Psychologia Organizacji
Szkolenia I Programy Integracyjne
Kiedy tworzyliśmy program naszych szkoleń nie chcieliśmy zrobić kolejnej oferty podobnej do
setek dostępnych na rynku. Chcieliśmy zaoferować Wam udział w doświadczeniu, które zostaje
na długo w pamięci i jest, jak to między sobą nazywamy raczej doświadczeniem
transformującym niż programem szkoleniowym z jakiejś konkretnej dziedziny.
Doświadczenie transformujące jest zjawiskiem, które poprzez siłę swojego oddziaływania nie
tylko pozostaje na długo w pamięci, ale wnosi też trwałe zmiany w postaci głębszego
zrozumienia poruszanych zagadnień jak i nabycia nowych umiejętności.
W naszej pracy korzystamy z wiedzy jaką oferują nam takie dziedziny nauki jak psychologia
społeczna, biznesu, sportu, ﬁlozoﬁa i socjologia. Dla lepszego obrazowania pewnych zjawisk
inter- czy intrapersonalnych bardzo często sięgamy po dramy i inne formy oddziaływania na
grupę i jednostkę.
Wyżej wymienione metody powstawały, rozwijały się i były testowane na zetknięciu dwóch
światów jakimi są świat biznesu (BPO/SSC) oraz świat nauk humanistycznych.
Wszystkie poniższe opisy stanowią jedynie bardzo uproszczony i orientacyjny zarys tego, czego
dotyczą. Każdy program jest niepowtarzalny t.j. „szyty na miarę” z uwzględnieniem typu
organizacji jak i celu wyznaczonego przez Klienta - Ciebie.

Integracja
Integracja jest procesem przemiany grupy ludzi w zespół. Zespół, który:
Jest świadomy celu do jakiego został powołany,
Jest świadomy mocnych i słabych stron zarówno w odniesieniu do całości jak
i pojedynczych osób
Jest zmotywowany by osiągnąć ten cel
Rozumie, że osiągnięcie celu możliwe jest dzięki wspólnemu zaangażowaniu
Darzy się wzajemnym zaufaniem i szacunkiem
Zakłada dobre intencje wszystkich zaangażowanych
Rozumie czym jest proces grupowy, jakie są jego elementy i co ze sobą niosą
Potraﬁ odważnie i asertywnie rozmawiać o problemach i rozwiązywać je
Jesteśmy tu zgodni, prawda?
Więc w jaki sposób chcesz zintegrować ludzi i osiągnąć zmierzony cel wysyłając ich na
kolejny wyjazd ze strzelanką w paintball'a czy jazdą quadami czy tyrolką? Te działania
owszem moją charakter grupowy lecz są jedynie rozrywką… albo i nie jeśli to już piąty
tego rodzaju event.
Podchodzimy do integracji w zupełnie inny sposób. Jesteśmy przekonani, że tym co
buduje zespół i pozwala jego uczestnikom doświadczyć i docenić wartość pracy
zespołowej jest udział w czymś niebanalnym, czymś zupełnie nowym, gdzie każdy
uczestnik będzie musiał zaufać grupie, otworzyć (trochę) i przełamać swoje
dotychczasowe ograniczenia. I to jest właśnie doświadczenie transformujące, o którym
mówiliśmy na wstępie.
Aby dowiedzieć się więcej o integracji skontaktuj się z nami.
Komunikacja
Jednym z kluczowych aspektów pracy w organizacjach o bardzo zróżnicowanych
strukturach i przenikających się zależnościach pomiędzy pracownikami jest efektywna
komunikacja. A właściwie komunikacje, ponieważ komunikacja w organizacji jest czymś
zupełnie innym niż komunikacja pomiędzy przełożonym i podwładnym, a jeszcze czym
innym pomiędzy „peersami” jak i również komunikacja organizacji ze światem
zewnętrznym czy klientami różni się od każdej poprzedniej.
W naszej pracy koncentrujemy się na komunikacji interpersonalnej, jej skuteczności,
czytelności oraz rozwijamy świadomość stylów komunikacyjnych uczestników szkoleń,
aby rozumieli, dlaczego zdarza się im być odebranymi inaczej niż zakładali. Trening
komunikacji czerpie z wiedzy jakie niosą ze sobą analiza transkacyjna Erica Berne'a,
inteligencja emocjonalna Davida Golemana czy trening zachowań asertywnych.
Pracujemy w małych maksymalnie 12 osobowych grupach, stwarzamy przestrzeń, aby
pojawiały się pytania, wątpliwości oraz czas by na nie odpowiedzieć. Koncentrujemy się
na doświadczeniu w praktyce, kreujemy sytuacje wzbudzające emocje i wspólnie się im
przyglądamy, ponieważ gdy zrozumiemy emocje i motywy zrozumiemy drugiego
człowieka. Wzajemne zrozumienie jest dla nas wskaźnikiem tego, że mamy do czynienia
z efektywnym procesem komunikacji.

