ROZWÓJ W TWOJEJ FIRMIE
COACHING I MENTORING

MAŁGOSIA
GUMOWSKA
Coach i mentor, doradca rozwoju
osobistego, specjalista w zakresie
komunikacji oraz budowania
i ulepszania relacji interpersonalnych.

Jestem profesjonalnym coachem i mentorem. Poprzez indywidualny
coaching, warsztaty i szkolenia oraz blog wspieram osoby, które chcą
odkrywać samego siebie dla własnego dobra i dobra swoich relacji.
Specjalizuję się w procesach komunikacyjnych. Dzięki dobrej komunikacji łatwiej jest wyrażać siebie i kształtować swoje relacje.
Zależy mi, aby ludzie tworzyli udane relacje, żyli w szczęśliwych
związkach, wierzyli w siebie i swoje możliwości. Do tego potrzebna
jest umiejętność komunikowania się z innymi i samym sobą.

Nie ma m뀒liw뀉ci, aby zyc p뀒a relacjami.
Na co dzień prowadzę normalne życie. Mąż, dorosłe córki, praca.
Jestem miłośniczką dobrej kuchni i wina. Płaczę na ﬁlmach, śpiewam
głośno w samochodzie i nie muszę się już nikomu niczego udowadniać. Cieszą mnie wschody słońca, czasami potrzebuję samotności
i ciszy. Lubię się śmiać.
Coaching jest moja pasją i spełnieniem mojego marzenia, by uczynić
ludzkie życie lepszym. Pracuję w oparciu o swoje autorskie programy, co zaspokaja również moja potrzebę kreatywności. Wierzę w ludzi
i ich możliwości do kształtowania siebie i swoich relacji. Wierzę, że
każdy ma potencjał, by wieść szczęśliwe i dobre życie. Czasami trzeba
po prostu to odkryć, co niekiedy bywa trudne bez pomocy.

„ORGANIZACJE
ROZWIJAJĄ SIĘ TAK
DALEKO, JAK LUDZIE,
KTÓRZY JE TWORZĄ.”
Jednym z największych zasobów każdej organizacji czy przedsiębiorstwa są ludzie. Ich rozwój, integracja, kompetencje są nie do
przecenienia, gdy chodzi o sukcesy, ale też i kłopoty, z jakimi
zmagają się ﬁrmy i organizacje.

Jako istoty społeczne żyjemy wśród ludzi i z ludźmi, tworząc z nimi
relacje. Relacje zależą od wielu czynników, między innymi od tego
jacy jesteśmy sami, jak się komunikujemy, jakie mamy wzorce, osobowość, charakter. Można je skutecznie modyﬁkować z myślą
o relacjach w organizacji oraz relacjach z klientami. Do tego
potrzebna jest skuteczna i właściwie dobrana komunikacja. Dobre
relacje, to skuteczny zespół. Dobra komunikacja, to efektywna
współpraca. Rozwój ludzi, to rozwój przedsiębiorstwa.
Eliminowanie deﬁcytów ludzkich to jeden z najważniejszych sposobów na rozwój całego przedsiębiorstwa i realizowanie jego celów
strategicznych. Z kolei coaching jest jednym z najskuteczniejszych
narzędzi rozwijania potencjału ludzkiego i wzmacniania ludzkich
zasobów. (HBR)
Jako Coach Dobrych Relacji specjalizuję się w procesach i strategiach komunikacyjnych służących szeroko rozumianym relacjom.
Zapraszam do zapoznania się z moja ofertą.

Małg뀉ia Gumo뀗ka – Coach Do뀀ych Relacji

COACHING W TWOJEJ FIRMIE
Luki kompetencyjne pracowników w zakresie zarządzania ludźmi i zespołami są
jednym z podstawowych problemów w wielu ﬁrmach. Przekładają się one na
jakość i efektywność działań zespołów. Praca nad nimi i ich eliminacja to jeden
z najskuteczniejszych sposobów osiągania celów biznesowych.

