
czyli warsztaty budowania kontaktu w komunikacji         

 z klientem

Jak mogę pomóc

Zasadniczym elementem w pracy z klientami są umiejętności komunikacyjne. Nawiązanie i podtrzymanie
rozmowy wydają się być elementami oczywistymi dla każdego człowieka, jednak jako osoby pracujące z
ludźmi, musimy je mieć opanowane na poziomie mistrzowskim. 
 

Przychodzący do nas klienci znajdują się w potrzebie, pozostają pod wpływem silnych emocji, co ogranicza
ich możliwości komunikacji, a w konsekwencji wpływa na szanse porozumienia. Empatyczne wysłuchanie,
przejrzyste przedstawienie informacji, przekonywujące argumentowanie – to umiejętności, które mogą
umożliwić zredukowanie poziomu napięcia Klienta i pozyskać go do współpracy. A to właśnie nasz cel! 
 

pracowników pomocy społecznej  np. pracowników socjalnych, asystentów rodzin i pracowników DPS

pracowników urzędów pracy

opanowanie podstawowych narzędzi komunikacyjnych

poznanie tajników nawiązania kontaktu i wzrost umiejętności aktywnego słuchania

rozpoznawanie i zwiększenie umiejętności blokowania komunikatów przemocowych

sprawniejsze budowanie komunikatów dających empatię

wzrost wiedzy nt. własnego stylu komunikacji

WARSZTAT SKIEROWANY JEST DO:

 

 

KORZYŚCI:

 

 

PROWADZĄCA: ANETA FUDAŁA  

 

 

Absolwentka psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Posiada certyfikat pracy metodą

treningu grupowego, poradnictwa i psychoterapii, systemowej pracy z rodziną. Ukończyła czteroletnie

szkolenie do certyfikacji psychoterapeuty w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Przez wiele lat

współpracowała z Ośrodkiem Twórczej Edukacji „Kangur” oraz Stowarzyszeniem RPP „Integracja”.

Ponadto pracowała w Europejskim Instytucie Edukacji „Engram”, Klubie Integracji Społecznej oraz w

Ośrodku Pomocy Społecznej. Obecnie zaangażowana jest przede wszystkim w prowadzenie własnego

gabinetu psychoterapii w Krakowie. 

nawiązywanie kontaktu: analiza elementów pierwszego wrażenia

trening dostrojenia pozawerbalnego

aplikowanie elementów teorii nt. komunikacji interpersonalnej do specyfiki roli zawodowej

precyzyjne wypowiadanie się

trening schematu parafrazy

„komunikat ja” i sztuka informacji zwrotnych

trudniejsze sytuacje: narzędzie konfrontacji

momenty załamania kontaktu – analiza barier komunikacyjnych

scenki obrazujące wyzwania zawodowe w kontakcie z klientami

PROGRAM :

 

 

Warsztaty opierają się na aktywnych metodach, czerpią z potencjału grupy, umożliwiając wymianę wiedzy i
doświadczenia zawodowego oraz wsparcia. 

Czas trwania warsztatu i jego cena do indywidualnego ustalenia.



W kierunku drugiego 

czyli o sztuce pomagania

Celem warsztatu jest przyjrzenie się własnym motywacjom i wartościom odnoszącym się do wyboru pracy
zawodowej w instytucjach wsparcia społecznego. Dotarcie do osobistych zysków i strat oraz wyzwań
zarówno emocjonalnych jak i psychologicznych, które wiążą się z pracą z osobami z niepełnosprawnością.
Szkolenie pozwoli Uczestnikom na odkrycie osobistych granic, potrzebnych w dobrym pomaganiu oraz
umożliwi znalezienie sposobu na ich wyznaczanie. Będzie to miejsce i czas na zadanie pytań i odnalezienie
odpowiedzi, związanych z potrzebami osób z niepełnosprawnością, godnością życia i sensem pomagania.

opiekunów i asystentów osób z niepełnosprawnością, pracowników DPS, ŚDS oraz WTZ

poszerzysz swoją świadomość związaną z pomaganiem,

dotrzesz do osobistych motywacji,

zdefiniujesz swoje granice,

dowiesz się, skąd czerpać siły do pomagania,

zobaczysz jaka jest różnica między „pomaganiem” a „pomagactwem”.

