези проекти. 

Профил на участника 

Вие сте мениджър с опит, търсещ успешна реализация в ролята си на ръководител или 
координатор на конкретни инициативи и програми за организационна промяна и 
подобряване на организционната ефективност.  

Ползи от участието 

• Подобрено разбиране на стратегията за развитие на организацията ви, точен 
анализ на оперативната ситуация и управленската тактика 

• Разширена способност за ангажиране и участие в обсъждането и практическото 
осъществяване на стратегическите решения и проектите за организационна 
промяна 

• Овладяване на техники за участие в управлението на процеса на организционна 
промяна 

• Способност за реализация в нови оргранизационни роли, гарантиращи успех на 
проектите за организационна промяна 

• Повишена лична ефективност и увереност при планирането, мониторинга и 
оценката на оперативни проекти за организационна промяна 

Акценти в съдържaнието на програмата 

• Разбиране на жаргона и логиката на стратегията за развитие и планираната 
организационна промяна  

• Вникване в съвременните модели за организационно развитие и управление на 
организационните промени 
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• Изследване на добрите практики в реализацията на планирани организационни 
промени и използването им за решаване на реални проблеми в организацията  

• Разширяване на ролята ви като ръководител и координатор на конкретни 
проекти за организационна промяна 

• Овладяване на техники за оценка и мобилизация на готовността за 
организационна промяна 

• Усъвършенстване на уменията за комуникация и екипна фасилитация, свързани 
с управлението на проекти за организационна промяна 

Автори и водещи консултанти на програмата:  

д-р Пламен Димитров,RODC; Искра Митева, MSc; Емилиян Крумов, CPC 

МЯСТО: Висококласен хотел с изключителни условия за работа и отдих 

НАЧАЛО:  ПЕТЪК  19.00 часа  КРАЙ:  НЕДЕЛЯ  14.00 часа 

МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ГРУПАТА: 12 УЧАСТНИКА* 

ПЪЛНА ЦЕНА ЗА ЕДИН УЧАСТНИК(вкл. хотел и храна): 500 лв. без ДДС 

 ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОГРАМАТА САМО СЛЕД СЪБЕСЕДВАНЕ 

* Всеки участник има възможност да реализира свой индивидуалeн проект с 
консултативно-методическото съдействие на екипа на програмата веднага след 
приключване на уикенд-лабораторията с оглед максимизация на ползите и подкрепа за 
ефективния  пренос на наученото в практиката на организацията му.  

30% отстъпка от цените за участници от нестопанския сектор, политически 
партии и структури на образователната система. 



     УИКЕНД-ЛАБОРАТОРИИ ЗА АВТЕНТИЧНИ ЛИДЕРИ  

 

www.psychology-bg.org    За контакти и записване за участие:   0888 42 9730    office@psychology-bg.org 21 

ЛАБОРАТОРИЯ 08: 

Изкуството в науката за процесуалния анализ от 
лидерска позиция 

Как да усъвършенстваме уменията си на лидери в работата си в групи? 

Процесуално-аналитичният подход към фасилитирането на груповата работа и 
организационните процеси е съществена част от работата ни като мениджъри, 
консултанти, треньори и екипни лидери в широк диапазон от задачи и организации. 
Тази тренинг програма е реална възможност за придобиване на богат личен опит в 
работата в  група в близки до реалните работни условия и предизвикателства.  

Участниците имат възможност да осъществят в началото на програмата задълбочена 
диагностика на своя стил като фасилитатори и формални ръководители на работни 
групи и организационни екипи. На тази основа програмата се индивидуализира и 
позволява създаването на личен план за развитие на всеки участник като ефективен 
групов фасилитатор и организационен лидер. 

Профил на участника 

Вече имате личен опит като фасилитатор на група, ръководител на екип или отдел в 
организацията, консултант или треньор, организационен лидер или главен мениджър, и 
търсите възможност да усъвършенствате уменията си в тази сложна и отговорна роля. 
Стремите се към ново, по-високо ниво на компетентност, увереност и въздействие в 
работата си с различни работни и учебни групи. Имате готовност да анализирате своя 
подход в работата с групи и да овладеете нови техники за ефективна фасилитация на 
груповите процеси. 