Badania wykazują dużą skuteczność coachingu w usprawnianiu działalności ﬁrm
i przedsiębiorstw. Przekłada się ona na wzrost zysków i minimalizowanie strat. Jeżeli
Twoja ﬁrma potrzebuje wsparcia w zakresie:

rozwoju kompetencji
przywódczych dla
liderów lub
manadżerów

zarządzania
konﬂiktem
w zespole

opracowania strategii
komunikacji podnoszącej
efektywność pracy
zespołów

przygotowania się oraz
przeprowadzenie zmiany
w organizacji lub
zespole

zarządzanie
kryzysem
w zespole

konsolidacji zespołu
i wyeliminowania
problemów tkwiących
w zespole

to moja oferta jest skierowana właśnie do Was.
Wszystkie działania poprzedzam diagnozą pozwalającą dostosowywać narzędzia,
jakie stosuję, do szczególnych potrzeb Klienta czy zespołu. Moją ofertę dostosuję do
Waszych potrzeb.

Napisz do mnie na adres coach@malgorzatagumowska.pl
a przygotuję dla Ciebie indywidualną wycenę!

COACHING DLA FIRM

Coaching dostępny jest on line i na żywo

Coaching
indywidualny
Klienta

• Przeznaczony jest dla liderów organizacji, manadżerów na różnych szczeblach, ale również członków
zespołów, którzy potrzebują wsparcia w tej formie.
• Obejmuje od 10 do 12 spotkań w formie sesji coachingowych - każda trwa 1-2 godziny.
• Podczas spotkań pracujemy nad celem wybranym
wspólnie przez Klienta i jego organizację.
• Spotkania mogą odbywać się w formie „na żywo” lub
on-line.

Sesje
wspierające
Klienta

• Spotkania dla osób, które przeszły proces coachingu
indywidualnego. Celem jest utrwalenie efektów wcześniejszych działań oraz wsparcie i wzmocnienie
Klienta w zmianach, jakie w nim zaszły.
• Sesje wspierające to 4 spotkania 1-2 godzinne. Rozpoczynają się w pierwszym miesiącu po zakończeniu procesu Klienta i obejmują kolejne 3 miesiące.

Coaching
zespołu/
zespołów

• Proces nastawiony jest na realizację celu wspólnie
wybranego przez zespół i jego liderów.
• Może być prowadzony równolegle z coachingiem
indywidualnym (np. lidera zespołu).
• Pracujemy nad wdrażaniem nowych strategii zarządzania zespołem i nowych strategii komunikacyjnych, które wspierają realizację wspólnego celu.
Umożliwia to wyeliminowanie oporu przed zmianą, jej
przeprowadzenie, poprawę funkcjonowania zespołu
w zakresie realizowania celów organizacji.
• Cykl 8-10 spotkań, każde po od 2-3 godzin.

COACHING
EFEKTY I KORZYŚCI DLA TWOJEJ FIRMY

Każdy Klient (zarówno indywidualny, jak i zespołowy) realizuje swój
własny, niepowtarzalny cel. Efekty
i korzyści są więc bardzo różne.
Bez wątpienia najważniejszą korzyścią i efektem procesów coachingowych jest to, że Klient asymiluje to, co
odkrywa i czego się uczy podczas
sesji. Zmiana, jaka w nim zachodzi,
jest trwała i przekłada się na wiele
obszarów jego funkcjonowania.
Klient sam decyduje, w jaki sposób
chce zmienić wybrane obszary, nie
zostaje mu to narzucone i to jest
największą siłą coachingu.

WARSZTATY I SZKOLENIA DLA
TWOJEJ FIRMY
Warsztaty angażują uczestników w proces zmiany, co podnosi jej jakość i skuteczność. Uczestnicy doświadczają nowych rozwiązań w procesie grupowym,
mając okazję przećwiczyć omawiane zjawiska i procesy.

Warsztaty prowadzone są w niewielkich grupach do 15 osób. Dla większych grup
(maksymalnie do 40 osób) proponuję szkolenia z elementami warsztatów.
Wybierz warsztat odpowiadający potrzebom Twojej ﬁrmy.

