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Szczepan-Jakubowskiej
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Stopnia: Trenerów, Coachów i Mediatorów
3. Trenerze – zapraszamy Cię do uczestnictwa w III module Szkoły
Coachów
4. Gdzie superwizja łączy się z inspiracją, wypracowywaniem nowych
kierunków rozwoju – wywiad z Jackiem Jakubowskim o idei
powstania szkół II stopnia
5. Rekrutacja na bezpłatne szkolenia dla praktykujących trenerów
w ramach projektu EFS
6. „Profesjonalista w zgodzie ze sobą. Na TROPie zmiany” –
Spotkanie z Dorotą Szczepan Jakubowską
7. „Zrozumieć siebie i innych” – trening interpersonalny
8. Wokół SWATa. Przez sieciowanie do spełniania marzeń
9. Wolontariusze Euro 2012 w działaniu – podsumowanie
współpracy PAM z EURO 2012
10. Fundacja Iskierka: Projekt „Kierunek: szczęście”
11. Co, gdzie, kiedy – kalendarz wydarzeń
Grupa TROP na Facebook’u >>
Grupa TROP na LinkedIn >>

1. „EMPATIA – OPIEKUN, KTÓREGO SIĘ WSTYDZIMY” ARTYKUŁ DOROTY
SZCZEPAN JAKUBOWSKIEJ

Autorka: Dorota Szczepan-Jakubowska
Na temat empatii pokutuje wiele mitów deprecjonujących ten podstawowy mechanizm społecznego
dostrajania się i współpracy jako nieracjonalny. Biznesmeni, specjaliści i inni pracownicy
przedsiębiorstw oraz urzędów chętnie uczyliby się wywierania wpływu na innych, ale chcieliby przy
tym nic nie przeżywać…
Czytaj dalej >>
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2. AKADEMIA TROP – REKRUTACJA DO WIOSENNEJ EDYCJI SZKÓŁ PIERWSZEGO
STOPNIA TRENERÓW, COACHÓW I MEDIATORÓW

Empatia to również hasło, które towarzyszy szkoleniom prowadzonym w ramach Akademii TROP. Czy
jesteś w Szkole Trenerów, Coachów czy Mediatorów uczysz się i doświadczasz dojrzałej empatii.
Zetknięcie się z empatią podczas naszych szkoleń, to tylko jeden z charakterystycznych elementów
edukacji w Akademii TROP. Sprawdź, co jeszcze oferujemy.
Zachęcamy do przeczytania opinii naszych absolwentów:
"To interesujące, że TROP czytany wspak to PORT. Kiedy myślę o TROPie widzę Barcelonę. Miasto,
w którym czuję się jak w domu już po kilku dniach od przybycia. Piękne, ale przede wszystkim ciekawe
miejsce, które ma do zaoferowania coś więcej niż inne miasta. Oferuje coś specjalnego, czego nie da
się opisać w kilku zdaniach. Aby zrozumieć ten fenomen, trzeba tam po prostu być. Nie znam nikogo
kto wróciłby niezadowolony z tego PORTu. Dokładnie tak samo jest z TROPem. Trudno w kilku
słowach wyjaśnić fenomen tego, co się przeżywa w tej szkole. Na pierwszy rzut oka nie dzieje się tu nic
nadzwyczajnego – przychodzisz, słuchasz, mówisz, wychodzisz i ... no właśnie. Najważniejsze jest to co
po "i". Myślisz, czujesz i wracasz. W tej szkole nie nauczysz się formułek i regułek – te możesz znaleźć
w każdej książce. W TROPie przejdziesz pewien proces. Proces niecodzienny – nauczysz się uczyć i jak
uczyć innych. Jeżeli jesteś gotowy na udział w procesie, który spowoduje nieodwracalne zmiany
i pozwoli Ci zostać nie tylko trenerem, ale AŻ trenerem, zawiń do tego PORTu. Od niemalże roku jest
to także mój PORT (TROP). Wracam tu tak samo chętnie jak do Barcelony..."
Dariusz Kropacz, Uczestnik XXIX edycji Szkoły Trenerów Biznesu
“Uważam, że decyzja aby budować własną karierę trenerską z TROPem była najlepszą jakiej mogłam
w tym zakresie dokonać. Kilkanaście miesięcy szkoły było dla mnie wspaniałą podróżą, którą
rozpoczęłam we własnym wnętrzu, a uwieńczyłam gotowością do głębokiej, pełnej zrozumienia
i empatii pracy z grupami. Odnoszę wrażenie, że wszystkie procesy przez które przeszłam wraz
z współuczestnikami szkoły były niezbędne do mojego integralnego rozwoju i dogłębnego zrozumienia
pracy trenera jako moderatora zmiany – nie tylko w warunkach biznesowych. Z wykształcenia jestem
psychologiem. TROP wyzwolił we mnie umiejętność korzystania z profesjonalnej wiedzy w sposób
praktyczny i całkowicie zintegrowany z moim własnym oglądem teorii i badań z różnych specjalizacji
tej nauki. To daje mi poczucie ogromnej sprawczości. Wielką wartością dla mnie jako trenera
budującego swoją ścieżkę kariery jest również tak bardzo wspierane przez TROP sieciowanie
i regularne spotkania SWAT-owe, które dają unikalną możliwość wzajemnego inspirowania się
i inicjowania nowych przedsięwzięć poza szkołą. Polecam TROP jako doświadczenie i jako społeczność
z całego serca”.
Magdalena Kempa, Absolwentka XXVIII edycji Szkoły Trenerów Biznesu

