MANAŽERSKÉ
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Strategické řízení
lidských zdrojů
Daří se vám naplňovat skvělou strategickou koncepci vaší společnosti? Dokázali jste získat pro změnu dostatek
svých zaměstnanců a získat jejich energii pro podporu změny? Ne zcela? Možná jste podcenili personalistické
činnosti, které jsou pro úspěšnou realizaci strategické změny rozhodující.
S energií v lidech je to stejné jako s energií v atomovém jádře: je-li v klidu, tak je nevýznamná. Podaří-li se ji však
uvolnit, je obrovská. Kdo dokáže ve svém podniku alespoň u části zaměstnanců takovou energii uvolnit, ten
vyhrává. Uvnitř podniku a hlavně v konkurenci s ostatními. Cestou k uvolnění takové energie je celá soustava
„personalistických“ činností, které vedou k motivaci lidí. Mluvíme o významné součásti strategického řízení,
kterou je podpora strategické změny v oblasti řízení lidských zdrojů.
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Chceme zdůraznit, že podpora strategické změny
prostřednictvím personalistických činností je komplex
velmi racionálních činností, jakkoliv sama podstata
věci je „měkká“, neboť se jedná o řízení či vedení
lidských duší.
Už samo strukturování těchto činností může být
obtížné. Osvědčuje se nám strukturování, které je
uvedeno na schématu.

Společnost CS-PROJECT umí překonávat překážky
návrhu a provádění změn. Jsme připraveni poskytnout
konzultantskou kapacitu při přípravě podpory
strategické změny a samozřejmě i při její realizaci.

Pokud se Vám podaří vytvořit takové klima, že
strategická změna prováděná ve Vašem podniku je
pozitivně vnímána všemi zaměstnanci a pokud se
Vám podaří je aktivovat a motivovat pro její realizaci,
tehdy jste překonali nejobtížnější krok v provedení
každé strategické změny. Na tomto kroku ztroskotává
většina neúspěšných změn.
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INFORMATIVNÍ SEMINÁŘ o podpoře strategické
změny pro klíčové hráče podniku

n

INTERAKTIVNÍ TRÉNINK praktických činností
spojených s podporou strategické změny

n

KONZULTANTSKÁ SPOLUPRÁCE při projektování a
realizaci činností pro podporu strategické změny

Osvědčené formy naší spolupráce na zavedení
metod strategické řízení do podniku, formulaci
strategie a realizaci strategické změny jsou:
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