
POSLÁNÍ

ZÁKLADNÍ PILÍŘE | naše identita

VIZE

HODNOTY – NA TOM STOJÍMEPRINCIPY – TAKTO FUNGUJEME

SEBEROZVOJ

ZDRAVÁ KOMUNIKACE & VZTAHY

ZODPOVĚDNOSTÍ KE SVOBODĚ

ORIENTACE NA VÝSLEDEK

Vím, kde jsem a proč jsem tady.
Díky výsledkům přináším hodnotu.
S radostí iniciuji.
Při komunikaci sdílím sebe.
Do spolupráce vnáším obchodní přístup.
Přebírám zodpovědnost za svůj život.

Jsme připraveni učit              
 v mezinárodním prostředí. 
Máme splněný plán zisku.
Jsme silná a zdravá firma
střední velikosti. 

2022

„Vytváříme prostředí podporující jednotlivce nacházet smysluplné a hodnotami orientované uplatnění v životě.“

Naplno realizujeme výuku ve více
jazycích.
Roste naše popularita u cílových skupin.
Zahraniční obchod tvoří většinu našeho
obratu.
Plníme plán zisku.

2023
V ČR jsme nejvýznamnější institucí, na kterou se
obrací naše cílové skupiny a jsme ti, po kterých
jako po prvních sahá každý představitel malé     
 a střední firmy, chce-li se stát kompetentnějším
pro rozvoj a prosperitu své vlastní firmy. 
Jsme investory a rosteme akvizičně.

 2025

SMYSL Měníme svět vzdělávání.



SEBEROZVOJ

ZDRAVÁ KOMUNIKACE & VZTAHY ORIENTACE NA VÝSLEDKY

HODNOTY | na tom stojí naše spolupráce

Seberozvoj je na essential college nejsilnější hodnotou a denně jej
žijeme v osobnostní i profesní oblasti. Každý pracovník se u nás rozvíjí
svou individuální cestou, za to ale velmi intenzivně. Vzájemně se
podporujeme tím, že se každý den učíme mimo jiné přebírat si
zodpovědnost za vlastní život. Často tak vědomě zažívám diskomfort,
jelikož nás zásadně posouvá kupředu.

Seberozvoj námi přirozeně prostupuje od každodenní komunikace 
a řešení drobných úkolů až po realizaci komplexních vzdělávacích
programů, kterých se pracovníci účastní za zvýhodněných podmínek. 
Je to pro nás životní styl i benefit, který firma nabízí.

Aby nám spolupráce fungovala a cítili jsme se spolu dobře, na denní
bázi budujeme přátelské a korektní vztahy skrze nenásilnou
komunikaci, upřímnost, otevřenost, vzájemnou podporu, úctu a respekt. 

Víme dobře, že vztahy jsou naše zrcadlo, proto se snažíme autenticky
sdílet nejen fakta, ale také své emoce a potřeby. 

Komunikace je hlavním klíčem k úspěšné realizaci našeho poslání, 
proto se nebojíme požádat o radu a rádi ji naopak poskytujeme
ostatním. A když s námi není cokoli v souladu, otevřeně druhému
sdílíme a nenecháváme si to pro sebe.

Jsme si vědomi toho, že výsledky jsou to, co se počítá a díky tomu jako
firma fungujeme. Zároveň je pro nás důležité užít si i cestu za daným
výsledkem, proto se nebojíme experimentovat a hledat nové
možnosti. 

Na začátku se učíme, co jsou ty správné a žádoucí aktivity, které vedou 
k cíli. A hned v zápětí vědomě praktikujeme, abychom správné aktivity
dělali co nejvíce správně. Díky vzájemné podpoře a spolupráci rosteme.

ZODPOVĚDNOSTÍ KE SVOBODĚ

Podnikatelské myšlení je na essential college klíčovou hodnotou, ať už
zde pracujeme jako zaměstnanci či s firmou spolupracujeme jako
podnikatelé. Uvědomujeme si, že v každé naší roli máme jak klienty,
kterým přinášíme očekávaný výsledek, tak i dodavatele, poskytující, 
co potřebujeme. 
Díky zodpovědnosti a férovosti spolu takto můžeme fungovat 
v lehkosti a svobodě.

Každý, kdo má před sebou vidinu podnikání, u nás má vynikající
příležitost k rozvoji. Učíme se disciplíně, silné vůli a nezdolnosti, 
která nám pomáhá realizovat společné sny a prosperovat.



PRINCIPY NAŠEHO CHOVÁNÍ | jak fungujeme

Dobře se známm, nebo se aktivně poznávám, jelikož pravidelně trávím čas se sebou (se svou identitou) a díky tomu jasně vím, do jakých rolí chci v životě
vstupovat. Souzním s posláním, hodnotami i vizí essential college a přináší mi radost hledat cesty k naplňování našich společných cílů.

Vím, kým jsem a proč jsem tady.

Vím, kam směřuji a znám své cíle. Výsledky si stanovuji tak, aby přinášely hodnotu mně i organizaci. Užívám si cestu za naplněním svých výzev, 
které dotahuji do konce. S radostí sdílím a oslavuji své úspěchy i úspěchy svých kolegů.

Díky výsledkům přináším hodnotu.

Essential college vnímám jako svůj vlastní projekt, proto neustále přináším podněty k jejímu růstu. Když mám dojem, že něco nefunguje nebo může fungovat
lépe, aktivně hledám cesty i možná řešení a do procesu zapojuji relevantní kolegy.

S radostí iniciuji.

Vím, že na zdravé komunikaci a přátelských vztazích stojí úspěch naší spolupráce, proto se každý den učím komunikovat konstruktivně a se zájmem
vzájemného porozumění. Vedle informací sdílím otevřeně své emoce a potřeby a naslouchám druhému s cílem vzájemné sounáležitosti. 

Při komunikaci sdílím sebe.

Do každodenní interakce s kolegy vkládám obchodní přístup. Mám jasno v tom, kdo je můj „klient“, co ode mě potřebuje a kdo je můj „dodavatel“, 
od kterého získávám vstupy. Mám zájem o synergii ve spolupráci, proto si aktivně říkám o zpětnou vazbu a s pokorou ji přijímám. 

Do spolupráce vnáším obchodní přístup.

Můj život je jenom v mých rukou. S tímto vědomím za sebe přebírám zodpovědnost, a proto ochotně snáším následky vlastních rozhodnutí. Díky tomu se
cítím svobodnější, jelikož jsem tvůrcem svého života a ne jeho obětí.

Přebírám zodpovědnost za svůj život.


