“Wyszedłem z programu Squared Guru z masą wniosków w obszarze
przywództwa, tempa pracy, dawania więcej od siebie i nowych sposobów
rozwiązywania problemów oraz podejścia do pojawiających się wyzwań”.

Wzmacnianie liderów
transformacji cyfrowej
Case study
Google, wiodąca,
międzynarodowa
organizacja technologiczna,
stworzyła wraz z Impactem
program Squared Guru, aby
wzmocnić rozumienie
transformacji cyfrowej. Guru
podnosi kompetencje menedżerów
w zakresie wdrażania zmian
i przywództwa, aby
umiejętnie przewodzili
transformacjom cyfrowym
w ich biznesach. Impact jest
partnerem Google od 2009
roku.

www.impactinternational.com

Kontekst
Squared Guru jest
międzynarodowym (USA, Azja,
Europa) angażującym programem
skupionym wokół rozwoju w obszarze
przewodzenia transformacjom
cyfrowym.
Impact projektuje i facylituje część
programu, który wspiera uczestników w
rozumieniu, co tak naprawdę oznacza
przywództwo w dobie cyfryzacji oraz co
jest potrzebne
w zmianie sposobu myślenia, aby
wdrożyć zakładane zmiany.
Squared Guru podnosi wiedzę
techniczną i wzmacnia ludzi w obszarze
przywództwa, inspirowania i wdrażania
zmian. Na ugruntowanym, tradycyjnym
rynku, pomaga przyspieszać
wykorzystanie danych cyfrowych jako
narzędzia rozwoju.

Cel
Wizją Squared Guru jest wzmacnianie
obecnych i przyszłych liderów
w zakresie przewodzenia
transformacjom i zmianom w ich
miejscach pracy. Squared Guru jest
oparty na 4 filarach:
Miej wizję – miej plany i ambicje,
podejmuj ryzyko na bazie pomysłów
własnych i innych.
Benchmarkuj się – bądź świadomy
swojego wpływu. Zobacz, jakie masz
nawyki i bądź gotów być ponad nimi –
odważ się robić różne rzeczy inaczej
niż do tej pory.
Uwolnij potencjał – twórz kulturę, w
której wszyscy mogą być najlepszą
wersją siebie. Współpracuj, zadawaj
pytania, bierz udział w wartościowych
dyskusjach i twórz wartościowe
relacje. Wpływaj na zmiany poprzez
innych.
Bądź zaangażowany – rozwiń swoją
ciekawość, bądź wnikliwy, miej pasję
do ciągłego rozwoju.

“Projekt ”Co-Create” był niesamowitym doświadczeniem – potrzeba szybkiej
pracy z ludźmi, których nie znam, nad czymś, co nie było zwykłą
prezentacją, a wpływało na życie prawdziwych ludzi było fantastyczne,
mimo, że jednak poza moją strefa komfortu”.
Cytaty uczestników

Rozwiązanie
Impact poprowadzi 3 dni spośród
2-tygodniowego doświadczenia
prowadzonego przez osoby z Google,
ekspertów z poszczególnych rynków
i gości specjalnych. Impact dostarcza
rozwiązania w zakresie przywództwa
i zmiany zachowań, poświęca dwa dni
na zbudowanie fundamentów
programu, pomagając grupie:
§ Stworzyć silne relacje
i środowisko bez barier
relacyjnych
§ Zrozumieć założenia
przywództwa w dobie
transformacji cyfrowej
§ Rozwijać umiejętności, które
pomogą w tworzeniu nowych,
wartościowych relacji
§ Zwiększać samoświadomość
poprzez wyciąganie wniosków i
refleksję z doświadczeń.
Jest to możliwe dzięki angażującym,
realistycznym projektom połączonych
z facylitowaną dyskusją i feedbackiem.
Przykładem takiego projektu jest „C0Create”, w którym uczestnicy są
odpowiedzialni za wsparcie uczniów
klas licealnych w realizacji ich
własnych pomysłów, projektów stając
w roli mentorów.
Ostatniego dnia, Impact facylituje sesję
„Ciągła rewolucja”, która pomaga
uczestnikom zdefiniować ich
indywidualne plany działania
dotyczące zmian toczących się w ich
organizacjach.

Rezultaty
Program otrzymuje najwyższe noty,
jednak jego najbardziej wymiernym
efektem są realne zmiany, jakie
zachodzą w uczestnikach i ich
organizacjach.
Trzy pierwsze dni pozwalają wyzwolić
zmianę sposobu myślenia potrzebną
do pracy podczas całego,
2-tygodniowego programu.
Uczestnicy wychodzą z niego
z większym przekonaniem do
stawiania sobie ambitnych celów
i podejmowania ryzyka. Lepiej
rozumieją samych siebie i dzięki temu
są bardziej efektywni we współpracy
i komunikacji. Potrafią też wzmacniać
i challengować innych.
Dzień poświęcony „Ciągłej rewolucji”
skutkuje zmianą myślenia
absolwentów programu, którzy potrafią
od teraz przewodzić zmianom
niezależnie od ich pozycji w organizacji,
wpływać na innych i znajdywać
najlepsze rozwiązania.
“Wiedza i doświadczenie Impact
w zakresie zmiany zachowań ludzi
stanowi trzon programu Squared
Guru. Są świetnymi, wnikliwymi
partnerami przy realizacji Akademii
Cyfrowej Google oraz dla innych
zespołów w naszej firmie, dlatego
rekomendujemy ich do
współpracy”.
Sarah Logan Dyrektor Akademii
Cyfrowej Google

