STUDIUM
KOMUNIKACJIwbiznesie
w
oparciuoPorozumieniebezPrzemocyNVCPOLSKA2018IEDYCJAI

“Kluczowymzasobemwewspółczesnychorganizacjachsąnieludzie,
leczJAKOŚĆRELACJIorazZAUFANIEpomiędzyludźmi.
ZaufaniebudujeZAANGAŻOWANIE”
–StevenM.R.Covey

Zapraszamy na roczny, intensywny program Konstruktywna komunikacja w biznesie, w
oparciu o Porozumienie bez Przemocy (NVC). Program obejmuje 6 dwudniowych modułów
(84 godziny), prowadzonych przez doświadczonych trenerów Porozumienia bez Przemocy z
Polski i zagranicy. Łącząc teorię z jej praktycznym zastosowaniem, program pozwala na
zmianęstylukomunikowaniasięworganizacji,coprzekładasię natworzeniepozytywnych
ikonstruktywnychrelacjibiznesowych.


DlaczegoPorozumieniebez
Przemocy
(NVC)?I
NVCtopodejściedokomunikacji,stworzoneprzezMarshallaRosenberga,
charyzmatycznegoamerykańskiegopsychologa,mediatora,autoraitrenera.
Dziękispojrzeniunarelacjeprzezpryzmatpotrzeb,NVCwspierazaufanie,szacunek
iwspółpracęworganizacjach.NVC
tonietylkofilozofia,lecztakżekonkretnenarzędziai
praktyki,którepomagajązmienićśrodowiskopracywmiejsce,gdzieludziemogądawać
z
siebieto,
conajlepsze.WpływNVCwykraczapozato,codająkonwencjonalnenarzędzia
zarządzanialudźmi.NVCzwiększa
samodzielnośćiosobistąodpowiedzialność
pracowników,wspierającjednocześniewspółpracęwzespole.
KorzyściwynikającezestosowaniaPorozumieniabezPrzemocydlaorganizacjii
poszczególnychpracownikówobejmująmiędzyinnymi:
- Trwałąpoprawęrelacjiikomunikacjinapoziomieorganizacyjnym.
- Usprawnieniewspółpracypomiędzydziałamiworganizacji,coprzekładasię na
zwiększenieefektywnościimierzalnewyniki.
- Rozwójumiejętnościkonstruktywnegorozwiązywaniakonfliktów,coprowadzido
szybszegoznajdowaniarozwiązań,zuwzględnieniempotrzebcałejorganizacji.
- Zwiększenieświadomościtego,wjakisposóbbudowaćwspółpracę,unikać
niepotrzebnychkonfliktówczycichejurazy.
- Poprawęatmosferywmiejscupracy,coprzekładasięnawyższąmotywację,
zaangażowanieiproduktywność.


Dla
kogo:i
●
●
●
●
●
●

Liderów,
Menedżerów,
KoordynatorówprojektówiScrummasterów(Agile),
Właścicielifirm,
PracownikówdziałówHR,
Trenerówbiznesu,którzychcą rozwinąćswojeumiejętności.


Korzyścidlauczestników:i
●
●
●
●
●
●
●

KrokpokrokupoznająpodstawyNVC,cozwiększyichumiejętnościkomunikacyjne
orazsamoświadomość.
Pogłębiąswojeumiejętnościzarządzanialudźmi,bybyć bardziejskutecznymiw
rozwijaniupotencjałuimotywacjiswoichzespołów,dbającjednocześnieowyniki.
Wzmocniąswojerelacjezawodoweiuzyskająumiejętnościprowadzącedo
zawieraniaumów,któredziałajądlawszystkich.
Zyskająumiejętnośćrozwiązywaniakonfliktów,wsposóbzwiększającymotywacjęi
poczucieodpowiedzialnościuwszystkichzaangażowanych.
Naucząsięreagowaćnatrudnesytuacjewzgodziezeswoimiwartościamioraz
zwiększąswojąodporność nawyzwania.
Naucząsięjaktroszczyć się oswojepotrzeby,zuwzględnieniemtego,coważnedla
innych.
Bezwzględunastanowiskoworganizacji-naucząsię jakpozytywniewpływaćna
kulturę organizacyjnąizaangażowanieswoichwspółpracowników.

Program

I
MODUŁWprowadzeniedo
NVC
w
biznesie
KayRung(Szwecja)
Daty:1-2luty2018
○ PodstawowenarzędziaizałożeniaNVC.
○ Słowamająznaczenie-owpływiesłównakomunikacjęorazodostosowaniu
językadookolicznościiludzi,zktórymirozmawiamy.
○ Pułapkikomunikacjiwbiznesie.
○ Praktyczneelementyteoretycznepołączonezćwiczeniami.

