Juhtimislabor „Kuidas kasutada võimu õigesti ja
tõhusalt?“
04.05.2018
Von Stackelberg Hotelli Tõllakuur
Merepinnast 8000 meetri kõrgusel hakkab inimese keha alla andma: aju saab vähem hapnikku,
otsustusvõime on kahjustunud, tasakaal lööb kõikuma, inimene hakkab hallutsinatsioone nägema.
Nagu hapnikuvaene atmosfäär mäestiku kõrgemates kihtides, muudab meie mõtlemisvõimet ka suure
võimu ja staatuse õhkkond, vähendades meie otsustusvõimet ja moonutades meie arusaamu. Usk
enda ideedesse suureneb ja huvi teiste arvamuste ning tunnete vastu väheneb. Samas tekib hirm ja ärevus otsuseid vastu võtta ning
suutmatus probleeme lahendada.
Juhtimislaboris „Kuidas kasutada võimu õigesti ja tõhusalt?“ räägime sellest, kuidas
juhtimisel võimu kasutamisega mitte liiale minna
siiski julgeda vastu võtta vajalikke otsuseid
suurendada isiklikku mõjujõudu
päästa valla võimus peituv loovusepotentsiaal
inimesi mõjutada ja motiveerida
arendada juhile olulisi isikuomadusi
jääda rasketel hetkedel siiski inimlikuks
Juhtimislabor on inspireeritud 20. aprillil ilmuvast juhtimisraamatust „Võim. Kasutaja käsiraamat.“

PROGRAMM
04.05.2018
10:00 - 10:30

Hommikukohv ja registreerimine

10:30 - 10:45

Avasõnad ja raamatu „Võim. Kasutaja käsiraamat“ autori
Julie Diamondi videopöördumine
Julie Diamond Juhtimiskonsultant ja coach

10:45 - 11:30

Võimu intelligentsus kui oluline juhtimiskompetents
Viktoria Saat Psühholoog, coach ja koolitaja
Mis on võimuintelligentsus ja mida on oluline teada, et olla juhirollis efektiivne. Kuidas võim muudab inimest
ja ka neid, kes seda inimest ümbritsevad? Kuidas mitte sattuda võimulõksu? Kuidas juhi haavatavus ning
enda päästikute tundmine on aluseks mõjuvõimu kuritarvitamise ennetamiseks? Samuti räägime
võimuintelligentsuse hindamise ja arendamise võimalustest juhtidel.

11:30 - 12:15

Kuidas suurendada isiklikku mõjuvõimu?
Piret Bristol Psühholoog ja coach

Positsioonist tulenevat võimu on lihtsam kasutada, kui sellega käivad kaasas sotsiaalne ja isiklik mõjuvõim.
Otsime vastuseid küsimusele, millised isikuomadused ja käitumisviisid aitavad suurendada isiklikku
mõjuvõimu. Heidame pilgu mõjustamise paljutahulisse maailma ja õpime mõned praktilised tehnikad.

12:15 - 13:05

Lõuna

13:05 - 13:50

Kuidas kasutada võimu ja vältida võimu puudust inimeste
juhtimisel?
Mihkel Reinsalu Koolitaja ja coach
Võim on läbiv joon inimeste juhtimises. Samas on võimul palju erinevaid avaldumisvorme. Võim ei ole hea
ega halb, võim on energia, mille kaudu saab mõjutada teisi ja jätta maha oma märk. Seetõttu on oluline juhil
olla teadlik oma isiklikust võimujäljest, mida me oma käitumise või käitumata jätmisega inimeste juhtimisel
tekitame.

13:50 - 14:00

Sirutuspaus

14:00 - 14:30

Minu õppetunnid ja tähelepanekud võimu kasutamisel
juhtimises
Kai Realo Circle K Eesti peadirektor
Pikaajalise tippjuhikogemusega Kai Realo räägib, millised on tema tähelepanekud ja õppetunnid võimu
doseerimisel juhtimises; mida on märganud ta nii enda kui ka teiste juhtide juures.

14:30 - 15:00

Kuidas rasketel hetkedel jääda inimlikuks?
Riho Terras Kaitseväe juhataja
Võim on traditsiooniline märksõna jõustruktuurides, sh kaitseväes. Paigas on hierarhia ja selged käsuliinid.
Nii mõnigi kord tuleb teha karme otsuseid. Detsembriks seitse aastat kaitseväge juhtinud kindral Riho Terras
jagab oma kogemusi, kuidas rasketel hetkedel inimlikukus jääda.

15:00 - 15:30

Kas muuta end või muuta maailma?
Kaja Kallas Euroopa Parlamendi saadik
Kaja Kallas räägib oma loo, kuidas ta mitte kõige tugevamate sotsiaalsete eeldustega on toime tulnud
maailmas, kus võimumängud on tavalised. Kuidas ta on ennast kehtestanud? Milliseid omadusi on pidanud
endas arendama? Kuidas enda ümber inimesi kaasanud?

15:30 - 15:40

Lõpusõnad

LISAINFO
Küsimustele vastab:
Konverentsid.ee juht ja Juhtimislabori programmijuht
Liina Leiten
Telefon: 518 4004
Email: liina.leiten@aripaev.ee
Osalemise tingimused
Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve emailile.
Konverentsil osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni konverentsi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun
andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil registreerimine@aripaev.ee või telefonil 667 0099. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni 10
päeva enne konverentsi toimumist, pakume võimalust osaleda teisel konverentsil samal hooajal või tagastame 100% tasutud maksumusest.
Kui teatate vähemalt 5 tööpäeva varem, tagastame 50% maksumusest. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