Jeżeli chcesz wyruszyć z nami w podróż, prześlij do nas swoją aplikację.
Zajęcia rozpoczynają się już 27 kwietnia 2013.
Szczegóły rekrutacji: Marietta Banach, 22 615 28 91 / akademia@grupatrop.pl
Więcej informacji >>
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3. TRENERZE – ZAPRASZAMY CIĘ DO UCZESTNICTWA W III MODULE SZKOŁY
COACHÓW

Jeżeli jesteś praktykującym trenerem, który pragnie wzbogacić swoją wiedzę i nabyć umiejętności
coachingowe, zapraszamy Cię do Szkoły Coachów I Stopnia, która startuje już 25 maja 2013 roku.
Do szkoły zapraszamy absolwentów naszej Szkoły Trenerów oraz absolwentów innych szkół
trenerskich. Nasi absolwenci już na wejściu otrzymają 5% zniżki.
Zgłoszenia w postaci formularza zgłoszeniowego, CV oraz skanu dowodu osobistego prześlij na adres
akademia@grupatrop.pl do końca kwietnia.
Spiesz się, zostało niewiele miejsc.
Szczegóły rekrutacji: Marietta Banach, 22 615 28 91 / akademia@grupatrop.pl

4. GDZIE SUPERWIZJA ŁĄCZY SIĘ Z INSPIRACJĄ, WYPRACOWYWANIEM
NOWYCH KIERUNKÓW ROZWOJU – WYWIAD Z JACKIEM JAKUBOWSKIM
O IDEI POWSTANIA SZKÓŁ II STOPNIA