WARSZTAT SKIEROWANY JEST DO:

 

KORZYŚCI:

 

 

PROWADZĄCA: ROMANA PETRYMUSZ

 

 

Psycholog, certyfikowany coach, psychoterapeuta. Ukończyła czteroletni kurs psychoterapeutyczny w

Studium Psychoterapii Integratywnej w podejściu chrześcijańskim w Warszawie. Prezes krakowskiego

oddziału Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. Od dziesięciu lat zaangażowana w działalność na

rzecz osób potrzebujących wsparcia i pomocy psychologicznej. Swoje doświadczenie zdobywała podczas

pracy z grupą warsztatową jako trener umiejętności psychospołecznych z osobami dorosłymi

niepełnosprawnymi (niepełnosprawność fizyczna jak i intelektualna), bezrobotnymi, z dziećmi w wieku

szkolnym i młodzieżą. Pracowała w Specjalistycznej Placówce Opiekuńczo–Wychowawczej Wsparcia

Dziennego i fundacji „Wspólnota Nadziei”. Odbyła praktyki w klinice neuropsychologicznej (badania

diagnostyczne), w Towarzystwie Pomocy Głuchoniewidomym (prowadzenie grupy wsparcia i poradnictwa

indywidualnego) oraz  staż w Zakładzie Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Obecnie

prowadzi psychoterapię w Jezuickim Ośrodku Pomocy Psychologicznej i Duchowej „Źródło” w Gliwicach.

Zbadanie potrzeb

Radzenie sobie z emocjami, trudnościami

Komunikacja, stawianie granic

Formy pomagania a rodzaje niepełnosprawności 

Potrzeby osób z niepełnosprawnością

Wartości, którymi kieruję się w pomaganiu

Co pomaga mi w lubieniu siebie i innych

Zmiany – jak je wprowadzać

PROGRAM :

 

 

Czas trwania warsztatu i jego cena do indywidualnego ustalenia.



czyli jak rozwijać odporność i elastyczność

psychologiczną, inteligencję emocjonalną oraz

umiejętność radzenia sobie z presją, napięciem i stresem.

 

Stresoodporni

W trakcie tych warsztatów poznasz i przećwiczysz metody pozwalające na redukcję i trzymanie STRESU   w
ryzach. Nauczysz się bardziej świadomego i spokojnego funkcjonowania w dzisiejszym szybkim, złożonym
i pełnym zmian świecie.
 

Osób zarządzających zespołami i projektami 

Przedsiębiorców i właścicieli mikro, małych i średnich firm

Specjalistów pracujących na samodzielnych stanowiskach i w zespołach 

każdego kto chce rozwijać psychologiczną odporność i elastyczność

Wzmocnisz swoją uważność i koncentrację

Rozwiniesz wgląd w swoje nawyki prowadzące do stresu

Poznasz konstruktywne sposoby pracy z nimi

Nauczysz się korzystać z emocji jako źródła informacji i energii

Poznasz sposoby na budowanie i utrwalanie odporności i elastyczności psychologicznej.

WARSZTAT SKIEROWANY JEST DO:

 

 

KORZYŚCI:

 

 

PROWADZĄCY: PATRYK LANGE  

 

 

Akredytowany coach i superwizor Izby Coachingu, certyfikowany coach zespołowy, trener mindfulness i

redukcji stresu. Specjalizuje się w pracy z liderami i menedżerami średnich i dużych firm inżynierskich,

którzy chcą się rozwijać w obszarze efektywności, kompetencji interpersonalnych, umiejętności

zarządzania oraz osiągać życiową harmonię. Pracuje także z osobami, które doświadczają syndromu

wypalenia zawodowego i życiowego. Prowadzi coaching indywidualny i zespołowy oraz szkolenia i

warsztaty rozwijające umiejętności menedżerskie i liderskie.