II
MODUŁZarządzaniesobą
w
kontekście
biznesowym
AgnieszkaPietlicka(Polska)
Daty:28-29marzec2018

○
○
○
○

Zrozumieniezłościitegojakmożenamsłużyć,wspierająckontaktiosiąganie
wynikówbiznesowych.
Poznaniemocysprzyjającychprzekonańiichwpływunaatmosferęiwyniki
pracy.
Zrozumieniewpływuograniczającychprzekonańnatojakmyślimyidziałamy.
Nazwanieitransformacjaograniczającychprzekonań,abyzwiększyć
kreatywnośćielastyczność wsytuacjach,którestanowiąwyzwanie.

III
MODUŁKomunikacjaiwspółpraca
w
zespole
DeborahBellamy(Austria)
Daty:26-27kwiecień2018
○ Efektywnerozmowy-prowadzącedowzajemnegozrozumieniaimierzalnych
wyników.
○ Dawanieiotrzymywanieinformacjizwrotnej,którabudujezaangażowaniei
motywację.
○ Reagowanienafeedback,którytrudnojestusłyszeć,zmiejscawyboru
opartegonawartościach,aniereakcjiwynikającejzlęku.
○ Świętowaniesukcesówiuczeniesięnabłędach.

IV
MODUŁPrzywództwooparte
na
współpracy
GeorgTarne(Niemcy)
Daty:14-15czerwiec2018
○ Zwiększanieswojegowpływuiprzywództwoopartenawspółpracy-bez
względunapozycjęw
organizacji.
○ Tworzenieefektywnychstrukturpodejmowaniadecyzji,którepozwalająna
uwzględnieniewkładu
wszystkichczłonkówzespołu.
○ Wspieranieumiejętnościprzywódczychczłonkówzespołuitworzenie
warunkówdobraniapełnejodpowiedzialnościzasiebie.
○ Przywództwo,wktórymmotywacjaiskutecznośćdziałaniapracownikównie
muszązależećodlidera,leczsąwspieraneprzezsamąstrukturę
organizacyjną.

V
MODUŁRozwiązywaniekonfliktów
i
mediacje
TomaszBagiński(Polska)
Daty:27-28Września2018
○ Rozumieniedynamikikonfliktu.
○ Postrzeganiekonfliktujakoszansynakreatywnerozwiązaniesytuacjiz
korzyściądlawszystkichzaangażowanych.
○ Przechodzenieodkonfliktudowspółpracyw5krokach.

○ Praktykowanierozwiązywaniakonfliktówwformalnyoraznieformalny
sposób.
○ Konfliktzperspektywydwóchosóborazkonfliktgrupowy.

VI
MODUŁCoachingNVCw
biznesie
PernillePlantener(Dania)
Daty:22-23listopad2018
○ Zwiększanie
zaangażowaniapracownikówpoprzezprzechodzenieod
zarządzaniadocoachingu,coprzekładasię zarównonapoprawę
wyników,jakirelacjiwewnątrzzespołu.
○ Słuchanie
iwyłapywanietego,coniezostałopowiedziane.
○ Zadawanie
pytańwzmacniających,któremająmoctransformowania
efektówrozmów.
○ Byciekatalizatoremzmiany,poprzezwspieranieinnychwprzekraczaniu
starychnawykówiwzorcówkomunikowaniasięlubdziałania.
○ Wspieraniezespołuwustalaniuiosiąganiuambitnychcelów.

Logistyka:
Miejsce

Gdańsk,Polska

Czas

Czwartek:9.00-17.00(zgodzinnąprzerwąnalunch)
Piątek:9.00-17.00(zgodzinnąprzerwąnalunch)

Cena

Info

●
●
●

regularna:11900PLN(+VAT)odosoby(płatnew6ratach)
dla2+uczestnikówztejsamejfirmy:-600złzaosobę
gdyzaliczkawwysokościjednejratyjestwpłaconado20listopada
2017:10800PLN(+VAT)zaosobę

Tłumaczenienajęzykpolskidostępnewraziepotrzeby.
Programdostępnyrównieżdlaindywidualnychfirmnazamówienie

O
prowadzących
KayRung(Szwecja)
Kay jest trenerem, mediatorem i wydawcą książek. Od 1998 roku pracuje jako konsultant i
trener w Szwecji i za granicą, prowadząc warsztaty dla biznesu i organizacji - między innymi
dla IKEA, SCA, Jungfermann Verlag, FISO, Norweskiego Czerwonego Krzyża, European
University Center for Peace Studies (EPU) i ONZ. Razem z Liv Larsson, trenerką NVC,