Ползи от участието 

• Оценка на собствените активи и стил като фасилитатор с внимание към близката 
зона на развитие и потребностите ви 

• Способности за фасилитиране на групи в различен организационен контекст 
• Увереност и проактивност в проблемните ситуации на груповата работа 
• Пластичен стил на фасилитация ориентиран към груповата динамика 
• Обратна връзка и възможности за обмен и съвместно учене на нови техники с 

други фасилитатори с различен стил и опит 

Акценти в съдържaнието на програмата 

• Същността на фасилитацията на груповата работа и процесите на учене 
• Автодиагностика и персонална обратна връзка за влиянието ви като групов 

фасилитатор 
• Разбиране на груповата динамика и компетентните процесуални интервенции на 

фасилитатора 
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• Практическо изследване и упражнение на ефективни техники за фасилитация   
• Методология на груповата фасилитация в малки и големи групи 
• Овладяване на методиката на Open Space и Future Search 
• Самоуправление на професионалното развитие на фасилитатора 

Автори и водещи консултанти на програмата:  

д-р Пламен Димитров,RODC; Искра Митева, MSc; Емилиян Крумов, CPC 

МЯСТО: Висококласен хотел с изключителни условия за работа и отдих 

НАЧАЛО:  ПЕТЪК  19.00 часа  КРАЙ:  НЕДЕЛЯ  14.00 часа 

МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ГРУПАТА: 12 УЧАСТНИКА* 

ПЪЛНА ЦЕНА ЗА ЕДИН УЧАСТНИК(вкл. хотел и храна): 500 лв. без ДДС  

ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОГРАМАТА САМО СЛЕД СЪБЕСЕДВАНЕ 

* Всеки участник има възможност да реализира свой индивидуалeн проект с 
консултативно-методическото съдействие на екипа на програмата веднага след 
приключване на уикенд-лабораторията с оглед максимизация на ползите и подкрепа за 
ефективния  пренос на наученото в практиката на организацията му.  

30% отстъпка от цените за участници от нестопанския сектор, политически 
партии и структури на образователната система. 
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ЛАБОРАТОРИЯ 09: 

Новите лидери са повече от мениджъри – ами сега?! 

Какво е основното, най-важното в работата на съвременния мениджър? 

В сърцевината на тази тренинг програма е заложен възгледа, че всеки от нас може да 
упражнява успешно професията мениджър със свой уникален, съответстващ на 
индивидуалността и организационния му опит лидерски стил. Най-важното в работата 
на съвременния организационен лидер е да изгражда и обновява постоянно личната си 
организационна култура и да управлява и развива поведението си целенасочено, с ясна 
представа за динамиката на условията и отношенията, които влияят върху работата и 
отношенията на хората в организацията. В тази тренинг програма са предвидени 
конкретни възможности за структурирана автодиагностика, обратна връзка от тренинг 
групата, практическо овладяване на различни управленски функции и техники.  

Участниците в програмата изследват съвместно съвременните модели, теории и 
подходи в организационното управление и бизнес администрацията като учат чрез 
практическо участие в решаването на управленски казуси и проблеми от реалността на  
организациите, в които работят.  

Профил на участника 

Вие сте новоназначен ръкодител или действащ мениджър все още в началото на 
управленската си кариера, който иска да преоцени и доразвие своята компетентност в 
тази отговорна професия. Осъзнавате важността на управленската ефективност и 
предизвикателствата пред работата на лидера с хората в организацията. Искате да 
научите за новите тенденции в професионалния мениджмънт и да усвоите практически 
приложими подходи, които съответстват на личния ви управленски стил и гарантират 
нови, по-високи постижения в работата и кариерата ви на мениджър с лидерски 
отговорности. 

