
Много организации са наясно с критично важните си цели, но нямат методиката, с която да ги
реализират и усилията се разпиляват. 
Сегашната ситуация налага, понякога честа, промяна в целите и организациите имат необходимост
от гъвкавост без да губят фокуса и мобилизацията на усилията на всеки човек. 
За да се реализират значими за организацията цели, е необходима промяна в поведението на
хората и синхрон в действията на звената.

 Потребността.

За кого са тези КАК сесии?

Те са за ръководители на организации и на екипи, които вече прилагат или смятат да въведат
методиката на 4-те дисциплини на реализацията в своите организации и екипи. Вие можете да
участвате на всички КАК сесии или да изберете една или повече, според потребностите си. Свържете се
с нас, за да отговорим на въпроси и помогнем в преценката дали ще са полезни за вас тези КАК сесии.

Начинът на работа в КАК сесиите.

Във всяка КАК сесия ще работим по една от дисциплините на реализацията с вашите конкретни цели.
Ще ви представим как да въведете дисциплината, за какви грешки да внимавате, какъв процес да
следвате, ще обсъдим примери и ще ви подготвим за работата ви с вашия екип. Сесиите са планирани
по една на седмица, за да имате времето за срещите със своя екип, на които да ползвате подготвеното в
предходната КАК сесия.
В следващата КАК сесия ще обсъдим успехите и затрудненията. 
Последната КАК сесия ще бъде преглед на имплементацията на методиката в организацията или екипа.
Ще получите ръководство за внедряване на методиката.

Провеждане на КАК сесиите.

Сесиите ще се проведат онлайн в Zoom. 
Всички сесии ще са от 17:00 до 18:30 ч. 
При въпроси, ще продължат и след това.

Задачите на КАК сесиите са: 
 

 Да ви осигурят инструменти за приложение
 

Да задълбочат в темата с пояснения и консултиране 
 

Да ви насочват за  постигане на резултати в прилагането 
 

Да помогнат в конкретната специфика на вашата организация 

КАК сесиите са продължение 
на лидерските акселератори и 
отговарят на необходимостта 

от експертно съдействие в
прилагането на дадената тема. 

КАК СЕСИИ ПО ТЕМАТА "КАК ОРГАНИЗАЦИЯТА ДА РЕАЛИЗИРА КРИТИЧНО ВАЖНИТЕ СИ ЦЕЛИ".
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Цена. 
 

Цената за участие във всяка КАК сесия
 

е 59 евро без ДДС.  
 

Ръководството е безплатно. 



Как да прилагате дисциплина 1:
фокусирайте се върху абсолютно важното. 
За ръководители на организации 

Програма

24 март 2021 г. 

ЗАДАЧАТА
Как да определите стратегическата инициатива,
свързана с промяна в поведението, която ще
отличи, трансформира и изведе организацията
напред и ще обедини усилията на всички звена. 

Как да прилагате дисциплина 1:
фокусирайте се върху абсолютно важното.
За ръководители на екипи

ЗАДАЧАТА 
Как да определите и съгласувате с екипа си
абсолютно важна цел, свързана със
стратегическата цел на организацията. Как да я
формулирате и да й сложите измерители, така че
фокусът да е абсолютно ясен за всеки в екипа.

Как да прилагате дисциплина 2:
работете по водещите измерители

ЗАДАЧАТА 
Как да определите с екипа си мерими действия,
предсказващи постигането на целта. Тези
действия ще бъдат седмичните измерители на
усилията на вашия екип, които можете бързо да
адаптирате без да губите фокуса върху целта. 
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31 март 2021 г.

7 април 2021 г.



Как да прилагате дисциплина 3:
създайте завладяващ скорборд 

ЗАДАЧАТА 

Как да създадете скорборд, който показва на
екипа ви дали печели или губи. Как да
определите вида на скорборда според целта и
действията, отговорността на всеки и да
изработите скорборд, ангажиращ екипа ви. 

Как да прилагате дисциплина 4:
поддържайте ритъм на отчетност 

ЗАДАЧАТА 

Как да провеждате кратки седмични срещи с
екипа си, така че всеки да е отговорен за
постигането на целта. Как да структурирате и
управлявате срещите според вида на целите и
спецификите на екипа ви. 

Преглед на внедряването

ЗАДАЧАТА 
Как да се уверите, че методиката е трайно
възприета от организацията или екипа,
какви са резултатите и трудностите, какво да
очаквате, как да продължите. 
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За да заявите участието си в избраните от вас КАК сесии, 
моля свържете се с нас на office@docheva.com или попълнете онлайн формата. 

14 април 2021 г. 

20 април 2021 г.

Датата ще бъде
уточнена с групата. 

https://accelerators4leaders.bg/application-form-2/