Jaka idea przyświeca szkołom II stopnia i dlaczego warto wziąć w nich udział?
Odpowiedzi na to pytanie udzielił Jacek Jakubowski, współautor programu szkół II stopnia.
Zapraszamy do przeczytania krótkiego wywiadu:
Skąd narodził się pomysł na stworzenie szkół dla zaawansowanych trenerów?
Jacek Jakubowski: W Polsce niezwykle intensywnie rozwija się ruch treningowy. Powstają już setki
szkół trenerów, kursów, wiele osób zaczyna prowadzić warsztaty w oparciu o książki, własną intuicję.
Znaczna część z tego jest robiona źle, nieprofesjonalnie. Powoduje to ogólne przekonanie, że
szkolenia nic nie dają i są formą marnowania pieniędzy. To poważny problem – można (nawet
trzeba!) to piętnować, ale warto też zaproponować coś konstruktywnego. Skoro już jesteś trenerem,
to popracuj nad sobą, swoją samoświadomością, wiedzą, kompetencjami.
Jest też tak, że na rynku pracują bardzo dobrze przygotowani trenerzy. Niestety nie ma dla nich
oferty, w której superwizja łączyłaby się z inspiracją, wypracowywaniem nowych kierunków rozwoju.
Szkoły dla zaawansowanych są zaadresowane głównie do takich właśnie osób.
Jest też jeszcze jedna grupa, do której kierujemy ofertę. To osoby, które ukończyły jakieś dobre szkoły
trenerów i są w fazie przejściowej – już sporo umieją, a jeszcze nie są zakorzenione w konkretnych
obszarach, środowiskach. Często też nie potrafią składać ofert, prowadzić rozmów sprzedażowych,
nie maja zbudowanych długotrwałych relacji opartych na zaufaniu, etc.
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Komu poleciłbyś wzięcie udziału w szkołach drugiego stopnia?
Trenerom pracującym kilkanaście lat, których zaczyna dopadać rutyna, wypalenie, a czasem
poczucie jałowości. Warto się rozkręcić twórczo, nabrać wiatru w żagle, odświeżyć.
Profesjonalistom zakorzenionym w ciekawym, ale określonym obszarze tematycznym,
środowisku. Warto zobaczyć (a nawet się zachwycić) formującymi się nowymi sposobami
uprawiania tego zawodu.
Freelancerom potrzebującym nieco niezagrażającej ich wolności wspólnoty.
Członkom zespołów, którzy chcieliby, nie zdradzając współpracowników i przyjaciół, spotkać
się głębiej z trenerami z innych bajek.
Osobom, które nie bardzo wiedzą, czy są trenerami, coachami, tutorami, konsultantami, czy
liderami zmiany. Mogą wypracować własny, niepowtarzalny, ale merytorycznie
i metodologicznie ugruntowany styl działania.
Wszystkim, którzy odczuwają potrzebę wspólnego pomyślenia, opracowania poznawczego
tego, co robią. Będziemy wspólnie „rozumować”, smakować teksty, które pięknie opisują to,
co robimy lub moglibyśmy robić.
Nasze dotychczasowe działania na rzecz doświadczonych trenerów chcemy podnieść na nowy
poziom. Chcemy z nich stworzyć nowatorski system, w którym każdy jego uczestnik, diagnozując
swoje potrzeby i możliwości, będzie mógł wziąć udział w doskonaleniu emocji (zwłaszcza empatii),
uważności, myślenia i działania. Zapraszamy.

Rekrutacja do Szkół II stopnia dla zaawansowanych Trenerów, Coachów i Mediatorów trwa.
Pierwsze zajęcia rozpoczynają się już 13 kwietnia.
Szczegóły rekrutacji: Alicja Kulawik , 22 615 28 91 oraz zaawansowani@grupatrop.pl

Grupa TROP
Warszawa, Pożaryskiego 69
22 615 52 40 | biuro@grupatrop.pl
www.grupatrop.pl

