COACHING DLA ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH WRK ZOP
DEFINICJA COACHINGU
Coaching jest interaktywnym procesem (dialogiem), który pomaga pojedynczym osobom lub
organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania. Profesjonalni
coachowie słuchając i obserwując klienta dopasowują swoje podejście do jego potrzeb, tak aby
pomóc klientowi w dochodzeniu do rozwiązań oraz strategii działania.
Coachowie wychodzą z przekonania, że klient jest z natury kreatywny i pełen pomysłów.
Zadanie coacha polega na wydobyciu tych umiejętności, zasobów i kreatywności, które klient już
posiada oraz na stworzeniu nowej często bardziej obiektywnej perspektywy na zagadnienie oraz
dzieleniu się informacją zwrotną.
COACHING W TRZECIM SEKTORZE
Coaching adresowany do organizacji pozarządowych może być nastawiony na rozwój działalności
tego typu instytucji, na wzmocnienie i wzrost umiejętności przedsiębiorczych u liderów organizacji
pozarządowych (aktywnych członków zarządów, samodzielnych koordynatorów projektów, osoby
odpowiedzialne za rozwój działalności gospodarczej lub odpłatnej w NGO).
Może to być zarówno coaching indywidualny jak i zespołowy. Skierowany jest do organizacji
pozarządowych zainteresowanych wypracowaniem spójnego planu działań pod okiem specjalisty.
Skuteczny coaching sprawia, że organizacje i ich pracownicy rozwijają się szybciej i osiągają bardziej
satysfakcjonujące rezultaty.
CO OSIĄGNIE LIDER NGO?





rozwój kompetencji menadżerskich
większą umiejętność motywowania i wzbudzania zaangażowania
większą równowagę w życiu
większą skuteczność i efektywność działań

CO OSIĄGNIE ZESPÓŁ NGO?









rozwój umiejętności komunikacji wewnątrz zespołu, która ułatwi jasne zdefiniowanie celów,
ról, obowiązków i struktury zadań
twórcze podejście do rozwiązywania problemów,
wiedzę, jak czerpać naukę z dotychczasowych doświadczeń oraz uczyć się od siebie nawzajem
opanowanie udzielania i przyjmowania informacji zwrotnej (feedback)
samodzielne rozwiązywanie konfliktów
większą spójność zespołu tzw. duch współpracy
większą skuteczności wszystkich członków zespołu
interakcję pomiędzy zespołem a jego liderem



większą skuteczność i efektywność działań
INFORMACJE ORGANIZACYJNE





spotkania indywidulane od 2 do 3 godzin, najlepiej 2 razy co 14 dni
spotkania zespołowe około 5 godzin, najlepiej 2 razy co 21 dni
przed pierwszym spotkaniem kontakt mailowy lub telefoniczny w celu omówienia
konkretnego problemu/celu coachingu
NOTATKA O COACHU
Inga Bielińska

Jest coachem, który pomaga klientom wpadać na dobre pomysły i wspiera ich aż do osiągnięcia
rezultatów, które przekładają się na realne profity finansowe. Jej idealnym klientem jest
przedsiębiorca, freelancer, manager lub zespół, który osiągając świetne wyniki chce zarobić świetne
pieniądze. Ma za sobą około 600 godzin coachingowych (10.2012 uzyskała tytuł ACC) w zakresie
coachingu managerskiego, coachingu kreatywności i coachingu zespołów. Poetka i opowiadaczka
historii.
W swojej pracy łączy m.in. podejście Ericksonowskie (nastawienie na wywoływanie zmiany przez
uruchomienie zasobów tkwiących w człowieku), psychologię pozytywną, skoncentrowaną na
rozwiązaniach z rozwojowym wykorzystaniem technik twórczego pisania i journalingu.
Swoimi warsztatami kreatywności i coachingiem rozwija inicjatywy prospołeczne: Centrum
Bukowska, Kampanie Wspieramy Dobre Myśli, Centrum NGO Poznań, Fundacje Kształcenia
Ustawicznego Peritia, Wielkopolskę Przedsiębiorczą i Kreatywną, Stowarzyszenie Kobiet Konsola .
Rozwijała przedsiębiorców oraz kadrę m. in.: Kompania Piwowarska, Volkswagen Polska, BZ WBK
Leasing, Ecco Holiday, Urząd Gminy Dąbrowa, Urząd Miejski Stargard Szczeciński, Osmosys
Technologies, Phoenix Contact, Uniwersytet Każdego Wieku na WSB Poznań, WSB w Szczecinie
Wydział Studiów Podyplomowych Coaching, WSB w Poznaniu Wydział Studiów Podyplomowych
Coaching , Wielkopolski Urząd Wojewódzki, Evio Polska, ADB Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w
Poznaniu.
Ma za sobą liczne publikacje w prasie literackiej i branżowej.
Prywatnie mama czteroletniej Ady oraz fanka kuchni pięciu przemian.

Osoby i organizacje zainteresowane coachingiem proszę o kontakt z Justyną K. Ochędzan:
justyna.k.ochedzan@wrk.org.pl, tel. 61 85 30 930, 500 29 77 88.