Ползи от участието 

• Овладяване на богат набор от инструменти и управленски техники за 
продуктивно справяне със управлението на процесите и хората в организацията 

• Развитие на микро-уменията и самочувстието ви на професионален мениджър 
със собствен уникален стил и ситуативна ролева гъвкавост 

• Изграждане на обновен подход към подкрепата и развитието на сътрудниците 
ви, насочен към подобряване на тяхната производителност и ангажираност с 
трудовите задачи 

• Усъвършенстване на уменията ви за решаване на управленски проблеми в 
работата със сътрудниците и деловите ви партньори в сложни организационни 
ситуации 
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Акценти в съдържaнието на програмата 

• Роли и функции на съвременния мениджър 
• Основни аспекти на лидерската функция 
• Личен стил и организционно поведение на професионалния мениджър 
• Управленски стил, вземане на управленски решения и управленски контрол 
• Как да работя ефективно с многообразието от хора и групи в организацията? 
• Ефективна управленска комуникация 
• Делегиране на задачи и овластяващо развитие на сътрудниците 
• Защо хората не правят това, което се иска от тях? 
• Значението на обратната връзка и оценката на изпълнението на задачите 

Автори и водещи консултанти на програмата:  

д-р Пламен Димитров,RODC; Искра Митева, MSc; Емилиян Крумов, CPC 

МЯСТО: Висококласен хотел с изключителни условия за работа и отдих 

НАЧАЛО:  ПЕТЪК  19.00 часа  КРАЙ:  НЕДЕЛЯ  14.00 часа 

МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ГРУПАТА: 12 УЧАСТНИКА* 

ПЪЛНА ЦЕНА ЗА ЕДИН УЧАСТНИК(вкл. хотел и храна): 500 лв. без ДДС 

 ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОГРАМАТА САМО СЛЕД СЪБЕСЕДВАНЕ 

* Всеки участник има възможност да реализира свой индивидуалeн проект с 
консултативно-методическото съдействие на екипа на програмата веднага след 
приключване на уикенд-лабораторията с оглед максимизация на ползите и подкрепа за 
ефективния  пренос на наученото в практиката на организацията му. 50% отстъпка 
от цените за участници от нестопанския сектор и образователната система. 
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ЛАБОРАТОРИЯ 10: 

Базисни умения на лидера за процесуално 
организационно консултиране 

Практикум за лидери, които са и вътрешни организационни 
консултанти 

Тази тренинг програма използва методологията на цикъла на консултативния процес и 
предоставя практически решения, необходими при управлението на проекти за 
организационно развитие от вътрешни и външни организационни консултанти. 
Участниците усвояват техники за изграждане на работни отношения и доверие с 
клиента, и практически развиват уменията си за ангажиране на всички заинтересовани 
и важни за реализацията на промените страни в организационната система. Специално 
внимание се отделя на методите за оценка на нуждите и проблемната ситуация на 
клиента, и създаването на готовност за организационна промяна и внедряване на 
препоръките на консултанта в работата на организацията. 

Профил на участника 

Програмата е подходяща за мениджъри и специалисти, ангажирани в ролята на 
вътрешни консултанти по проекти за организационна промяна, обучение, коучинг и 
развитие, а също така и за работещи самостоятелно или в екип външни консултанти и 
специалисти по развитие на човешките ресурси, управленски информационни системи, 
управление на проекти, осигуряване на качеството и финансов мениджмънт. 

Ползи от участието 

• Повишена компетентност и увереност в консултативния процес и отношенията с  
клиентите 

• По-добро разбиране на консултативната практика и овладяване на процесуални 
умения за работа с различни партньори в сложни организационни условия 

• Овладяване на ефективни техники за управление на динамиката на 
консултативния процес във всички негови фази и справяне със съпротивите 

• Усъвършенстване на микро-уменията за изграждане на работни отношения, 
доверие и рапорт с клиента 

• Усвояване на съвременни методи за събиране на информация и организационна 
диагностика на проблемите и капацитета в организацията-клиент 

• Изграждане на система за планиране и комуникация на необходимите 
подобрения и промени в организацията на  клиента 

• Умения за динамична оптимизация на договорените консултантски услуги 
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Акценти в съдържaнието на програмата 

• Основни умения на консултанта по организационно развитие и тяхното 
използване в работата по различни проекти 

• Цикъл и динамика на консултативния процес 
• Изграждане на ефективни работни отношения „клиент-консултант” 
• Договаряне и предоговаряне на консултантските услуги 
• Формиране на готовност за промяна и внедряване на препоръките от клиента 
• Работа със съпротивите, преноса и проблемите в процеса на консултиране 
• Организационна диагностика и организационни политики 

Автори и водещи консултанти на програмата:  

