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Propozycja webinarów
“KRYZYSOWYCH”

ZAŁOŻENIA
FORMA i CZAS:
➔ Interaktywne webinary w dwóch formatach:
◆ 60 minut: 80% wykład + 20% interakcja
◆ 90 minut: 60 minut 80% wykład & 20% interakcja +
30 minut ćwiczenia praktyczne i Q&A
➔

Wszystkie tematy dostępne w wersji polskiej i angielskiej

MATERIAŁY:
➔ lista inspiracji: nagrania, podcasty, wykłady, książki, instytucje wspierające
➔ PDF z prezentacją trenera

Dodatkowo płatne: notatka wizualna

www.growthadvisors.pl

2

OPIS WEBINARÓW:

Stresoodporni - budowanie odporności na stres
Opis:

Kluczowe zagadnienia:

Czy możliwe jest życie bez stresu? Oczywiście nie!
Musielibyśmy wypisać się z rzeczywistości. Stres jest nieunikniony.
Wiedza o tym co się z nami dzieje kiedy czujemy się zagrożeni lub
podlegamy napięciu pozwala nam lepiej zrozumieć siebie i osoby z
naszego otoczenia oraz daje możliwość obniżenia, a czasem nawet
wyeliminowania stresu z naszego życia. Odżywianie, odpoczywanie i
oddychanie to tylko niektóre czynności, które praktykowane świadomie
redukują nasz poziom stresu i budują odporność psychiczną.

•
•

•

•

•

Stresory – skąd się biorą i czy mogę na nie wpływać?
Czy wiem, co się ze mną dzieje – skąd mam wiedzieć,
kiedy jestem zestresowany?
Co się z nami dzieje pod wpływem przewlekłego stresu?
(depresja, pracoholizm, wypalenie, choroby układu
krążenia i układu krążenia)
8 czynności, którymi możemy poprawić jakość swojego
życia - jeśli będziemy je robić :-)
Zaplanuj swój tydzień - zacznij dbać o siebie... i nie
przestawaj!

Korzyści:
•
•
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budowanie świadomości objawów i skutków stresu,
poznanie metod i narzędzi, które pozwalają na natychmiastowe
obniżenie poziomu stresu oraz tych, które budują długotrwałą
odporność psychiczną
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Odzyskaj kontrolęJak “na gorąco” radzić sobie ze stresem i dezaktywować stresory
Opis:

Kluczowe zagadnienia:

“Gdy to najważniejsze, zachowujemy się najgorzej” - sytuacje stresowe
często sprawiają, że nie pokazujemy się z najlepszej strony. Umiejętność
radzenia sobie ze stresem “na gorąco”, “w ogniu” wpływa pozytywnie na
nasze relacje, karierę i efektywność w życiu zawodowym i prywatnym.
Rezyliencja, czyli odporność na stresory, nie jest umiejętnością
wrodzoną, lecz wyuczoną i właśnie jej podstawowe techniki przybliżymy
na webinarze “Odzyskaj Kontrolę”.

•
•
•
•
•
•
•

Rezyliencja wrodzona czy wyszkolona - jak rozwijać
rezyliencję?
Czym jest stresor i jak przerwać krąg stresu?
3 reakcje na stres i jak identyfikować je u siebie i innych?
8 natychmiastowych strategii radzenia sobie ze stresem
Ładowanie energii i rola pełnych baterii w rezyliencji
Znajdowanie kontroli: model odpowiedzi na bodziec - czyli
szukanie siły, aby wybrać odpowiednią reakcję
Trening umysłu: Mentalność Wzrostu a Stała Mentalność,
praktyka wdzięczności i kierowanie uwagi

Korzyści:
●
●
●
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Umiejętność przerwania kręgu stresu i zachowania spokoju nawet w
trudnych sytuacjach
Zdolność wyłapywania reakcji stresowych u siebie i
współpracowników i adekwatnego postępowania
Budowanie sprawności mentalnej, która przyczynia się do lepszych
efektów w życiu i pracy
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Mózg bez stresu:
Jak zwiększać mentalną odporność dzięki odkryciom neuronauki
Opis:
Dzisiejsze niepewne czasy bardzo obciążają nas emocjonalnie.
Wysoki poziom stresu może prowadzić do odczuwania braku energii,
wyczerpania, wypalenia zawodowego i osobistego oraz wielu poważnych
chorób. Nie możemy uniknąć stresujących czynników, ale istnieją
sposoby na to, aby kontrolować swoje reakcje. Na tym webinarze
poznamy podstawy treningu mentalnego, dowiemy się jak budować
myśli, które wspierają nas w osiąganiu sukcesów i jak cieszyć się
długofalowo lepszym zdrowiem i poczuciem szczęścia.