Stres. Stymulacja – destrukcja
Nie żyjemy w idealnym świecie, w którym możliwe jest wyeliminowanie źródeł stresu.
W wielu przepadkach oznaczałoby to odcięcie nas od bardzo ważnej sfery bodźców,
które nas stymulują do zmiany czy to nas samych czy też jakieś aspektu otaczającej nas
rzeczywistości. Jednakże ani nie wszystkie aspekty naszego otoczenia są od nas zależne
jak i nie każdy otrzymał w swoim wczesnych wychowaniu umiejętności radzenia sobie ze
stresem. Nie oznacza to jednak, że osoby które z natury (cecha układu nerwowego) czy
przez niesprzyjające nauce niedestruktywnych modeli radzenia sobie ze stresem mają
mniejsze szanse na sukces czy funkcjonowanie w środowisku, które cechuje wysoki
poziom stresu. Na warsztacie: Stres. Stymulacja – destrukcja obnażamy mechanizmy
stresu, jego źródła oraz uczymy i wspólnie trenujemy sposoby kreatywnego radzenia
sobie z nim.
Techniki relaksacyjne
Dla osób, które pragną przywrócić i utrzymać równowagę w życiu lub pogłębić,
i poszerzyć nabytą na treningu poświęconemu stresowi wiedzę polecamy wyjątkowy
warsztat z technik relaksacyjnych, którego uczestnicy po krótkim wprowadzeniu
teoretycznym w tematykę relaksacji biorą udział w zajęciach mających na celu
zapoznanie ich z najefektywniejszymi technikami relaksacji, aby każdy z uczestników
znalazł tę najlepszą dla siebie. W ramach warsztatu każdy uczestnik ma okazję
doświadczyć skuteczności treningu autogennego Schulza, ćwiczeń ﬁzycznych
(statycznych i dynamicznych), ćwiczeń oddechowych, synchronizacji półkul mózgowych.
Wypalenie zawodowe – proﬁlaktyka
Z roku na rok rośnie liczba zawodów, których praktycy padają oﬁarami wypalenia
zawodowego. Jeszcze kilka dekad temu sądzono, że tzw. „burn out” dotyczy wyłącznie
pracowników służby zdrowia, służb mundurowych no i oczywiście wyższej kadry
menedżerskiej w branży bankowej. Obecnie nie tylko liczba zawodów dotkniętych
wzrosła, ale wiek osób, które dotyka syndrom wypalenia zawodowego drastycznie spada
i coraz więcej trzydziestolatków zgłasza zespól objawów typowych dla wypalenia. Celem
niniejszego warsztatu jest zaznajomienie uczestników z sygnałami, które mogą
świadczyć o zbliżającym się wypaleniu zawodowemu oraz sposobom jego zapobiegania
nim będzie za późno. Stanowi uzupełnienie warsztatu poświęconego stresowi, często
zamawiany jest w formie komplementarnych, dwudniowych warsztatów
proﬁlaktycznych. Skierowany jest do wszystkich, którzy w związku z wykonywaną pracą
doświadczają stresu, którego poziom subiektywnie określają jako uniemożliwiający
optymalne funkcjonowanie.

Samoutrudnianie i autosabotaż
Wielu z nas spotkało się z sytuacją, w której byliśmy o krok od realizacji czegoś dla nas
bardzo ważnego, albo wręcz coś na czym nam zależy było na niemal dane „na tacy” …
a mimo to po to nie sięgnęliśmy i obeszliśmy się smakiem. Dobrze znana sytuacja? Co to
za siła w nas, która nie pozwala nam się cieszyć owocami naszej pracy i wysiłków lub
wręcz odmawia ich przyjmowaniu?
Warsztat poświęcony rozpoznaniu własnego skryptu (wg teorii Erica Berne'a), którego
elementy (treści) mogą powodować, że nie wykorzystujemy w pełni swojego potencjału
lub wręcz działamy na własną niekorzyść jednocześnie umacniając istniejące
przekonania na własny temat. Celem treningu jest osiągnięcie pełnej efektywności
osobistej i zawodowej.
Automotywacja
Skąd wziąć siłę by realizować własne cele, jak szukać inspiracji we własnym życiu, a może
szukać jej w życiu innych? Czy nasze marzenia mogą być źródłem siły umożliwiającym ich
ziszczenie?
Zapraszamy na jednodniowy warsztat poświęcony technikom automotywacji, reﬂeksji
odnośnie źródeł motywacji oraz jasności i wiary w stawiane cele.
Konﬂikt - problem czy szansa
Nierzadko nawet od najbardziej doświadczonych menedżerów, pracownicy w sytuacji
konﬂiktu słyszą „nie jesteście przedszkolu, załatwcie to między sobą”. Sytuacji jest
groźna, ponieważ zagraża utracie przynajmniej jednego pracownika oraz zaufania
i autorytetu przez menedżera. Konstruktywne zarządzanie sytuacja konﬂiktową niesie ze
sobą wręcz przeciwny efekt. Ale jakie są sprawdzone narzędzia i jak pokierować
procesem? Jakim procesem? Aby przyczynił się do wzmocnienia relacji i zaufania
w zespole i umocnieniu pozycji lidera, jako godnego zaufania? Dowiesz się tego w trakcie
warsztatu poświęconego tematyce konﬂiktu rozumianego jako naturalny etap
w procesie grupowym oraz szansom i zagrożeniom jakie niesie ze sobą.
Out of the box
Ludzie z natury są bardzo kreatywni, najlepiej to widać podczas zabawy u dzieci, które siłą
wyobraźni potraﬁą przeobrażać przedmioty i otoczenie w miejsce dziania się rzeczy
niezwykłych. Z biegiem czasu podlegamy okrutnemu procesowi, który pozbawia lub
ogranicza w nas zdolności do kreatywnego myślenia. Jeśli „pracą dzieci jest zabawa to
zabawą dorosłych powinna być praca”, ale dlaczego tak nie jest i co można z tym zrobić?
Proces, twórczy by zaistnieć potrzebuje zaistnienia szczególnych warunków
wewnętrznych jak i zewnętrznych. Wymaga on zgody na (własną) niewiedzę i na
przebywanie poza strefą komfortu.
Zapraszamy na dwudniowy trening twórczego myślenia, na którym uczestnicy po
wprowadzeniu teoretycznych w zagadnienia twórczości biorą udział w zajęciach, które
angażują, stymulują i pozwalają poznać naturalne siły twórcze. Oswajają się
z przebywaniem poza strefą komfortu i wspólnie dokonują rzeczy „niemożliwych”.

