DINÀMIQUES PER EMPRESES I PARTICULARS
PRESENTACIÓ

L'equip de la Cooperativa Humanitària, des de l'experiència personal i professional, contribueix al
procés de transformació constant que experimenten les empreses a través de la transferència de
capacitats i habilitats.
Emmarquem el procés principalment en tres àrees d'impacte:
 Líder: millorar comportaments associats a la inspiració, facilitació i col·laboració.
 Equip: facilitar l'evolució del treball en equip. Des de la fase d'enfrontament fins a la de
cohesió (alt rendiment).
 Organització: facilitar l'evolució dels atributs, dels valors i de la cultura.
L’emfatitzem a partir de models col·laboratius que fomenten la innovació, d'una manera
integradora i vivencial basada en els principis i valors de l'ajuda humanitària.

OBJETIUS

Impulsar la transformació d'equips de treball en equips d'alt rendiment mitjançant la identificació
i el desenvolupament d'habilitats, capacitats i valors com ara la integració, el lideratge, el treball
en equip, la cohesió o el compromís.
Al capdavall, doncs, acompanyar a l'obertura de ment davant de nous reptes i crear una
organització oberta.

CONTINGUTS

El contingut de les sessions de treball i la durada es definiran d'acord amb les necessitats, els
objectius específics i les competències requerides per cada empresa o entitat privada.
La Cooperativa Humanitària compta amb un equip multidisciplinari àmpliament experimentat en
la resposta a emergències humanitàries i el suport de professionals de desenvolupament de
recursos humans que permetran als seus equips:
 Detectar competències i habilitats directives que cal reforçar
 Descobrir dinàmiques d'equips d'alt rendiment
 Millorar capacitats de lideratge, treball en equip o solidaritat interna
 Treballar eines de planificació de projectes
 Assegurar l'orientació a resultats

METODOLOGIA

EXPERIÈNCIA PRÈVIA

Les metodologies definides i utilitzades dependran dels objectius finals de cada sessió i de les
competències que cada empresa desitgi millorar per contribuir a la transformació interna. En
qualsevol cas, les sessions poden incloure:
 estudis de cas basats en emergències humanitàries reals i experiències pròpies
 discussions de grup
 simulacions o demostracions amb l'ús de materials originals
 jocs de rol
 exercicis individuals i grupals d'habilitats pràctiques
 Cooltra. https://www.cooltra.com/es
 Arvato. https://www.arvato.com/es-en.html

Mínim 4h

Presencial

ES, CA, EN, FR

MÉS INFORMACIÓ?
Contacti’ns i li prepararem una proposta tècnica i econòmica, sense compromís, adaptada a les seves necessitats.

SENSIBILITZACIÓ
FORMACIÓ
INNOVACIÓ
COMPROMÍS
ÈTIC
OBJECTIUS

La Cooperativa Humanitària és una societat cooperativa sense
ànim de lucre formada per professionals humanitaris amb una
àmplia trajectòria en l’ajuda humanitària.
Mitjançant La Cooperativa Humanitària, volem incrementar la
sensibilitat i el coneixement en la nostra societat sobre l’ajuda
humanitària, la cooperació al desenvolupament i la resposta
professional que hi realitzen les organitzacions no governamentals.
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