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Pomiędzy walką a uległością – Warsztaty asertywności

Projekt umożliwia kształtowanie zachowań asertywnych wśród pracowników, co usprawnia porozumiewanie się zarówno w firmie, jak z klientami.
Uczestnicy mogą lepiej zrozumieć własne mocne strony i rezerwy oraz opanować nowe sposoby budowania relacji, z uwzględnieniem potrzeb obu
stron. Celem warsztatów jest poprawa komunikacji w grupie, lepsza współpraca pomiędzy jej członkami, a także wzmocnienie w pracownikach poczucia
własnej wartości.

Warsztaty skierowane są do zespołów pracowniczych firm z każdej branży.

Korzyści dla uczestnika:

Zwiększenie świadomości uwarunkowań własnych działań w relacji do siebie i innych.
Zidentyfikowanie swoich mocnych stron i ograniczeń w kontekście zachowań asertywnych.
Przećwiczenie wybranych umiejętności asertywnych w odniesieniu do zidentyfikowanych sytuacji uczestników w duchu „wygrany-wygrany”.
Większa świadomość swoich mocnych stron i rezerw w asertywnym budowaniu relacji z innymi ludźmi.
Przećwiczenie najważniejszych umiejętności asertywnych dostosowanych do sytuacji i potrzeb.
Większe poczucie pewności siebie oraz poznanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach, które obecnie osłabiają i demotywują.
Będą bardziej świadoma obrona swoich ważnych wartości bez naruszania wartości innych ludzi.
Poznanie skutecznych sposobów radzenia sobie z presją ze strony innych, zbudowanie arsenału narzędzi przydatnych w trudnych sytuacjach.
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Korzyści dla firmy:

Integracja zespołu w oparciu o wspólny dialog i rozmowy o ważnych sprawach.
Wyposażenie uczestników w narzędzia asertywne pomagające budować dobrą współpracę i porozumienie ze współpracownikami.
Wzrost poczucia mocy i pewności siebie pracowników w sytuacjach trudnych, np. przy obsłudze roszczeniowych klientów.
Wzrost satysfakcji z bycia członkiem grupy, organizacji.

Ramowy program szkolenia:

Czym jest asertywność? Wiedza, umiejętności i postawy sprzyjające byciu asertywnym. Konsekwencje różnych postaw życiowych, wybór własnej drogi
kontaktu ze sobą i światem.
Analiza własnych mocnych stron i trudności w obszarze asertywności. Stworzenie indywidualnych map asertywności, jako drogowskazu do dalszej
pracy.
Budowanie dobrego kontaktu z drugim człowiekiem. Najważniejsze mechanizmy komunikacji interpersonalnej: ujawnianie intencji, nazywanie emocji,
pytania, odzwierciedlenie.
Kluczowe umiejętności asertywne:

obrona własnych granic: umiejętne odmawianie, asertywne stawianie granicy, obrona przed presją i manipulacją z poszukiwaniem alternatywy
dla lepszego i bardziej satysfakcjonującego kontaktu,
asertywne wyrażanie siebie: wyrażanie własnych emocji, konstruowanie komunikatów „ja” wyrażanie sprzecznych opinii, prośby o ważne
rzeczy,
radzenie sobie z krytyką, konstruktywne przyjmowanie i wyrażanie krytyki.

Asertywne wyrażanie złości i gniewu. Konstruktywne wykorzystanie energii własnych negatywnych emocji.
Analiza indywidualnego doświadczenia i sytuacji uczestników. Doskonalenie znanych i uczenie się nowych metod asertywnego zachowania.



Szkolenie zamknięte – Warsztaty asertywności

Trenerzy:
Jakub Pałczyński – psycholog pracy i organizacji – współwłaściciel Grupy Szkoleniowej Halibut trener z ośmioletnim doświadczeniem. Specjalizuje się

w szkoleniach z zakresu sprzedaży, telesprzedaży i obsługi klienta, prowadzi też program Trening Umiejętności Menedżerskich. W swojej pracy wykorzystuje
podejście humanistyczne i analizę transakcyjną. Absolwent Poznańskiej Psychologii na UAM,  posiada Certyfikat 101 wydany przez Europejskie Towarzystwo
Analizy Transakcyjnej.
W swojej pracy skupia się na rzeczywistości pracy uczestników, przygląda się ich realnym sytuacjom, pomaga rozwiązywać prawdziwe trudne sytuacje
w kontakcie z klientem, wzmacniając potencjał osobisty i inspirując do zmian.
Pracował m.in. dla AIG Bank Polska, ORLEN Petro Centrum, Verbicom S.A., Vetoquinol Biowet, Hertz, TPV Displays, Bama Polska, Newell Rubbermaid, Faber
Polska, Urząd Miejski w Jarocinie, Verbicom S.A., VOX Składy Budowlane, PWN.pl.

Wojciech Busiel - trener, coach, szef – współwłaściciel Grupy Szkoleniowej Halibut, od ponad sześciu lat prowadzi szkolenia dla firm i organizacji. Specjalizuje się
w zagadnieniach dotyczących budowania dobrych relacji interpersonalnych, co w tematach szkoleniowych przekłada się na treningi umiejętności
kierowniczych,  komunikacji, asertywności i sprzedaży. Absolwent Poznańskiej Psychologii na UAM, uczestnik studiów doktoranckich w Instytucie Psychologii
UAM, uczestnik Szkoły Trenerów Intra, Polskiej Szkoły Coachingu Kontrakt oraz Szkoły Psychoterapii Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego.
W pracy grupowej i indywidualnej stosuje podejście psychodynamiczne i systemowe, pracując na realnych sytuacjach i trudnościach zgłaszanych przez
uczestników. W warsztacie trenerskim łączy dynamikę grupową z metodologią szkół coachingowych, co pozwala stymulować rozwój uczestników i przyspieszać
realną zmianę zachowań.
Pracował m.in. dla: ACP Pharma, Autostrada Eksploatacja S.A., AIG Bank, AVK Polska, Bama Polska, GBS w Barlinku, Hertz Systems, LG Electronics, Lisner, PKN
Orlen, Orlen Petro Centrum, PMT Marketing System, TPV Displays , Vetoquinol Biowet, VOX Składy Budowlane.

Grzegorz Kukurowski - jest trenerem biznesu, ukończył Szkołę Trenerów Biznesu Moderator. Jest politologiem i germanistą, ukończył również podyplomowe
studia Zarządzania Sprzedażą. Karierę zawodową zaczynał od stanowisk specjalisty ds. sprzedaży, kolejne lata pracował na stanowiskach  kierowniczych
w międzynarodowych korporacjach branży doradztwa personalnego i był odpowiedzialny za zarządzanie zespołem pracowników, negocjacje handlowe
z klientami, rozwijanie sieci sprzedaży oraz koordynację projektów ogólnokrajowych.
Od 2008 roku prowadzi miękkie szkolenia biznesowe, głównie sprzedażowe i z zakresu obsługi klienta, zarządzania zespołem, negocjacji oraz ze współpracy
w zespole. Realizuje też warsztaty o charakterze teambuildingowym z wykorzystaniem technik linowych.  Pracował przy kilkunastu projektach szkoleniowych,
ma przepracowanych ponad 100 dni szkoleniowych.
Prowadził dedykowane warsztaty i cykle szkoleniowe dla takich klientów jak Arctic Paper, Biowet-Vetoquinol, Okręgowa Rada Adwokacka w Gdańsku.


