Час

Ключові теми

Тренери

Час

1-й день 17 листопада 2018

9:00-10:00

10:00-11:00

Про громадянське суспільство
та його роль у розвитку
демократії.
Про задум Школи Юридичної
Сотні, зміст програми, тренерів,
можливості для учасників.
Хочеш йти швидко – йди сам,
хочеш далеко – давай разом!
Хто ми і звідки? З якими
досягненнями, проблемами,
мотивами та намірами прийшли
до Школи Юридичної сотні?

11:00-11:15

Перерва на каву

11.15-13.00

Лідерство буває різним…
Яка роль лідера в команді? Які
форми лідерства можуть бути
ефективними, а які – ні? В чому
повноваження та відповідальність
лідера?

13:00-14:00

Антон
Красов

Марина
Хредченко

09:00-11:00

11:00-11:15

Що таке комунікація і для чого
вона потрібна? Формування
комунікаційної стратегії
організації
Основні поняття. Визначення
цільових аудиторій, ключових
каналів комунікації на сьогодні та
стратегія подальших кроків.

Антоніна
Бондаренко

Марина Хредченко
Координаторка програми
«Лідери місцевих змін».
Коуч та тренерка проекту
«Школа державного управління».
12 років практики бізнес-тренером, T&D-методологом,
організаційним коучем та координатором проектів.

Перерва на каву

5 років практики психологом-консультантом.

Інформаційне супроводження.
Як використовувати різні канали
комунікації:
• соціальні мережі (їх роль,
правила написання та
публікації постів);

Марина
Хредченко

11:15-13:00

• електронна пошта (must have
складові електронного листа,
розсилки);

Антоніна Бондаренко
Антоніна
Бондаренко

• лайф-хаки привернення
уваги до подій, проблем
тощо;

Що важливо знати та
робити лідеру, щоб команда
працювала, як швейцарський
годинник?

14:00-15:30

Тренери

2-й день 18 листопада 2018

Перерва на обід

Коли групу людей можна назвати
КОМАНДОЮ? Які етапи
розвитку проходять ефективні
команди? Що важливо робити
на кожному етапі, щоб команда
просувалась до реалізації
спільних цілей і при цьому
розвивалась?

Ключові теми

Засновниця консалтингового агентства
з розвитку комунікацій та управління
“LeaderLAB”

• блоги/відео/вебінари;

Марина
Хредченко

15:30-15:45

Перерва на каву

15:45-17:00

Лідер без команди - що чоботар
без чобіт
Які ролі можуть бути в команді? Як
оптимально розподіляти задачі та
відповідальність? Як заохочувати та
впливати на залученість учасників
команди?

17:00-18:00

До благополуччя не ходять ліфти – потрібно
підійматися, крокуючи сходами…
Про ідеї проектів та зобов’язання учасників в рамках
Школи Юридичної сотні.
Про враження та уроки 1-го дня тренінгу.

Марина
Хредченко

• як використовувати особисті
контакти та не бути занадто
настирливим.

13:00-14:00

Перерва на обід

14:00-15:30

Наодинці з медіа. Правила
поведінки та спілкування зі ЗМІ.

15:30-15:45

Перерва на каву

15:45-17:00

Кризова комунікація.

17:00-18:00

Директорка ГО «Центр розвитку
лідерства»

Експертка PR & GR комунікацій (PR, Advocacy campaign). Понад
7 років працювала на держслужбі - керівник напрямку взаємодії
з медіа та громадськими організаціями.

Антоніна
Бондаренко

Антоніна
Бондаренко

До благополуччя не ходять ліфти – потрібно
підійматися, крокуючи сходами…
Про враження та уроки 1-го блоку Школи
Юридичної Сотні, домашнє завдання.

Консультантка (тренерка) з розвитку та побудови PR і GRкомунікацій для громадського сектору (стратегічне планування,
адвокація, комунікація, PR).
Консультантка зі створення персонального бренду. Досвід
роботи у передвиборних кампаніях.

Лідерство та комунікації
Програма Школи Юридичної Сотні
17-18 листопада 2018 р.

0 800 308 100
LEGAL100.ORG.UA
fb.com/yursotnya
fb.com/groups/legalsotnya
twitter.com/yursotnya
instagram.com/yursotnya
t.me/yursotnya
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