Czym jest stres, Krzywa stresu

Doświadczenie pierwotne i doświadczenie wtórne

Czym jest uważność i dlaczego pomaga na stres

Jak ćwiczyć i rozwijać uważność - ćwiczenia uważności ciała i oddechu.

SFERA – model pracy ze stresem i odpornością psychologiczną

Rola emocji w stresie i praca z nimi 

Konstruktywne i niekonstruktywne myśli

Rola uważności w pracy z emocjami i myślami

Trening uważności i życzliwej obecności

PROGRAM:

Dzień 1

 

Dzień 2

 

Czas trwania warsztatu i jego cena do indywidualnego ustalenia.



czyli jak dostrzegać to co ważne w gąszczu informacji, 

podejmować dobre decyzje i sprawnie je realizować.

Tajniki i techniki
konstruktywnego myślenia

Konstruktywne myślenie to taki rodzaj myślenia, którego efektem są pozytywne emocje i konkretne
rezultaty. Gdy myślisz w ten sposób, zwiększasz swoją zdolność do tworzenia czegoś nowego,
wartościowego i konkretnego w miejsce odtwarzania schematów prowadzących do frustracji lub stresu.
Sposobem na poznawanie, rozwijanie i ćwiczenie tego typu myślenia jest wiedza i praktyka, dotycząca
tego jak działa ludzki umysł, jakich metod i technik warto używać, i w jakich sytuacjach. Dzięki takiej wiedzy
i praktyce wzrasta Twoja samoświadomość, a wraz z nią możliwość dostrzegania i dokonywanych nowych
skuteczniejszych wyborów. Dzięki sztuce konstruktywnego myślenia ludzie znajdują własne nowe
rozwiązania, szybciej rozwijają nowe umiejętności oraz zmieniają nastawienie i zachowanie wobec
otaczającego ich świata.

Osób zarządzających projektami i zespołami

Przedsiębiorców i właścicieli mikro, małych i średnich firm

Specjalistów pracujących na samodzielnych stanowiskach i w zespołach

każdego kto chce rozwijać konstruktywne sposoby myślenia jako narzędzia prowadzące do większej

efektywności.

Poznasz podstawową wiedzę dotyczącą tego jak myśli ludzki umysł i dowiesz jak działają trzy inteligencje

Nauczysz się i przećwiczysz w praktyce podstawowe schematy konstruktywnego myślenia

Doświadczysz połączenia między myślami i motywacją

Poznasz i nauczysz się stosować podstawowe praktyki mindfulness, prowadzące do rozwijania spokojnego i

skoncentrowanego umysłu

WARSZTAT SKIEROWANY JEST DO:

 

KORZYŚCI:

 

PROWADZĄCY: PATRYK LANGE  

 

 

Akredytowany coach i superwizor Izby Coachingu, certyfikowany coach zespołowy, trener mindfulness i

redukcji stresu. Specjalizuje się w pracy z liderami i menedżerami średnich i dużych firm inżynierskich,

którzy chcą się rozwijać w obszarze efektywności, kompetencji interpersonalnych, umiejętności

zarządzania oraz osiągać życiową harmonię. Pracuje także z osobami, które doświadczają syndromu

wypalenia zawodowego i życiowego. Prowadzi coaching indywidualny i zespołowy oraz szkolenia i

warsztaty rozwijające umiejętności menedżerskie i liderskie.

Czym jest i jak rozpoznać konstruktywną myśl

Informacje a fakty

Mapa myśli

Jaką informację mają dla nas emocje

Jak stawiać konstruktywne cele

Czym są i jak używać trzech inteligencji

Krzywa stresu a optymalna stymulacja umysłu

Jak regulować efektywność umysłu

Mocne pytania i sposoby pozyskiwania informacji

Cztery poziomy zaangażowania

PROGRAM:

Dzień 1

Dzień 2

 

Czas trwania warsztatu i jego cena do indywidualnego ustalenia.



