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Manualul este contribuția a șase organizații și

contribuie la deschiderea drumului în

implicarea organizațiilor, managerilor și

angajaților acestora în Inteligența emoțională. 

Acesta este disponibil în limba Engleză, dar și

în Germană, Greacă, Spaniolă, Italiană și

Română. 

Care este obiectivul?

Manualul este o colecție de 30 de studii

de caz de la nivelul celor 5 țări

partenere, care prezintă strategiile și

deciziile luate în companii pentru a

îmbunătăți climatul de lucru, stimulând

angajații să creeze relații solide cu

managerii și colegii la locul de muncă.

Manualul 

Scopul acestuia este focusat pe sensibilizarea

publicului cu privire la importanța unei

atmosfere emoționale echilibrate la locul de

muncă și de a evidenția faptul că pe lângă
sentimentul de prietenie, inteligența
emoțională este un aspect cheie în

productivitatea unei companii. Indivizii fericiți
muncesc mai mult și mai bine, dar, din păcate,

se pare că nu toată lumea și-a dat seama de

acest lucru. Manualul surprinde faptul că
emoțiile au un efect direct atât asupra

angajaților, angajatorilor dar și asupra

companiei ca întreg. 
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O privire mai amănunțită asupra Manualului

Fiecare practică este împărțită în două părți:
1) oferă cititorului o prezentare generală a țării în care este

implementată practica, a sectorului, a mărimii organizației și a

descrierii acesteia, precum și un rezumat al bunei practici;

2) include justificarea, obiectivele, impactul, competențele implicate

și lecțiile învățate, cu o secțiune suplimentară dedicată resurselor

utile.

 Un mediu de lucru bun.

Dezvoltare personală și profesională.

Compatibilitatea cu viața personală.

Faptul de a avea o voce în cadrul companiei.

Cultura companiei.

Angajamentul și păstrarea talentelor.

În redactarea manualului s-a ținut cont în special de conceptul de merit emoțional, care variază de la o

companie la alta, dar care, în principiu, include:


