
       Urald a változást! – Inspiráció, motiváció a mindennapokhoz

Amikor csupán 17 évesen az ember élete az egyik pillanatról a másikra, visszafordíthatatlanul megváltozik egy autóbalesetben, elen-

gedhetetlen, hogy sorsfordító döntéseket hozzon. Bovier György is meghozta a maga döntéseit, amik olykor nehéznek és fájdal-

masnak, de mégis hatékonynak bizonyultak, és végigment a rögös úton, hogy uralni tudja a változást. Az előadásában arra ad 

választ, hogyan képes az ember használnia veleszületett rezilienciáját, hogyan legyen kitartó és célorientált a kilátástalan helyzetek-

ben, hogyan alkalmazza a humort fájdalomcsillapítóként, majd tudatos stratégiai elemként és végül, hogy fordítsa a legnagyobb 

hátrányát is a maga javára a megfelelő helyzetekben. Személyes példákon keresztül mutatja be az újratervezési és újrakezdési 

stratégiáját az életében, munkájában, a versenysportban és a személyes kapcsolataiban, amit az előadás hallgatói a saját életükbe is 

át tudnak ültetni. Az előadás komoly témákat feszeget, mégis könnyed, tabumentes, helyenként humoros kommunikáción keresz-

tül teszi ezt.

        "Majd megoldja!" – Integráció mint versenyelőny!  

Vezetőként fontos az Ön számára, hogy a vállalati kultúra befogadó és diverzifikált legyen, mindazonáltal mérhető gazdasági és 

integrációs hatást érjen el a szervezetnél? A legtöbb vállalat a 21. században nyitottan áll az integráció kérdéséhez, így a megváltozott 

munkaképességű (MMK) emberek foglalkoztatásához is, de mégis sokan elakadnak az „ismeretlen” útvesztőjében, és felmerülnek 

bennük a következő kérdések:

 -       Hogy kell(ene) beszélnünk egy sérült emberrel? Vajon másként kell egyáltalán?

 -       Hogyan tudom motiválni?

 -       Mi történik, ha a teljesítménye nem megfelelő?

 -       Mit szólnak a kollégák?

 -       Hogyan vonhatom be a kollégákat az integrációs folyamatba?

Ilyen, és ehhez hasonló kérdésekre kaphatnak választ Bovier György előadásából, amelyet a személyes tapasztalatai mellett MMK-s 

személyek foglalkoztatásával kapcsolatos tanácsadói munkái ihlettek. 

       Ugyanolyanok vagyunk? Nem, de egyenlőek!

A legnagyobb siker a munkahelyi közösségben számomra az volt, amikor két munkatársam egyik reggel azt mondta nekem az 

irodában, hogy: „Bovi, mi már észre sem vesszük alattad a kerekesszéket...” 

Bovier György ezen előadása főként munkavállalóknak és a vezetőknek szól, akik szívesen megismernék ezt a megváltozott élethely-

zetet, ezáltal lerombolnák az elméjükben megszületett természetes sztereotípiákat. A program során megtapasztalhatják a meg-

felelő kommunikáció erejét és hatását, valamint a szemléletformálást saját példákon keresztül. Ezen felül gyakorlati tanácsokat is 

kaphatnak a „jó” segítségnyújtáshoz. Az előadás személyes tapasztalatokra és vezetői visszajelzésekre épül, könnyed, mindenki 

számára befogadható formában.

Az előadástémák az eseménynek, a megrendelő igényének megfelelően egymással jól kombinálhatók.
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