czyli warsztaty przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu

Psychologiczne BHP

Praca z klientami jest mocno angażująca, poruszająca emocjonalnie, a co za tym idzie – niosąca ze sobą
groźbę wypalenia zawodowego. Nawet po skończonej pracy często myśli się i rozmawia o sprawach
zawodowych. Obowiązki dotyczące rozwiązywania szeroko rozumianych problemów innych ludzi wiążą
się ze zjawiskiem wypalenia zawodowego. Trudno pozostać obojętnym. Wypalenie zawodowe przekłada
się na zniechęcenie, poczucie przepracowania, niejednokrotnie pociąga za sobą choroby o podłożu
psychosomatycznym. Jest to zjawisko niekorzystne z punktu widzenia pracownika, jak i z punktu widzenia
pracodawcy, który traci wydajnego i zadowolonego pracownika. Coraz częściej wypalenie zawodowe
uznaje się za chorobę cywilizacyjną.
 

Podczas warsztatów zajmiemy się profilaktyką wypalenia zawodowego, propagując zrównoważony styl
życia, umożliwiając większą satysfakcję z pracy i realny ogląd własnych możliwości w pracy z klientami.

odnalezienie czynników motywujących do pracy

wyodrębnienie czynników ryzyka wypalenia w danej sytuacji zawodowej

wiedza na temat tego, jak obserwować fazy i objawy wypalenia zawodowego

zwiększenie dystansu wobec wpływu, jaki wywierają klienci

wybranie sobie elementów ruchu slow life jako profilaktyki wypalenia

wzajemne wsparcie pomiędzy uczestnikami warsztatów

obniżenie ryzyka wypalenia zawodowego.

WARSZTAT SKIEROWANY JEST DO:

pracowników pomocy społecznej sektora samorządowego oraz NGO w tym : pracowników socjalnych ,

asystentów rodzin, instruktorów terapii zajęciowej oraz opiekunów w DPS, WTZ i ŚDS.

 

KORZYŚCI:

 

PROWADZĄCA: ANETA FUDAŁA

 

 

Absolwentka psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Posiada certyfikat pracy metodą

treningu grupowego, poradnictwa i psychoterapii, systemowej pracy z rodziną. Ukończyła czteroletnie

szkolenie do certyfikacji psychoterapeuty w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Przez wiele lat

współpracowała z Ośrodkiem Twórczej Edukacji „Kangur” oraz Stowarzyszeniem RPP „Integracja”.

Ponadto pracowała w Europejskim Instytucie Edukacji „Engram”, Klubie Integracji Społecznej oraz w

Ośrodku Pomocy Społecznej. Obecnie zaangażowana jest przede wszystkim w prowadzenie własnego

gabinetu psychoterapii w Krakowie.

wartości w pracy oraz motywacja i potrzeby kryjące się za wykonywanym zawodem

przyczyny wypalenia, czynniki ryzyka, sygnały ostrzegawcze i stopnień wypalenia zawodowego

test wypalenia zawodowego

analiza przypadków wiążących się z ryzykiem wypalenia

wartości, potrzeby i relacje w pracy oraz możliwości ich wpływu dla wzmocnienia motywacji

pracownika relaksacja

PROGRAM:

 

 

Czas trwania warsztatu i jego cena do indywidualnego ustalenia.

Warsztaty opierają się na aktywnych metodach, czerpią z potencjału grupy, umożliwiając wymianę wiedzy i

wsparcia. Podczas warsztatów będą wykorzystywane, w zależności od potrzeb, następujące metody:

miniwykład, case study, praca w grupach i inne techniki z treningu twórczości, relaksacja.



czyli  komunikacja jako podstawowa kompetencja

menedżerska i  liderska.

 

Bądź usłyszany 

i usłysz innych

KOMUNIKOWANIE to proces wymiany informacji. Zjawisko niezbędne do tworzenie więzi zawodowych i
prywatnych. Bez dobrego opanowania umiejętności porozumiewania się zespół nie zdoła wiele osiągnąć.
Osoba zarządzająca, która jest biegła w sztuce komunikacji potrafi używać języka skutecznie, odpowiednio
do kontekstu, intencji, oczekiwań, skutecznie wpływając i kierując działaniami zespołów.