Kluczowe zagadnienia:
•
Związek mózgu i ciała - czyli jak stres wpływa na nasze
zdrowie
• Jak pozbyć się pozostałości stresu na stałe
• Podstawy mentalnej sprawności i dlaczego stres jest
naszym wyborem
• Neuronauka i anatomia wzorców mentalnych od środka
• Jak bronić się przed negatywnym mentalnym obrazem
• Jak odzyskać kontrolę i zaprogramować swój mózg tak, by
nam najlepiej służył

Korzyści:
●
●
●
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Lepsze zdrowie fizyczne i psychiczne dzięki odpowiedniemu
programowaniu mentalnemu.
Umiejętność długofalowego zrzucania stresu
Świadomość pułapek mentalnych i sposoby ich unikania dla
lepszych efektów w pracy z klientem, z partnerami w firmie i w życiu
prywatnym
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W jakim świecie obudzę się jutro, czyli oswajanie niepewności
Opis:

Korzyści:

Jeszcze nie zdążyliśmy ochłonąć i dojść do siebie po pandemii, a już
kolejne wydarzenia budzą nasz lęk i burzą nasze poczucie
bezpieczeństwa. Sytuacja w jakiej znaleźli się nasi wschodni sąsiedzi,
wzbudziła w nas nie tylko strach, złość, bezsilność, ale też silną potrzebę
działania i niesienia pomocy. Jesteśmy w stanie podwyższonej gotowości i
zaczynamy być już tym bardzo zmęczeni, a zamiast wytchnienia pojawiają
się kolejne wyzwania. Jak się w tym odnaleźć?

●
●

możliwość zrozumienia i zaakceptowania emocji, które
towarzyszą nam w obecnej sytuacji
praktyczne sposoby jak zadbać o swoją głowę i kondycję
psychiczną funkcjonując w stanie podwyższonego lęku i
stresu

Kluczowe zagadnienia:
•
•
•
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Co się dzieje wokół mnie i czemu tak na to reaguję? - różne możliwe
stany, emocje i reakcje związane z kryzysem geopolitycznym.
Sen o odzyskaniu kontroli - jak funkcjonować w chaosie informacji i
zdarzeń?
Pomagasz innym. A pamiętasz o sobie? - jak możemy dbać o siebie
i swoich najbliższych w niepewnej codzienności
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DLACZEGO MY

GROWTH ADVISORS – KIM JESTEŚMY?
Stworzyliśmy Przestrzeń do Rozwoju, w której łączymy pasję do biznesu z
najświeższymi trendami i rozwiązaniami z rynku. Dostarczamy rozwiązania
szyte na miarę potrzeb naszych klientów w ciągle zmieniającym się i
dostarczającym
nowych
wyzwań
środowisku
biznesowym.

ZAWSZE
INDYWIDUALNE
PODEJŚCIE DO
POTRZEB
KLIENTA

DOŚWIADCZENI
PRAKTYCY W
SWOICH
DZIEDZINACH

Wierzymy, że cechą, która ma nierozerwalny związek z sukcesem jest chęć
rozwoju. Dlatego stale zadajemy sobie i naszym klientom pytanie: co możemy
robić
lepiej?
Wierzymy też, że każdy biznes może działać bardziej efektywnie. Trzeba tylko
wiedzieć, co i jak w nim ulepszyć. Dlatego przyglądamy się temu, co
powoduje największy dyskomfort, ale nie pozostajemy na symptomach, tylko
sięgamy
do
sedna
problemu.

ZAUFALI NAM M.IN.:

Naszą misją jest pomoc najlepszym przedsiębiorcom na
świecie w przezwyciężaniu wyzwań.