„Skuteczny zespół”
Cykl warsztatów „Skuteczny zespół” obejmuje cztery bloki tematyczne. Każdy blok
zaczyna się diagnozą, która pozwala na dopasowanie przebiegu warsztatów do
potrzeb zespołu.
Podczas warsztatów pracujemy w zespole nad:
realizacją celów i zadań organizacji przy równoczesnym poszukiwaniu
i wdrażaniu kreatywnych rozwiązań,
skuteczną komunikacją i współpracą,
rolą lidera, jego świadomością i zestawem narzędzi, jakimi dysponuje,
umiejętnościami lidera w komunikacji, delegowaniu zadań, wyznaczaniu
celów i wspieraniu zespołu.
Metodologia zastosowana do cyklu „Skuteczny zespół” pozwala skutecznie wspierać
i rozwijać zespoły oraz przeprowadzać je przez proces zmiany.
Ludzie i ich rozwój to największy potencjał każdego przedsiębiorstwa. Warto nim
świadomie zarządzać, a cykl warsztatów zbudowany na autorskiej metodologii jest
skutecznym sposobem integrowania zespołu wokół celów ﬁrmy i strategii organizacji.

Bloki tematyczne składające się
na szkolenie „Skuteczny zespół”:

PRZYWÓDCTWO
Kreowanie odpowiedzialności zespołu

INTEGRACJA

zawsze wymaga lidera. Powinien on
aktywnie wpływać na kształtowanie

Członkowie efektywnych zespołów ufają

bezpośredniej odpowiedzialności każde-

sobie nawzajem. Zaufanie oparte na

go z członków zespołu. Odpowiedzialność

otwartości eliminuje wewnętrzne

to jeden z kluczy efektywności pracy

rozgrywki stanowiące stratę czasu

zespołu poprzez koncentrowanie się na

i energii. Zaufanie stanowi fundament

rezultatach i strategicznych celach.

integracji zespołu działającego dla dobra
celów organizacji. Budowanie zaufania
pozwalającego powiedzieć i przyjąć słowa
prawdy, to jedno z wyzwań stojących

WSPÓŁPRACA

przed skutecznym zespołem.
Do współpracy konieczne jest zaangażowanie, które - co bardzo ważne, nie oznacza konsensusu. Zaangażowanie oznacza,
KOMUNIKACJA

że poszczególni członkowie zespołu mogą
się ze sobą nie zgadzać, ale jednocześnie

Bez komunikacji trudno mówić o zespole.

zaczynają poszukiwać wspólnych rozwią-

Największym problemem ograniczającym

zań. Współpraca dotyczy zarówno realiza-

tworzenie i rozwój zespołu jest brak

cji celów organizacji jak i współdziałania

komunikacji. Komunikacja to również

na co dzień w zespole.

konieczna kompetencja pozwalająca na
przezwyciężanie konﬂiktów, jak i zarządzanie nimi w zespole. Komunikacja jest
potrzebna, by realizować skutecznie
zadania postawione przed zespołem.

Realizacja kolejnych bloków
stymuluje rozwój i pozwala na
osiąganie coraz lepszej efektywności i integralności zespołu.

tematyczne, w zależności od

Realizacja każdego bloku odbywa
się w ramach dwudniowych

potrzeb Twojej ﬁrmy i zespołu.

warsztatów.

Możesz wybrać 1, 2, 3 lub 4 bloki

Napisz do mnie na adres coach@malgorzatagumowska.pl
a przygotuję dla Ciebie indywidualną wycenę!

Warsztaty tematyczne
Warsztaty tematyczne to odpowiedź na zróżnicowane potrzeby ﬁrm. Każdy
warsztat poświęcony jest jednemu tematowi i trwa od 4 do 8 godzin (w zależności od zakresu, wielkości zespołu i preferencji ﬁrmy). Poza poniższymi tematami,
możesz zaproponować własny, najbardziej potrzebny w Twojej ﬁrmie – przygotuję wtedy dedykowaną ofertę.