Osób zarządzających projektami i zespołami

Przedsiębiorców i właścicieli mikro, małych i średnich firm

Specjalistów pracujących w zespołach

każdego kto chce rozwijać komunikację jako narzędzia prowadzące do większej efektywności

Poznasz wiedzę dotyczącą komunikacji między ludźmi

Odkryjesz komunikację jako narzędzie prowadzące do większej efektywności.

Zrozumiesz, czym jest asertywność oraz poznasz sposób komunikowania informacji zwrotnej 

Poznasz i przećwiczysz sposoby prowadzenia rozmów menedżerskich

Nauczysz się radzić sobie z trudnymi sytuacjami, które mogą pojawiać się w trakcie rozmów z

pracownikami i współpracownikami.

WARSZTAT SKIEROWANY JEST DO:

 

KORZYŚCI:

 

 

 
PROWADZĄCY: PATRYK LANGE

Akredytowany coach i superwizor Izby Coachingu, certyfikowany coach zespołowy, trener mindfulness i

redukcji stresu. Specjalizuje się w pracy z liderami i menedżerami średnich i dużych firm inżynierskich,

którzy chcą się rozwijać w obszarze efektywności, kompetencji interpersonalnych, umiejętności

zarządzania oraz osiągać życiową harmonię. Pracuje także z osobami, które doświadczają syndromu

wypalenia zawodowego i życiowego. Prowadzi coaching indywidualny i zespołowy oraz szkolenia i

warsztaty rozwijające umiejętności menedżerskie i liderskie.

schemat komunikacji wg VonThun

rozumienie poziomów słuchania - ćwiczenie umiejętności oddzielania opinii od faktów

asertywność – czym jest i jak jej używać adekwatnie oraz trening praktycznego działania

konstruktywna informacja w 5 krokach

schemat konstruktywnej informacji zwrotnej oraz trening praktycznego działania 

OSKAR – model rozmowy menedżerskiej

trudne sytuacje i zarządzanie nimi w trakcie ważnych rozmów, spotkań i podczas udzielania informacji

zwrotnych

PROGRAM:

Dzień 1

Dzień 2

Czas trwania warsztatu i jego cena do indywidualnego ustalenia.



czyli  jak skutecznie oddawać zadania i odpowiedzialności.

 

Delegowanie, kontraktowanie 

i monitorowanie zadań po
mistrzowsku

Wiele osób zarządzających boryka się z nadmiarem zadań i jednocześnie brakiem samodzielności w
zespołach, którymi zarządzają. Jednym ze sposobów radzenia sobie z tym wyzwaniem jest umiejętność
skutecznego delegowania zadań.  Na warsztacie dowiesz się jak SKUTECZNIE DELEGOWAĆ zadania z
użyciem prostego i skutecznego narzędzia, które nazywa się kontraktowaniem. Dowiesz się na co zwrócić
uwagę, w jaki sposób decydować o tym, jakie zadania delegować, komu i w jaki sposób powierzyć zadania
lub odpowiedzialności tak, aby szansa na ich realizację była jak najwyższa.

Osób zarządzających projektami  i zespołami

Przedsiębiorców i właścicieli mikro, małych i średnich firm

Specjalistów pracujących na samodzielnych stanowiskach lub w zespołach

każdego kto chce rozwijać umiejętność delegowania i kontraktowania zadań

Poznasz czym jest delegowanie zadań z użyciem kontraktowania

Dowiesz się, dlaczego brak delegowania uniemożliwia rozwój zespołów

Sprawdzisz, czy masz ograniczające Cię przekonania na temat delegowania i przepracujesz je

Dowiesz się jak skutecznie monitorować i egzekwować delegowane zadania

Będziesz mieć okazję uczyć się, korzystając z doświadczenia innych osób.

