
COMPASSIONATE LEADERSHIP
Ako zvládať náročné chvíle s rozvahou a ľudskosťou 

Návrh rozvojového programu pre lídrov



Prečo Compassionate Leadership?

Svet, ktorý sme poznali, je nenávratne preč. Čelíme globálnym výzvam, ktoré významne menia:

• formy a spôsoby práce a spolupráce

• hranice medzi prácou a súkromím

• životné istoty a postoj k zásadným hodnotám

• medziľudské vzťahy a sociálne kontakty

• potreby zamestnancov a rolu lídrov



Ľudia a ich mentálne zdravie v popredí
Nebývalé zmeny ohrozujú základné ľudské potreby a narúšajú psychologické bezpečie na 
pracovisku:

• práca sa od čias pandémie neustále prelína so súkromím a zasahuje do osobného života zamestnancov 

• podprahový strach a trauma z udalostí posledných rokov nám celospoločensky a celosvetovo spôsobuje stres a 
preťaženie

• frustrácia, vyhorenie, vyčerpanie v dôsledku zmien spôsobených pandémiou vedú k masovému odchodu 
zamestnancov z organizácií na celom svete (Great Resignation)

• geopolitické konflikty a ekonomické hrozby zvyšujú neistotu a obavy ľudí o svoju budúcnosť



Tieto témy zatiaľ nie sú súčasťou bežných diskusií - lídrom potrebujeme vytvoriť 
priestor a vybaviť ich nástrojmi, aby svoju novú rolu vedeli s istotou uchopiť



Akí lídri sú potrební?

V tomto náročnom a neistom období zamestnanci hľadajú organizácie a lídrov ktorí:

• vedú ľudí s ľudskosťou, empatiou a súcitom

• zvládajú svoje vnútorné turbulencie, strach a neistoty a sú k sebe samým láskaví

• komunikujú autenticky, otvorene a priamo, vedia počúvať a zaujímajú sa o potreby druhých

• vytvárajú prostredie, kde sa ľudia cítia bezpečne, navzájom si dôverujú a zažívajú súdržnosť a spolupatričnosť  



Lídri vedúci ľudí s empatiou a ľudskosťou budú priťahovať tých 
najviac angažovaných, kreatívnych a v konečnom dôsledku aj 

lojálnych zamestnancov



Compassionate Leadership
Pozostáva zo 4 základných elementov

Všetky 4 elementy Compassionate leadershipu sú dôležité na úrovni jednotlivca (self-
compassion), vzťahov s druhými aj na úrovni tímov a organizácií. Ultimátne sa vzťahujú na 

úroveň spoločnosti a ľudstva ako takého.

Vnímajúca 
pozornosť

Empatia a 
porozumenie

Úprimnosť a 
transparentnosť

Podporujúca 
spolupatričnosť



Kultivovanie Compassionate leadershipu

Náš prístup postupuje zvnútra von: 

1. Ako prvé rozvíjame sebapoznanie, emocionálnu inteligenciu a seba-súcit (self-compassion) lídrov ako pevný základ, na 
ktorom vybudovať svoje líderstvo;

2. pokračujeme k empatii a súcitu (compassion) voči ostatným ako prostriedku na budovanie prepojenia a vzťahov s druhými;

3. na záver rozširujeme zameranie na úroveň ľudskosti a zdieľaných kultúrnych hodnôt, ktoré sú morálnym kompasom pre vašu 
organizáciu v tejto náročnej dobe a pomáhajú budovať emocionálne zrelú a stabilnú firemnú kultúru.



Dizajn programu
Spoločne s vami pripravíme program prinášajúci nástroje a praktiky umožňujúce 

operacionalizovať compassionate leaderstvo na mieru vašej organizácie.

Compassionate
líder a jeho rola

Sebapoznanie a 
self-compassion

Komunikácia ako 
nástroj na 

transformáciu 
vzťahov

Budovanie 
podporujúcej 

firemnej kultúry



Rámcový obsah modulov

Compassionate
líder a jeho rola

Sebapoznanie a 
self-compassion

Komunikácia ako nástroj 
na transformáciu vzťahov

Budovanie 
podporujúcej 

firemnej kultúry

• Celospoločenské zmeny 
a workplace.

• Meniace sa potreby 
zamestnancov.

• Tradičný manažment a 
jeho úskalia.

• Rola lídra v novej dobe
Kompetencie 

compassionate lídra.

• Sebapoznanie a 
emocionálna inteligencia.
• Moje silné stránky a 

limity.
• Ako si poradiť s 

emóciami.
• Seba-súcit a seba-

podpora.
• Mindfulness a psychická 

odolnosť.

• Budovanie dôvery vo 
vzťahoch.

• Empatia a empatické 
počúvanie.

• Kultivovanie 
emocionálneho jazyka.

• Úprimnosť ako dar.
• Starostlivosť = plná 

prítomnosť.

• Ľudskosť, ktorá spája 
Psychologické bezpečie 

ako základ.
• Líder ako vzor 

transparentnosti.
• Zdravá výmena názorov.

• Spolupatričnosť a 
spoluzodpovednosť.



Základné kamene učenia

4 celodenné zážitkové skupinové stretnutia (max. 12 osôb) & 4 intenzívne individuálne 
koučovacie stretnutia (v dĺžke 60 minút)

Spolu s účastníkmi vytvoríme kreatívnu a ľudskú atmosféru podporujúcu ich učenie a rozvoj. Náš prístup je 
podložený vedeckými poznatkami a dátami, ako aj empirickými poznatkami z líderskej praxe. Integráciu 
poznatkov podporíme praktickými nácvikmi, prácou v malých skupinkách a posilňujúcou konverzáciou.

• Vedené skúsenými 
lektormi

• Aktivity a praktické  
cvičenia na mieru

• Meditácie a osobné 
reflexie

• Skupinové diskusie a 
best-practice sharing

INDIVIDUÁLNE 
STRETNUTIA

• Vedené 
certifikovaným 
koučom

• Hlbšie preskúmavanie
• Uvedomenie si 

vlastných silných 
stránok a limitov

• Objavovanie 
vlastných riešení 

SKUPINOVÉ 
STRETNUTIA



Čo účastníci získajú?

Tento transformačný rozvojový program rozvíja a upevňuje 
líderské zručnosti, spoluprácu a well-being účastníkov:

• Prehlbuje uvedomenie o sebe samom, druhých a o 
systéme

• Kultivuje seba-súcit a posilňuje osobnú integritu

• Vytvára bezpečnú kultúru, v rámci ktorej majú 
zamestnanci pocit prepojenia a spolupatričnosti

• Pomáha viesť náročné konverzácie a dávať otvorenú 
spätnú väzbu

• Kultivuje súcit a emocionálnu inteligenciu pre dosiahnutie 
systémových zmien v praxi  



enefconsulting.sk

+421 910 820 032

e.bartosikova@enefconsulting.sk
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