д-р Пламен Димитров,RODC; Искра Митева, MSc; Емилиян Крумов, CPC 

МЯСТО: Висококласен хотел с изключителни условия за работа и отдих 
НАЧАЛО:  ПЕТЪК  19.00 часа  КРАЙ:  НЕДЕЛЯ  14.00 часа 

МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ГРУПАТА: 12 УЧАСТНИКА* 

ПЪЛНА ЦЕНА ЗА ЕДИН УЧАСТНИК(вкл. хотел и храна): 600 лв. без ДДС  

ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОГРАМАТА САМО СЛЕД СЪБЕСЕДВАНЕ 

* Всеки участник има възможност да реализира свой индивидуалeн проект с 
консултативно-методическото съдействие на екипа на програмата веднага след 
приключване на уикенд-лабораторията с оглед максимизация на ползите и подкрепа за 
ефективния  пренос на наученото в практиката на организацията му.  

30% отстъпка от цените за участници от нестопанския сектор, политически 
партии и структури на образователната система. 
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ЛАБОРАТОРИЯ 11: 

Практически умения на лидера за екипен 
коучинг и процесинг 

Как да изградим ефективен екип и да освободим креативността му? 

Работата в екип е съществена част от съвременния организационен живот, която 
изисква обединяване на знанията, способностите и идеите на различни по характер и 
стил хора в името на общи, значими за организацията резултати. Успехът на екипната 
работа зависи често от ефективността във  фасилитацията на екипа и уменията ни да 
отчитаме ролята на груповата динамика при изграждането на конструктивни 
отношения между членовете на екипа по посока на тяхната реципрочна сплотеност и 
ангажираност с работните задачи. 

Тази тренинг програма предоставя задълбочена ориентация в груповите процеси, 
ролята на фасилитатора  и техниките за ефективна фасилитация на развитието на екипа 
и екипната ефективност. Програмата насочва участниците както към съдържателните, 
така и към процесуалните аспекти на екипната работа, екипния коучинг и процесинг. 
Акцентът на практическата работа по време на тренинга е изграждане на продуктивна 
синергия в работата на екипа чрез търсене на консенсус, зряла взаимозависимост, 
сътрудничество и ангажираност с работните задачи и груповите стандарти за 
справянето с тях.  

Профил на участника 

Като екипен фасилитатор, ръководител или координатор на програмен екип, мениджър 
на отдел или работно звено в организацията, вие се нуждаете от практическа 
подготовка за предизвикателствата на ефективната работа за изграждане и развитие на 
екипи с различни задачи и в различен организационен контекст. Като мениджър или 
консултант се нуждаете от обогатяване на достъпните ви техники и практически 
методи за оптимизация на екипната работа. Добра предпоставка за успех в програмата е 
участието ви в други наши тренинг програми като „Изкуството на фасилитацията” и 
„Базисни умения за организационно консултиране”. 

Ползи от участието 

• Подобрено лично въздействие и самочувствие в ролята ви на екипен 
фасилитатор 

• Овладяване на богат спектър от съвременни подходи и техники за фасилитация 
на груповия процес и развитие на капацитета на екипа 

• По-висока професионална компетентност и автентичност при насочване на 
екипния потенциал към съгласувани действия за съвместно решаване на 
значими организационни проблеми и работни задачи 
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• Формиране на умения за справяне с трудностите в развитието на екипа и 
агажирането на членовете му с нови общи цели и стандарти за по-висока 
производителност в екипната работа 

Акценти в съдържaнието на програмата 

• Роли, компетенции и отговорност на екипния фасилитатор 
• Превантивна и диагностична работа на фасилитатора – групови норми, екипен 

договор и мониторинг на развитието на екипа 
• Управление на груповите процеси в различни ситуации и фази от цикъла на 

екипното развитие 
• Фасилитация на груповото решаване на проблеми, вземането на екипни решеия 

и овладяване на трудностите в живота на екипа 
• Практически упражнения на индивидуалните умения за екипна фасилитация 

Автори и водещи консултанти на програмата:  

д-р Пламен Димитров,RODC; Искра Митева, MSc; Емилиян Крумов, CPC 

МЯСТО: Висококласен хотел с изключителни условия за работа и отдих 
НАЧАЛО:  ПЕТЪК  19.00 часа  КРАЙ:  НЕДЕЛЯ  14.00 часа 

МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ГРУПАТА: 12 УЧАСТНИКА* 

ПЪЛНА ЦЕНА ЗА ЕДИН УЧАСТНИК(вкл. хотел и храна): 500 лв. без ДДС  

ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОГРАМАТА САМО СЛЕД СЪБЕСЕДВАНЕ 

* Всеки участник има възможност да реализира свой индивидуалeн проект с 
консултативно-методическото съдействие на екипа на програмата веднага след 
приключване на уикенд-лабораторията с оглед максимизация на ползите и подкрепа за 
ефективния  пренос на наученото в практиката на организацията му. 

