OUTDOOR PROGRAMY

Ukázky ucelených outdoor programů
Houstone, máme problém!
Program je tematicky zaměřen na stavbu vesmírné lodi. Vhodný je
obzvláště pro výrobní a logistické společnosti, ve kterých se na
výsledném produktu podílí několik oddělení a jejich spolupráce má
výrazný vliv na celkové řešení. Outdoor program je zaměřen
obzvláště na lepší vzájemné poznání, vytvoření důvěry a zkvalitnění
týmové práce.
zkvalitnění vztahů – týmová souhra – zlepšení atmosféry – společný výsledek

Tour de Bezděz - zážitkový výlet na koloběžkách
Program se koná formou koloběžkového putovního výletu. Trasa
tour a způsob přesunu na etapách je pojat nesoutěžně a s ohledem
na fyzické možnosti všech účastníků. Peloton se bude po většinu
času pohybovat společně. Na jednotlivých etapách se budou
účastníci setkávat s různými aktivitami. Alternativou může mít
Tour de Český ráj či jiná lokalita.
týmová spolupráce – aktivní relax – zábava – poznání – společný cíl

Tajemství řeky
Zážitkový program, kterým se jako tenká červená nit táhne
plavba po řece. Týmy se plaví na raftech, což je ideální prostor
pro spolupráci, tvorbu přátelských vztahů a spoustu zábavy.
V průběhu plavby vystupují na břeh, kde je čekají různé výzvy,
plní rozličné úkoly a zažívají příjemné společné okamžiky.
týmová spolupráce – komunikace – společná zábava – poznání – aktivní relax

Čarostřelci
Tajemný příběh o pytlácích, kteří odlévali zázračné kule, provází
účastníky v originální a poutavé hře. Na začátku obdrží týmy
zadání celé hry a úvodní indicie. Musí si vytvořit dobrou týmovou
taktiku, aby dosáhli požadovaného cíle.
náročný terén – rozmanité úkoly – kondice – komunikace – souhra – společné dílo

Divadlo
Kreativní program, jehož základem je umělecká činnost. Cílem je
vytvořit jiný, nezatížený prostor k originálnímu vyjádření svého
pohledu na sebe sama, své kolegy, pracovní tým či celou firmu.
Umožní účastníkům popustit uzdu fantazii, poskytuje prostor
pro týmovou práci při řešení neobvyklého úkolu, nesouc v sobě
značnou dávku humoru a nabízejí nevšední skupinový zážitek.
silný zážitek – týmová práce – kreativita - motivace – společný úspěch

Noční přechod zakázaného údolí
Pomocí cílených aktivit v přírodním prostředí si účastníci uvědomí
možnosti, které poskytuje kvalitní spolupráce. Účastníci poznají, kde
hledat novou týmovou energií a posunovat hranice svého vlastního
výkonu. Prostřednictvím koučování projde tým procesem, kdy se učí
strategicky plánovat akci, rozdělovat potřebné role, pracovat
s dostupnými zdroji, reagovat na neočekávané situace…
týmová spolupráce – posunování hranic – týmová energie – týmový koučink

Strategická bitva
Jedná se o strategickou hru v přírodě, která v závěru vyústí
v paintballovou bitvu. Hra vyžaduje pečlivé plánování, volbu
strategie, organizaci a efektivní rozhodování. Je výborným
nástrojem tréninku týmové spolupráce a komunikace. Při samotné
bitvě se mohou účastníci rozhodnout, zda chtějí bojovat, ošetřovat
raněné, starat se o proviant či řídit jednotku.
strategie – komunikace – rozhodování – týmová spolupráce – akce
…a řada dalších programů

Cíle a druhy outdoor programů

Zjistit
potenciálu
zaměstnanců

Zvýšit
výkonnost
jednotlivců

Zvýšit
výkonnost
týmu

Relaxovat a
odměnit
zaměstnance

Zažít společný
zážitek

Zlepšit vztahy

Druh outdoor
programu

Cíl programu

Relaxační programy

Odbourání stresu a načerpání nové energie

Zážitkové programy

Vytvoření společného zážitku a dobré
atmosféry v pracovním kolektivu

Budování a
posilování týmu

Zlepšení kvality vztahů a souhry mezi
zaměstnanci

Trénink komunikace
a spolupráce týmu

Zvýšení výkonnosti, komunikace a spolupráce
jednotlivců i týmu

Manažerská souhra

Zhodnocení a zvýšení výkonnosti týmu a
manažerských dovedností jednotlivců

Outdoor Assessment Komplexní otestování jednotlivců za účelem
and Development
zmapování jejich potenciálu

Psychická
náročnost

