
Tímový kou�ing: Ako vytvori� z �lenov SAKO tím 
 
Pre�o chcú by� �udia �lenom SAKO?       

o status 
o „by� sú�as�ou“ 
o  spropagovanie sa 
o  spolo�né záujmy 
o  výhody z �lenstva 
o  skúsenosti získava� 
o  skúsenosti odovzdáva� 

 
�o tým získame že vytvoríme zo skupiny tímy? 

o Aktívni �lenovia budú efektívnejšie komunikova� 
o Viac informácií – penetrácia medzi všetkých �lenov 
o Tzv. “zdravé jadro“ bude prínosnejšie fungova�, vytvorí sa efekt „synergie“ 

z �oho budú profitova� aj menej aktívni resp. neaktívni �lenovia SAKO 
o Pôjdeme hlbšie do seba a problematiky 
o Spolo�ne rastieme 
o Nové skúsenosti 
o �udia budú chcie� ís� „za nami“ ešte viac, lebo fungujeme ako tím – 

kooperácia, efektivita, dôvera, komunikácia,...  
 
  SYNERGIA 
 

...a �alšie pracovné skupiny navrhnuté �lenmi... 
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Brainstorming na tému: „�o charakterizuje tím“ 
Z 20 definovaných vlastností, �inností, hodnôt sme vybrali 3 k�ú�ové na ktorých budeme 
pracova� (na RKK, predsedníctve, Peer campe) a ktoré sú podrobnejšie rozpísané. 
 

o  ZDIE�ANIE 
o  PRACOVNÉ TÉMY 
o  PRIESKUM 
 
 ZDIE�ANIE 
- diskusia na webe – každá skupina �udí ktorá sa stretne napíše tému a krátky výstup 
- folder nápadov prístupný pre každého jednotlivca (môže prispieva� aj �erpa�) – 

predsedníctvo to �íta a potom diskusia k tomu na Peer campe 
- budovanie vz�ahov 
- napr. zdie�aná vízia – živá, vyvíja sa, sme s �ou identifikovaní, chytí za srdce 

(diskusia na Peer campe)  
- navrhnú� nejaký systém, ako budeme o sebe navzájom vedie� 

 
PRACOVNÉ TÉMY 
- „exciting“ oblasti záujmu 
- návrhy – okolo tém sa tvoria tímy, ke� sa �udia zapália pre témy 
- koordinátori skupín – prevzia� zodpovednos� 
- zaktívnenie �lenov 
- de�ba práce 
- zapojenie viacerých �lenov 
- predsedníctvo je „ v obraze“ 

(napr. tím NLP, Marilyn, systemiky, marketing,analýza a nahrávky, kou�ovanie,...) 
 
PRIESKUM 
- kto chce by� v tíme – na webe 
- �o ho motivuje by� v tíme, rsp. �o by ho motivovalo  
- hodnoty vlastné a prienik s hodnotami SAKO �i pracovných skupín 
- link na webe „aké témy by Vás motivovali“ 
- nech sa navrhnú a vytvoria skupiny, z nich tímy 
- koordinátori tímov – návrh na diskusiu na Peer camp 
- aké chcem ma� SAKO – diskusia na webe alebo téma na Peer camp  
- získame inšpiráciu navzájom  


