OBJETIVO DO PROGRAMA LIDERANÇA CONSCIENTE
O Programa de Liderança Consciente tem por objetivo a ampliação de visão dos participantes até
seu nível máximo (sejam eles executivos que já estão na cúpula de suas organizações, em posições de média administração, jovens de alto potencial, sucessores, empresários/empreendedores
de start-ups e mesmo líderes da área pública e de organizações da sociedade civil).
AMPLIAÇÃO DA VISÃO EM QUE SENTIDO?
• Visão de que vivemos num mundo interdependente (e que tudo que fazemos em nosso trabalho,
em nossa organização afeta o todo de alguma forma);
• Visão de que tudo que se faz na área pública afeta a área privada e a sociedade como um todo –
e vice-versa – o que nos leva a refletir sobre a linha divisória “artificialmente definida” entre o
que é público e o privado;
• Visão de que o Brasil pode ajudar muito na evolução do mundo e que a evolução de cada país
também em relação ao Brasil.
Outro objetivo do Programa Liderança Consciente é a criação conjunta (num grande “mutirão”) de
caminhos inovadores para um efetivo fazer acontecer (de ações e soluções que gerem evolução do
todo maior e de suas partes simultaneamente, sem qualquer tipo de exclusão).
COMO O PROGRAMA ACONTECE
A ideia é que este seja um processo de evolução natural. Ao longo do ano haverá uma série de
oportunidades de participação em encontros presenciais e virtuais. Veja o calendário com as atividades já programadas. Quem se inscreve no Programa Liderança Consciente faz parte, automaticamente, da Gran Rede de Organizações Conscientes e participará das reuniões e eventos
especiais já programadas para o ano de 2019, além de ter acesso aos relatórios trimestrais sobre
ideias inéditas e benchmark mundial.
FAÇA SUA INSCRIÇÃO NO PROGRAMA LIDERANÇA CONSCIENTE 2019
Ao longo do ano haverá uma série de oportunidades de participação em encontros presenciais e virtuais veja o calendário com as atividades já programadas para 2019. Além de ter acesso aos reportes
trimestrais sobre ideias inéditas e benchmark mundial.
INSCRIÇÕES: https://amana-key.com.br/programaliderancaconsciente-ficha/
Para mais informações entre em contato pelo telefone (11) 4613-2305
ou envie uma mensagem para atendimento@amana-key.com.br