30% отстъпка от цените за участници от нестопанския сектор, политически 
партии и структури на образователната система. 

.  
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ЛАБОРАТОРИЯ 12: 

Стратегическите инвестиции на лидера в хората 
като уникални личности, а не като управляеми и 

взаимозаменяеми човешки ресурси 
Целта на тази тренинг програма е да постави на дневен ред и представи най-новите 
тенденции свързани с решаването на ключовите въпроси за изработването и 
реализацията на действена стратегия за развитието на човешкия капитал, 
организационното учене, оценката на кадровия потенциал и кариерното израстване в 
съвременните организации. Участниците изграждат експертен опит в работата си с 
съвременните концепции и практически подходи за осъществяването на стратегия за 
работа с хората в различен организационен и социален контекст. Програмата 
предвижда възможности за обмен на опит в интеграцията на практиките и ролите, 
свързани с професионалния подбор, обучението и организационното развитие. 

Профил на участника 

Вие сте опитен специалист в областта на „управлението на хора“ или мениджър, който 
има централна роля в изработването и осъществяването на организационна стратегия за 
развитието на човешкия капитал и организационната ефективност. Желаете да се 
запознаете с последните изследвания и практически решения в областта на работата с 
хората в организацията, за да оптимизирате действията си и решите проблемите в 
организацията, в която работите. 

Ползи от участието 

• Преоткриване на интегративния потенциал на HR функциите в организацията. 
• Овладяване на знания и обмен на опит, необходими за оптимизацията на 

стратегията за развитие на човешкия капитал  
• Възможности за практическо развитие на уменията на HR стратег и ефективен 

лидер в осъществяването на организационната стратегия за развитие на 
човешкия капитал и организационната ефективност   

• Овладяване на инструментариум за управление на промените и оперативната 
реализация на конкретните стъпки към стратегическите цели  

• Анализ на добрите практики и поуките, извлечени от опита на водещи 
специалисти и организации 

Акценти в съдържaнието на програмата 

• Място на стратегията за развитие на човешкия капитал в стратегията за развитие 
на организацията 

• Практически аспекти и стъпки в изработването, внедряването и 
осъществяването на стратегия за развитие на човешкия капитал 

• Лидерските функции на HR отдела 
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• Действия на агентите на промяна  
• Комплексна оптимизация на работното място  
• Развитие на човешкия потенциал и управление на ефикасното му използване  
• Отговорна ангажираност и лоялност на кадрите 
• Организационна култура и организационна ефективност 

 Автори и водещи консултанти на програмата:  

д-р Пламен Димитров,RODC; Искра Митева, MSc; Емилиян Крумов, CPC 

МЯСТО: Висококласен хотел с изключителни условия за работа и отдих 
НАЧАЛО:  ПЕТЪК  19.00 часа  КРАЙ:  НЕДЕЛЯ  14.00 часа 

МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ГРУПАТА: 12 УЧАСТНИКА* 

ПЪЛНА ЦЕНА ЗА ЕДИН УЧАСТНИК(вкл. хотел и храна): 600 лв. без ДДС 

ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОГРАМАТА САМО СЛЕД СЪБЕСЕДВАНЕ 

* Всеки участник има възможност да реализира свой индивидуалeн проект с 
консултативно-методическото съдействие на екипа на програмата веднага след 
приключване на уикенд-лабораторията с оглед максимизация на ползите и подкрепа за 
ефективния  пренос на наученото в практиката на организацията му.  