prowadzą firmę FRIARE LIV. Swoją wiedzę zdobywał u wielu międzynarodowych trenerów,
między innymi bezpośrednio od Marshalla Rosenberga, twórcy NVC. Obecnie dzieli się nią
w lekki i jasny sposób, oferując narzędzia, które znajdują bezpośrednie zastosowanie w
codziennejpraktyce.
AgnieszkaPietlicka(Polska)
Agnieszka pracuje jako trenerka NVC od ponad 15 lat. Jej specjalnością jest przekładanie
podejścia, które jest jej osobistym sposobem na życie, na potrzeby różnego rodzaju
organizacji - od armii (Niemcy), poprzez uniwersytety, po szkołę (Francja) i firmy (Polska).
Wspierała pracowników takich organizacji jak Millennium, Huawei, Raynat, Essilor, Axa,
BNPParibas,MAN,BMW,GoodFood,Bundeswehraiinnych.
Uwielbia obserwować transformację ograniczających przekonań i moc tych, które nam służą.
W swojej pracy łączy Porozumienie bez Przemocy, The Work (Byron Katie) oraz narzędzia
Systemów
WewnętrznejRodziny(IFS).Jejnajwiększyminauczycielamisąjejdwajsynowie.
DeborahBellamy(Austria)
Deborah dorastała w Wielkiej Brytanii, a obecnie mieszka w Wiedniu. Od ponad 20 lat
pracuje jako trenerka umiejętności miękkich, konsultant i facylitator - w krajach Zachodniej i
Wschodniej Europy. Od 2003r jest certyfikowaną trenerką Porozumienia bez Przemocy. W
pracy z biznesem współpracowała z takimi organizacjami jak IBM, Bosch, Uniwersytety
Ekonomiczne oraz Instytuty Naukowe. Jej pasją jest wspieranie zmian w organizacjach w
sposóbpełenempatiiihumoru.
GeorgTarne(Niemcy)
Georg jest przedsiębiorcą i konsultantem. Zanim w 2012 roku założył firmę Soulbottles,
pracował jako trener NVC i mediator. W ten sposób Soulbottles stała się dla niego miejscem,
gdzie mógł w praktyce sprawdzić jak działa biznes zbudowany w oparciu o założenia NVC.
Podstawą organizacji pracy w firmie jest holokracja, która pozwala wyjść zarówno poza
hierarchię, jak i konsensus, w stronę efektywnej samoorganizacji. W połączeniu z
wykorzystaniem narzędzi NVC w codziennej pracy oraz podczas spotkań, plasuje to firmę
Soulbottles wśród liderów turkusowych organizacji (vide “Pracować inaczej” Frederic
Laloux). Georg przekazał Soulbottles członkom zespołu w 2017r i obecnie pracuje nad
kolejnym przedsięwzięciem, wprowadzając jednocześnie model samoorganizujących
się przedsiębiorstwa w innych firmach holokratycznych, jak również u bardziej
konwencjonalnychklientówjakBosch,Audi/VolkswagenlubDaimler.
TomaszBagiński(Polska)
Tomasz jest trenerem i konsultantem z ponad 10-letnim doświadczeniem. Pracował z
różnymi organizacjami - od NGO po globalne korporacje, jak również z osobami na różnych
stanowiskach - od kierowników liniowych, po prezesów firm. Swoją przygodę z NVC
rozpoczął w 2008r od mediacji NVC w zespole R&D firmy technologicznej. Efekty były
niezwykłe. Od tamtej pory stał się aktywnym mediatorem NVC i trenerem mediacji NVC, z
powodzeniem wprowadzając w szeregu firm narzędzia i rozwiązania oparte na NVC. W
swoim podejściu łączy NVC, holistyczne podejście do organizacji bazujące na TOC (Theory
ofConstraints)orazwieloletniedoświadczeniewobszarzezarządzaniaprojektami.

Mam silne przekonanie, poparte wieloletnim doświadczeniem, że kontakt międzyludzki jest
zawsze pierwszym krokiem w stronę prawdziwej efektywności, bez względu na dziedzinę zarządzania sobą, zarządzania innymi, sprzedaży, negocjacji, budowy domów czy
programowania.
PernillePlantener(Dania)
PernillejestcertyfikowanątrenerkąNVC(2011)orazcertyfikowanymcoachemnapoziomie
PCC(2012),mentorką(2014)iprowadzifirmęcoachingowo-doradcząBusinessByHeart.
Wspieramałeiśredniefirmywzmniejszaniufluktuacji,usprawnianiuwspółpracyoraz
zwiększaniuzaangażowaniapracownikównakażdympoziomieorganizacji.
Jestjedną
zprowadzącychmiędzynarodowyprogramszkoleniacoachówLeadershipThat
Works.W
swojejojczystejDaniipracujejakozewnętrznyfacylitatororazprowadzimediacje
naprawczedlapolicji.Jestczęstymprelegentemwystąpieńnatematneurobiologii
coachingu,empatiiwmiejscupracyorazosobistegoprzywództwa.Jestwspółautorkąksiążki
AtEyelevelwiththeReceiverofViolence(2015)-podręcznikadlaprofesjonalistów
pracującychwobszarzeprzemocydomowej.
Jestpasjonatkązrównoważonegorozwoju-zorganizowałafinansowanieorazprowadziła
ponad20projektówwtymobszarze.

Organizatoriinformacjekontaktowe:
DominikaJasińska
CertyfikowanatrenerkaNVC/Polska
www.dominikajasinska.pl
AgnieszkaRzewuska-Paca
CertyfikowanatrenerkaNVC/Polska
www.empoweredliving.pl

Zobaczna:www.strefanvc.pl/studium-komunikacji-w-biznesie/

