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Да водиш гостоприемно: със стъпки напред и стъпки назад към обвързаност, активност и 

напредък 

Основни теми 
1. Предизвикателства пред лидерите в днешния гъвкав и променлив свят 

2. Как би могло да водиш като едновременно правиш стъпки назад и стъпки напред? 

3. Нова, и в същото време древна метафора за лидерство – воденето като 

гостоприемство 

4. Шест роли на гостоприемния лидер 

5. Истински житейски въпроси и задачи  

Работни цели 
По време на разботното занимание ще 

 насочите вниманието си към предизвикателствата пред лидерите в днешната 

непрекъснато променящaта се организационна среда 

 се запознаeте с мерафората за гостоприемно лидерство – плод на ново и в същото 

време древно мислене 

 откриете богатството на “госторията” – как се практикува и какво съпровожда 

гостоприемството, взаимоотношения между домакини и гости 

Кого ще заинтригува работилницата? 
Навярно сред многото лидери по света, които искате да: 

 увличaте своя екип и организация – така че, хората да работят по-добре, а вие да 

избегнете изтощението 

 обединявате успешно хората – вътре в самата организация и извън нея 
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 виждате ролята си като извличане на най-доброто от хората, а не да ги  държите 

постоянно за ръка и да посочвате следващата стъпка 

 следите променящата се бизнес среда и да съзирате изникващи възможности, а не да 

си изготвяте някакъв план и да се надявате, че всичко ще върви по вода 

 

 

Метафората за Гостоприемно лидерство, за разлика от геройските или 

обслужващи метафори, предизвиква нови отзвуци на обширната лидерска 

сцена. Там, личността на лидера е все още във фокуса на внимание. Това е 

грешка. Лидерството е въпрос на взаимоотношения – между водача и 

другите. 

В Гостоприемно лидерство става дума за изграждане на взаимоотношения 

– на работното място, в общността, у дома – за да бъдат увлечени другите. Въвличането и 

обвързаността са ключ към по-добри и успешни действия. Изкуството да приемаш гости е 

толкова древно, колкото и самото човечество – и освен това обрамчва чудесно множеството 

практически лидерски умения.  

За Марк 
Д-р Марк Маккъргоу е лектор, водещ, учител и консултант на голямата международна сцена. 

Той нарича себе си “бързо оздравяващ физик”, чиято работа, в продължение на повече от две 

десетилетия се фокусира върху откликващи и изникващи подходи за справяне със сложни 

ситуации. От 2000 година, Марк изгражда и домакинства на много структурни елементи на 

международната общност на практикуващите подхода Фокус към решения. Съвтор е на три 

издания по темата, включително и на бестселъра “Фокус към решения”(Nicholas Brealey 

Publications, 2007), книга издадена на 11 езика.  

Вижте още за Марк на www.sfwork.com и www.hostleadership.com.   

 

СЪОРГАНИЗАТОР НА СЪБИТИЕТО: 
 
АХА МОМЕНТИ, Център за междукултурност, Фокус 
към решения и Гостоприемно лидерство 
www.ahamoments.eu 
 

 

Гостоприемното лидерство е част от 
програмата на конференцията Reinventing 
Organizations 2017. 
 
За повече информация и билети, посетете 
страницата на конференцията на 
http://2017.reinventingorganizations.eu. 
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