30% отстъпка от цените за участници от нестопанския сектор, политически 
партии и структури на образователната система. 
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ЛАБОРАТОРИИ 13-14-15: 

Практикум - Развитие на организираността (OD) 
Усъвършенстване на знанията и уменията за успешна практика в 

областта на истинското организационно развитие(OD) 

Развитието на организираността (Organization Development) е комплексен, 
планомерен подход, технология за подобряване на организационната ефективност, 
адаптивност и устойчивост. Като утвърдена професионална практика за процесуално 
организационно развитие ни позволява да се справим с редица проблеми в 
съвременните организации – управлението на сложни промени и реорганизации, 
засилване на ролята на човешкия капитал в управлението, уточняване на мисията и 
стратегията на организацията, изменение на организационната структура и култура, 
внедряването на нови методи и технологии в работата, изграждането на ефективна 
система за ръководство и оперативно управление. OD не е ограничена функция на 
развитието на човешките ресурси в организацията; то касае всички в организацията и 
съвременните мениджъри и специалисти  в областта на финансите, маркетинга, 
организацията на производството и услугите, качеството и информационните 
технологии все по-отчетливо осъзнават ползите от ангажирането си в системни 
практики и конкретни проекти за организационно развитие. 

Тази тримодулна тренинг програма има практическа насоченост към овладяването на 
основните методологични и технологични компоненти на OD. Детайлно се изучават се 
и се използват полезни техники и инструменти за диагностика и интервенция в рамките 
на OD парадигните. Тренинг програмата позволява да се формират уменията нужни за 
индивидуална и екипна OD практика в широк диапазаон от организационни задачи и 
системи. Изследват се добрите практики и поуките от реализирани във водещи 
организации у нас и в чужбина OD проекти. 

Профил на участника 

OD е в ядрото на всяка съвременна, непрекъснато обновяваща се организация. Тази 
тренинг програма ще е полезна за вас независимо дали сте специалист в управлението и 
развитието на човешките ресурси, пряк ръководител на производствено звено, опитен 
изпълнителен директор или консултант по организционно развитие. От съществено 
значение е мотивацията ви да разширите познанията и практическата си компетентност 
за практика в организационното развитие и управлението на проекти за повишаване на 
организационната ефективност. 

Ползи от участието 

• Засилване на влиянието ви като практик в организационното развитие 
• Подобрено разбиране за компетентността и потенциала ви като активен 

участник в процесите на организационно развитие 
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• Разширени знания за историята, методологията и техниките на организционното 
развитие 

• Формиране на собствен системен подход към оценката на потребностите и 
възможностите за развитие на организацията, в която работите 

• Практическо усвояване на нови полезни инструменти за организационна 
диагностика и стимулиране на организационното развитие 

• Задълбочено разбиране на груповата динамика и междугруповите отношения, и 
тяхната роля за развитието на организацията, в която работите 

• Нови знания за организационната структура и организационната култура 
• Усвояване на техники за стимулиране на участието на сътрудниците и екипите в 

организацията при вземането на решения и реализацията на проекти за 
организационно развитие 

Акценти в съдържaнието на програмата 

• Модул 1 (Лаборатория 13):  OD отвътре е тренинг програма насочена към 
практикуващите организационно развитие мениджъри, специалисти и консултанти. 
Изследват се компетенциите на практиците в областта на организационното 
развитие с акцент върху ефективността на интервенциите им като функция от 
уменията им, организационния им опит, личността, нагласите и мотивационния им 
профил. 

• Модул 2 (Лаборатория 14): Разбиране на организационния живот е тренинг 
програма, в която участниците се запознават в подробности със системните теории 
за организационното развитие, концепциите за организационната ефективност и 
промяна, взаимовръзките между организационните подсистеми и механизмите за 
целеносоченото им измененение. 

• Модул 3 (Лаборатория 15): Инструменти за трансформация е тренинг програма, 
която окуражава участниците да разширят репертоара си от диагностични методи и 
техники за активно въздействие върху процесите в организацията, преоткривайки 
ролята на участието в управлението и възможностите на екипната работа, 
междугруповото сътрудничество и лидерството в съвременните организации. 