WARSZTAT SKIEROWANY JEST DO:

 

KORZYŚCI:

 

 
PROWADZĄCY: PATRYK LANGE

Akredytowany coach i superwizor Izby Coachingu, certyfikowany coach zespołowy, trener mindfulness i

redukcji stresu. Specjalizuje się w pracy z liderami i menedżerami średnich i dużych firm inżynierskich,

którzy chcą się rozwijać w obszarze efektywności, kompetencji interpersonalnych, umiejętności

zarządzania oraz osiągać życiową harmonię. Pracuje także z osobami, które doświadczają syndromu

wypalenia zawodowego i życiowego. Prowadzi coaching indywidualny i zespołowy oraz szkolenia i

warsztaty rozwijające umiejętności menedżerskie i liderskie.

Czym tak naprawdę jest delegowanie zadań

Co nas ogranicza w delegowaniu

Macierz Eisenhowera jako sposób oceny zadań do delegowania

Fazy rozwoju pracowników i rola delegowania w tym procesie

Czym jest kontraktowania i jaka pełni rolę w delegowaniu

Jakie są poziomy delegowania zadań

Delegowania zadań z użyciem modelu OSKAR

Trening delegowania zadań

Jak monitorować i bezboleśnie egzekwować powierzone zadania

PROGRAM:

Dzień 1

Dzień 2

Czas trwania warsztatu i jego cena do indywidualnego ustalenia.



czyli  jak zbudować fajny zespół.

Budowanie atmosfery
współpracy i zaangażowania
 w zespole

Jak wygląda proces formowania się zespołu, jakie wyzwanie mogą pojawić się na tym etapie? Jak wspierać
rozwiązywanie konfliktów między osobami, nie tylko po to aby wygasić napięcie, ale rozwinąć relacje i
wzmocnić zaangażowanie skonfliktowanych stron? Czym różni się zaangażowanie od motywacji i na co
można, a na co nie da się wpływać? Te pytania zadaje sobie wielu zarządzających. Ci, którzy znają
odpowiedzi potrafią współtworzyć i zarządzać doskonałymi zespołami, które osiągają ponadprzeciętne
wyniki.

Osób zarządzających zespołami i projektami

Przedsiębiorców i właścicieli mikro, małych i średnich firm

Specjalistów pracujących na samodzielnych stanowiskach oraz w zespołach

każdego kto chce rozwijać umiejętność współtworzenia ponadprzeciętnych zespołów.

Poznasz czym jest proces formowania się zespołów

Dowiesz się jakich wyzwań możesz się spodziewać i jak reagować na różnych etapach tworzenia się i

funkcjonowania zespołów

Poznasz 5 dysfunkcji zespołów

Zrozumiesz różnicę między motywacją i zaangażowaniem

Przećwiczysz sposoby rozwiązywania konfliktów.

WARSZTAT SKIEROWANY JEST DO:

 

KORZYŚCI:

 

 PROWADZĄCY: PATRYK LANGE

Akredytowany coach i superwizor Izby Coachingu, certyfikowany coach zespołowy, trener mindfulness i

redukcji stresu. Specjalizuje się w pracy z liderami i menedżerami średnich i dużych firm inżynierskich,

którzy chcą się rozwijać w obszarze efektywności, kompetencji interpersonalnych, umiejętności

zarządzania oraz osiągać życiową harmonię. Pracuje także z osobami, które doświadczają syndromu

wypalenia zawodowego i życiowego. Prowadzi coaching indywidualny i zespołowy oraz szkolenia i

warsztaty rozwijające umiejętności menedżerskie i liderskie.

Czym jest zespół

Jak powstaje zespół i jak wspierać ten proces

5 dysfunkcji zespołów wg Patricka Lencioni

Jak pracować z dysfunkcjami będąc w roli menedżera

Czym różni się motywacja od zaangażowania

Sposoby wpływu na poziom zaangażowania

Sposoby budowania i utrzymywania dobrej atmosfery

Czym jest konflikt i jaka jest jego rola

Trening mediacji i rozwiązywania konfliktów

PROGRAM:

Dzień 1

Dzień 2

Czas trwania warsztatu i jego cena do indywidualnego ustalenia.