Propozycje tematów:
Efektywna komunikacja

Strategie przywództwa i style

interpersonalna.

zarządzania ludźmi.

Asertywna komunikacja w Twojej

Strategie komunikacyjne w ﬁrmie.

ﬁrmie.

Stres i presja w doświadczeniach ﬁrmy.

Zespół wobec misji i wizji ﬁrmy.

Wypalenie zawodowe – jak

Strategie zarządzania. Przywództwo

przeciwdziałać, jak postępować?

i zarządzanie zespołem.

Integracja zespołu – wybór czy

Zarządzanie konﬂiktem.

konieczność?

Strategie efektywności.

Po co organizacji komunikacja?

Inne przykładowe cele warsztatów:
Budowanie mocnego i stabilnego

Wdrażaniem strategii komunikacyjnych.

zespołu nakierowanego na realizację

Kształtowanie strategii marketingowych

celów ﬁrmy.

poprzez strategie komunikacyjne.

Budowanie zespołu jako jednostki

Kształtowanie płynności procesów komu-

organizacyjnej w strukturze całej

nikacyjnych.

ﬁrmy - rozumienie ﬁrmy jako

Podnoszenie jakości i skuteczności zarzą-

największego zespołu.

dzania poprzez strategie komunikacyjne.

Dywersyﬁkacja procesów sprzedaży

Integracja pracowników ze strategią ﬁrmy.

i usług w kontekście strategii komu-

Przeprowadzanie zmiany.

nikacyjnych.

Cena warsztatów tematycznych zależy od czasu trwania oraz liczebności grupy.
Ustalana jest do każdego warsztatu indywidualnie w zależności od potrzeb
i oczekiwań Klienta.

WARSZTATY
EFEKTY I KORZYŚCI DLA TWOJEJ FIRMY

Warsztaty prowadzone metodami
coachingowymi z elementami Action
Learningu są formą, poprzez którą
zarówno realizowany jest założony
cel, jak i budowana otwartość i zaufanie w zespole.
Action Learning to metoda uczenia
się w działaniu i poprzez działanie,
a zatem to metoda o wysokiej skuteczności i efektywności dla uczestników a w konsekwencji dla organizacji.
Uczestnicy uczą się, jak radzić sobie
z emocjami, integrują się w ramach
zespołu oraz skupiają swój potencjał
na celach ﬁrmy i organizacji. Warsztaty stymulują aktywność uczestników,
co przekłada się na możliwość szybkiego wdrożenia tego, do czego dojdą i co
odkryją w danym obszarze tematycznym.
Coaching dostępny jest on line i na żywo

Uczestnicy w praktyce poznają różne
aspekty komunikacji stanowiącej fundament dobrych relacji w zespole.
Warsztaty, mimo ich grupowego charakteru, pozwalają na pracę indywidualną każdego uczestnika, co stanowi
o ich wyjątkowej skuteczności.

MENTORING W TWOJEJ FIRMIE
Mentoring to forma efektywnego szkolenia i adaptacji pracownika. Polega na
opiece mentora podczas rozwijania kompetencji oraz w trakcie realizacji ścieżki
zawodowej osoby szkolonej, czyli mentee. Mentoring to udzielanie rad nie tylko
w zakresie konkretnych zadań, lecz także w sprawie kształtowania ścieżki zawodowej i rozwoju osobistego. Jest relacją partnerską między osobą z większą
wiedzą i większym doświadczeniem a osobą o mniejszych kompetencjach
w danym obszarze. Jest to rodzaj relacji: Nauczyciel/Przewodnik - Uczeń

Mentoring stosowany jest z powodzeniem na świecie w różnego rodzaju środowiskach: biznesowym, akademickim, obywatelskim. W Stanach Zjednoczonych aż 71%
ﬁrm z listy Fortune 500 stosuje mentoring. Metoda ta coraz szybciej zdobywa również zwolenników wśród polskich przedsiębiorców i pracowników różnych organizacji.
Jeżeli Twoja ﬁrma potrzebuje wsparcia w zakresie:
Budowania zaufania w zespole.