Korzystaj z doświadczeń praktyków i działaj efektywniej!
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SZEROKI
ZAKRES
KOMPETENCJI

TRENERZY

KAMILA DZIERŻANOWSKA
Trener, Coach, Konsultant HR, autorka projektów wellbeingowych i programów rozwojowych.
Trafnie diagnozuje potrzeby biznesowe, na ich podstawie układa strategie szkoleniowe, tworzy i realizuje programy
rozwojowe oraz programy budujące dobrostan psychiczny i fizyczny. Posiada wieloletnie doświadczenie operacyjne w
biznesie.
Pomaga ludziom i organizacjom osiągnąć zaplanowane cele poprzez projektowanie i wdrażanie narzędzi rozwojowych, które
stanowią odpowiedź na ich potrzeby w zakresie: komunikacji interpersonalnej, auto-motywacji, budowaniu równowagi,
integracji różnorodności, przywództwa i samorealizacji oraz przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu. Wspiera organizacje
w tworzeniu strategii dotyczącej budowania zaangażowania pracowników i tworzeniu kultury zrównoważonego rozwoju.
Przeprowadziła ponad 2000 sesji szkoleniowych, warsztatów, projektów konsultingowych oraz sesji coachingowych.
Jako Trener, Coach i Konsultant współpracowała z:
Leroy Merlin Polska, PWC, Empik Go, Sodexo Polska, Circle K, Starwood Hotels and Resorts Worldwide, Saund Garden
Hotel Airport, Orbis S.A., Accor Hotels, CUPT, Bankami Żywności oraz osobami prywatnymi.
Uczestnicy jej szkoleń i konsultacji przede wszystkim cenią sobie jej energię, otwartość, autorskie narzędzia i
ćwiczenia oraz to, że potrafi zaangażować wszystkich uczestników i pobudzić ich kreatywność w kierunku poszukiwania
praktycznych i skutecznych rozwiązań. Pracuje m.in. z osobami z poziomu zarządu firm, średnią i wyższą kadrą
menedżerską, trenerami, a także pracownikami liniowymi.
W wolnym czasie nagrywa swój autorski podcast ,,Słucham Gadam’’. Do wywiadów zaprasza ludzi, którzy mają odwagę
być sobą i realizować swój potencjał. Odkrywa poprzez swoich rozmówców jaką frajdą jest bycie autentycznym i ile korzyści
przynoszą codzienne akty odwagi i uważności. Zaprasza do rozmów: pasjonatów, osobowości ze świata biznesu i sztuki oraz
specjalistów z różnych obszarów rozwoju osobistego. Kamili gośćmi byli między innymi: Jacek Santorski, Jarosław Szulski,
Miłosz Brzeziński i Krzysztof Litwiński. Jej pasją jest biały śpiew oraz nieustannie pogłębianie swojej uważności poprzez
treningi oddechowe.
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MARTA PYRZ
Pomagam liderom odkryć indywidualne Super Moce dzięki połączeniu coachingu i mentoringu opartego na
bogatej wiedzy biznesowej. Czerpię z 11 lat kariery menedżerskiej w jednej z największych globalnej
korporacji (Top 50 na liście Fortune), w gdzie byłam w roli kierowniczej, dyrektorskiej i opiekuna młodych
talentów. Moje doświadczenie w sprzedaży i marketingu oraz hybrydach tych dwóch działów (e-commerce)
nauczyło mnie trudnej sztuki komunikacji (wewnątrz i na zewnątrz) by osiągać swoje cele oraz nastawienia
na obopólną korzyść. Dziś jako certyfikowany trener i coach, buduję na tych zasobach by rozwijać talenty,
skupiać na tym, co ważne, poprawiać jakość zarządzania ludźmi i uczyć zapracowanych menedżerów
budowania osobistej równowagi.
Specjalizacje:
- Odkrywanie i komunikacja mocnych stron: Uczę ludzi jak wydobyć i pielęgnować ich talenty oraz jak sprawić, by
zostały docenione w zespole i szerszej organizacji.
- Rozwój liderów: Wprowadzanie menedżerów w tajniki zarządzania ludźmi i odkrywanie ich indywidualnego stylu.
- To, co ważne: "Jeśli nie wiesz, dokąd zmierzasz, każda droga cię tam zaprowadzi" - dlatego w pracy ze mną
tworzymy misję i wizję na polu osobistym i biznesowym.
- Work-life balance: Nauka życia i pracy „w równowadze”, łączenia wielu ról na gruncie prywatnym i zawodowym w
sposób, który nie wypala.
- Mentoring biznesowy: W razie potrzeby służę mentoringiem z zakresu zarządzania ludźmi, marketingu digital i
sprzedaży e-commerce oraz osiągania celów biznesowych przez ustawienie wizji i priorytetów zespołu.
Certyfikaty: Business Coaching Diploma PWC, Business Coaching Diploma Advanced PWC, ACC Certified Coach
w ICF, International Education Society, Trener Biznesu Grupa Set, Rekomendacja PTP
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DZIĘKUJĘ!

Pakita Łowczyńska
pakita.lowczynska@growthadvisors.pl
+48 604 902 926