Автори и водещи консултанти на програмата:  

д-р Пламен Димитров,RODC; Искра Митева, MSc; Емилиян Крумов, CPC 

МЯСТО: Висококласен хотел с изключителни условия за работа и отдих 

НАЧАЛО:  ПЕТЪК  19.00 часа  КРАЙ:  НЕДЕЛЯ  14.00 часа 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 3 задължителни уикенд-модула 

МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ГРУПАТА: 12 УЧАСТНИКА* 

ПЪЛНА ЦЕНА ЗА ЕДИН УЧАСТНИК(вкл. хотел и храна): 1300 лв. без ДДС  
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ЛАБОРАТОРИИ 16-17: 

Програми за комплексна психосоциална 
подкрепа на служителите в организацията (EAP) 

Изграждането на ефективни партньорски отношения и реализацията на програми за 
комплексно психосоциално обслужаване на организациите (Employee Assistance 
Programs, Behavioral Health & Wellness) е относително нова и все по-важна практика в 
съвременните организации. Участниците в тази двумодулна тренинг програма научават 
при решаването на кои организационни и психосоциални проблеми на индивидуално, 
групово и организационно ниво могат да разчитат на компетентната професионална 
помощ на специалисти в областта на трудовата и организационната, клиничната и 
консултативна психология. В програмата се представят методите и възможностите на 
приложната психология и практиката в тяхното използване в организационен контекст 
– от решаването на проблеми с психичното здраве и овладяването на междуличностни 
конфликти до комплексното изграждане на системи за оценка на кадровия потенциал, 
използване на психометрични инструменти в подбора на кадри, мотивацията на 
персонала, борбата със стреса на работното място, овладяването на организационни 
кризи и оптимизация на нагласите на хората в организацията, и в нейната социална 
среда. Участниците в програмата разглеждат механизма на договаряне и ефектите на 
типичните програми за комплексно психологическо обслужване, реализирани в 
партньорство с екипи от професионални психолози. 

Профил на участника 

Програмата е подходяща за собственици и топ-мениджъри, HR директори, мениджъри 
и специалисти, отговорни за решаването на комплексни организационни и 
психосоциални проблеми в адаптацията и развитието на хората в организацията.  

Ползи от участието 

• Изработване на оптимална рамка за комплексно психологическо обслужване на 
хората в организацията 

• Осмисляне на методите и възможностите на съвременната приложна психология 
за решаване на индивидуални, междуличностни и организационни проблеми в 
контекста на съвременните организации 

• Изграждане на представа за програмното развитие и оценката на ползите от 
комплексно психологическо обслужване на организацията 

• Знания и умения за разработване на конкретни проекти за психологическо 
обслужване на организацията 

• Ориентация в спецификата на практиката и квалификацията на психолозите, 
предоставящи различни психологически услуги на организациите  

• Достъп до националната мрежа от професионални психолози, реализиращи 
проекти за психологическо, психотерапевтично и психосоциално обслужване 
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Акценти в съдържaнието на програмата 

Модул 1 (Лаборатория 16): Новата роля на приложната психология в 
организациите и обществото 

• Ролята и възможностите на психолозите като партьори на HR отдела на 
организацията 

• Изработване и реализация на ефективни програми за комплексно 
психологическо обслужване на организацията (EAP, BH & W) 

• Типични проблеми на индивидуално, междуличностно и организационно ниво 
изискващи професионалната намеса на психолозите 

• Превантивна психология на организацията 
• Изграждане на дългосрочно партньорство със специалисти в областта на 

приложната психология, психометрията и психодиагностиката 
• Нови тенденции в трудовата, организационната и консултативната психология 

Модул 2 (Лаборатория 17): Проекти за психологическо обслужване на 
организацията  

• Какво представляват психологическите услуги и как да се използват ефективно в 
организациите? 

• Консултативна практика на психолозите – модели, инструменти, решения 
• Изграждане на ефективни работни отношения и среда за успешно 

психологическо обслужване на организацията 
• Договаряне на психологически услуги 
• Управление на проекти за психологическо обслужване на организацията 
• Оценка на ефективността на психологическото обслужване 

Автори и водещи консултанти на програмата:  

д-р Пламен Димитров,RODC; Искра Митева, MSc; Емилиян Крумов, CPC 

МЯСТО: Висококласен хотел с изключителни условия за работа и отдих 

НАЧАЛО:  ПЕТЪК  19.00 часа  КРАЙ:  НЕДЕЛЯ  14.00 часа 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 2 модула 

ПЪЛНА ЦЕНА ЗА ЕДИН УЧАСТНИК(вкл. хотел и храна): 900 лв. без ДДС  
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