RECIFE ALGARVE

OXIGÉNIO

SENSE.LAB

apresentam

U.LAB - PRÁTICAS
INOVADORAS PARA A
MUDANÇA SOCIAL
Experimentar novas formas de:
Pensar | Liderar | Colaborar | Inovar

Faro, Loulé, Portimão, Tavira
9 de Abril a 13 de Julho de 2018
(1 dia por semana das 17h30 às 20h30)
No âmbito da experiência Ripples of the New, iremos
também realizar este curso em Lisboa e numa versão online

RIPPLES OF THE NEW EXPERIMENT

Uma formação com a duração de 14
semanas, para ativar capacidades
de liderança essenciais para operar
mudanças fundamentais. Uma
viagem de desenvolvimento pessoal
e profissional, de promoção da
inovação social. Dirige-se a
profissionais - líderes,
facilitadores/as, gestores/as,
educadores/as - e a aprendizes
inconformistas que desejam
responder à sua vocação e usar os
seus talentos para estimular
mudanças significativas no mundo.

Esta formação destina-se ao tipo
de pessoas que se pergunta:
Que trabalho vim fazer ao
mundo?
De que forma posso contribuir
para a mudança, de modo a dar
resposta aos problemas atuais
da sociedade?
Que atitudes e capacidades
tenho de incorporar, no meu
trabalho, para poder oferecer
novas soluções, num contexto de
múltiplas crises?

Este curso combina componentes formativas, praticas e experienciais,
aplicáveis ao dia a dia de qualquer organização e sistema.
Iremos desenvolver competências essenciais para agir em contextos
complexos, incertos, voláteis e ambíguos:
Compreender e responder ao que cada momento pede, a nós ou à nossa
organização;
Co-criar ambientes de confiança que convidem à aceitação da
vulnerabilidade, à autonomia e à criatividade;
Implementar ferramentas de colaboração e ação, orientadas por uma
conexão profunda connosco, com as outras pessoas e com o mundo,
promovendo a mudança e sendo a mudança que queremos ver no mundo.
Custo promocional para Algarve: 150 €P(na
ou 3x60 € (prestações mensais)
r e inscrição)
ço
Contactos: email - recifealgarve@gmail.com I telefone - 925001450
Inscrições
www.recifealgarve.wordpress.com

