
 

 

 

 

 

 

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI MA21/G21  

REALIZOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU „MAGNET“ 

MODUL 3 

Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje 

MA21 

 

15. listopadu 2017 

Gasthof Josef Klang, Marktplatz 6, A-3903 Echsenbach 

 

GPS: 48.7179172N, 15.2177489E 

 



 

 

 

 

 

PROGRAM 

 

3. modul: Realizace našich cílů 

9:45 Zahájení 

10:00 – 12:00 BLOK 1 

12:00 – 13:00 Oběd 

13: 00 – 17:00 BLOK 2 

17:00 Ukončení, odjezd 

 

Lektor: DI Alexander Hader 

 projektový a procesní manažer v komunitním a regionálním rozvoji 

 lektor a trenér pro plánovací procesy v ziskových a neziskových oblastech 

 umění dobrého hostitele 

 organizační a obchodní poradce, coach, psychoterapeut 

 

Na společném semináři budou používány principy a metody umění dobrého hostitele (Art of 

hosting - AoH).  K metodám používaným v semináři a AoH budou mít účastníci k dispozici 

materiály.   

Art of Hosting – umění vést kvalitní rozhovory a procesy orientované na výsledek. 

Konkrétně jde o to podporovat smíšené skupiny v tom, aby byly schopné jednat, přičemž 

bude vytvořen vysoce kvalitní prostor, ve kterém lze společně otevřeně a produktivně mluvit 

o skutečně podstatných věcech. Na tomto základě mohou pak vznikat dobrá řešení, která 

nejsou pouze inovativní, ale mají širokou podporu, jsou identifikovány a přijaty.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

"Umění dobrého hostitele" je přitom více než jen metoda, je to postoj a praxe, která je 

používaná každý den a dále rozvíjena. "Umění dobrého hostitele" znamená kolektivní 

inteligenci, spolupráci a organizaci. 

 

Obsah semináře: 

- Teorie k „umění dobrého hostitele“ 

- Chaordischer Pfad – jak ustát změny? 

- Udržitelný rozvoj – co to znamená pro každého individuálně a pro nás jako skupinu? 

- Řízení procesů a projektů v participativním komunitním a regionálním rozvoji.  

 

Vyvíjení projektů   

Pokud účastníci semináře již pracují na svých projektech nebo mají alespoň nápady na svůj 

projekt, mohou účelně použít metody z tohoto semináře. V ideálním případě tak účastníci 

provedou se svými projekty a nápady další kroky. 

 

Metody:  

- Kruhový rozhovor 

- dotazník 

- 8 nádechů procesní architektury (zahrnující projektový formulář ke zpracování 

vlastního projektu) 

- Pro Action Café  

- Projektcoaching 

 

 

 

 

 

Vzdělávání stejně jako další náklady (strava, doprava) jsou hrazeny z 

prostředků Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká 

republika v rámci projektu MagNet (Podpora přeshraniční spolupráce 

v oblasti udržitelného rozvoje MA21/G21). 

Vzdělávání bude tlumočeno.  

 