Wystąpień publicznych i prowadzenia

Eliminowania deﬁcytów pracowni-

efektywnych spotkań.

ków oraz wzmacniania ich mocnych

Skutecznej komunikacji w zespole oraz

stron.

klientami.

Organizacji pracy menadżera/lidera

Udzielania informacji zwrotnej.

zespołu.

Wyznaczania celów i delegowania zadań.

Skutecznego zarządzania zespołem.

Wdrażania liderów i menadżerów do roli

Kompetencji przywódczych lidera/

mentora dla swoich pracowników.

menadżera.

Budowania dobrych dla ﬁrmy relacji

Rozwiązywania konﬂiktów

interpersonalnych.

TO MENTORING JEST TYM, CO MAM DLA CIEBIE!
W mentoringu jestem opiekunem, doradcą i nauczycielem swojego podopiecznego
w zakresie jego potrzeb. Mój podopieczny, czyli Mentee otrzymuje ode mnie i wiedzę,
i propozycje różnych możliwości, z których może skorzystać, aby rozwiązać swój problem. Może też czerpać z mojego doświadczenia i na nim również budować własne.

MENTORING DLA FIRM

Mentoring dostępny jest on line i na żywo

Sesje
mentoringowe
doraźne

To spotkania mające na celu udzielenia wsparcia
i pomocy – potrzebnej wiedzy i doświadczenia
w związku z problemem, z jakim zmaga się pracownik Twojej Firmy. Sesje nastawione są na szybkie
rozwiązanie problemu, co eliminuje wiele negatywnych skutków jego nierozwiązywania.
Sesja trwa od 2-3 godzin i odbywa się w razie potrzeb
Klienta. Każda sesja doraźna może dotyczyć innej
sprawy, innego problemu.

Proces

To cykl spotkań rozłożonych w czasie od jednego roku

mentoringowy

do dwóch lat. Sesje mentoringowe odbywają się na
podstawie wcześniej ustalonego programu mentoringowego, a ich celem jest nie tylko wspieranie Klienta
w jego potrzebach i kłopotach, ale stymulowanie jego
rozwoju poprzez pozyskiwanie wiedzy i zdobywanie
własnego doświadczenia.
Jest to rodzaj wspierania ścieżki kariery zawodowej
pracownika np. w sytuacji jego awansu, który wymaga
od niego nowych kompetencji i umiejętności.

Napisz do mnie na adres coach@malgorzatagumowska.pl
a przygotuję dla Ciebie indywidualną wycenę!

MENTORING
EFEKTY I KORZYŚCI DLA TWOJEJ FIRMY

Największą korzyścią mentoringu
jest szybkość jego oddziaływania.
Mentee
natychmiast
otrzymuje
pomoc, w sytuacji, która jest dla
niego trudna. Firma nie ponosi strat
w wyniku negatywnych skutków
nierozwiązanych problemów.
Mentoring „traﬁa w punkt”, a więc
ﬁrma zyskuje poprzez eliminowanie
kłopotów i problemów a tym samym
napięć, jakie wraz z nimi pojawiają się
w relacjach interpersonalnych.
Mentoring odpowiada na bardzo indywidualne potrzeby Twojego pracownika, który otrzymuje od mentora to, na
czym mu najbardziej zależy.
Każdy pracownik, każdy człowiek ma
inne zasoby: wiedzę doświadczenie,
umiejętności. Uczestnicząc w otwartych szkoleniach nie zawsze czerpie
z nich tyle, ile potrzebuje.
Mentoring jest zindywidualizowaną
formą pomocy i rozwoju Twojego pracownika a zatem formą wsparcia
o wysokiej skuteczności.

Napisz do mnie na adres
coach@malgorzatagumowska.pl
lub zadzwoń +48 510 111 368
a przygotuję dla Ciebie
indywidualną wycenę!

ROZWÓJ W TWOJEJ FIRMIE
COACHING I MENTORING