5. REKRUTACJA NA BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA PRAKTYKUJĄCYCH TRENERÓW
W RAMACH PROJEKTU EFS

8 marca ruszył pierwszy z bezpłatnych kursów w ramach projektu „Trener Rozwoju Organizacji
Przyszłości. Innowacje w szkoleniach” już 15 marca rusza kolejny.
Zainteresowanie kursami jest duże, ale przewidzieliśmy to i mamy jeszcze dla Was miejsca
w kolejnych grupach, więc jeśli jesteś zainteresowany rozwojem nowatorskich kompetencji
trenerskich w następujących tematach:
1. „Wykorzystanie metod coachingu grupowego w pracy trenera”
2. „Metodyka uczenia w działaniu w pracy trenera (Action Learning)”
3. „Działania twórcze jako narzędzie pracy trenera”
Zapraszamy do składania aplikacji.
Przypominamy, że nasze szkolenia są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego
(Poddziałanie 2.2.2. PO KL) w ramach projektu „Trener Rozwoju Organizacji Przyszłości – innowacje
w szkoleniach”.
Na naszej stronie WWW znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące programu, a także terminy
kolejnych kursów i warunki uczestnictwa.
Strony projektu „Trener Rozwoju Organizacji Przyszłości. Innowacje w szkoleniach” >>

6. „PROFESJONALISTA W ZGODZIE ZE SOBĄ. NA TROPIE ZMIANY” - SPOTKANIE
Z DOROTĄ SZCZEPAN-JAKUBOWSKĄ

Wszystkich zainteresowanych szkołami I i II stopnia w ramach Akademii TROP zapraszamy
na spotkanie pod hasłem „Profesjonalista w zgodzie ze sobą. Na TROPie zmiany”, które poprowadzi
Dorota Szczepan-Jakubowska.
Uczestnicy spotkania będą mieli okazję:
uczestniczyć w inspirującej rozmowie o tym, czego warto uczyc się w dzisiejszym świecie
poznać aktualną ofertę Akademii TROP
skonsultować swoją ścieżkę kształcenia w ramach Akademii TROP
Spotkanie odbędzie się w centrum Warszawy w Boutique Bed & Breakfast, 26 marca br.,
przy ul. Smolnej 14/7, w godzinach 17:30-20:30.
Wstęp bezpłatny. Maksymalna liczba uczestników: 15.
Prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres: akademia@grupatrop.pl.
Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania miejsc.
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7. „ZROZUMIEĆ SIEBIE I INNYCH” – TRENING INTERPERSONALNY

Jeśli chcesz doświadczyć czegoś głębokiego, osobistego jednocześnie wzmacniającego
i energetyzującego przyjdź na trening interpersonalny. To doświadczenie pozwoli Ci poznać Twoje
mocne strony i w oparciu o nie budować głębsze, bardziej konstruktywne relacje.
Trening odbędzie się w siedzibie Grupy TROP, przy ul. Pożaryskiego 69, w terminie 26-30 czerwca
2013.
Trening poprowadzi
grupowego.

Dorota

Szczepan-Jakubowska,

superwizor

psychologicznego

treningu

Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania miejsc w grupie.
Szczegóły rekrutacji: 22 615 28 91 / akademia@grupatrop.pl

8. WOKÓŁ SWATA. PRZEZ SIECIOWANIE DO SPEŁNIANIA MARZEŃ

Akademia TROP to nie tylko miejsce nabywania nowych umiejętności i samopoznania. To również
przestrzeń do spotkań. W Akademii TROP zachęcamy, aby działać samodzielnie, ale nie samotnie.
Także po zakończeniu szkoły. Właśnie po to jest SWAT: Sieć Wspierania Aktywności Trenerskiej.
To stowarzyszenie trenerów, coachów i mediatorów, którzy podczas regularnych spotkań wymieniają
się doświadczeniem, służą sobie wzajemnie rozmową, pomocą, dzielą się pomysłami.
Czy to działa? Zachęcamy do lektury relacji Anny Łazickiej o rozwoju w ramach Sieci Wsparcia
Rozwoju Trenerskiego.
Przez sieciowanie do spełnienia marzeń
„Kiedy w styczniu 2012 zaangażowałam się w SWAT nie wiedziałam, co z tego wyjdzie i nie robiłam
żadnych założeń. Tak jak patrzę teraz na siebie z perspektywy roku to widzę, że chyba po prostu
potrzebowałam kontaktu z ludźmi podobnie myślącymi. W listopadzie 2011 zakończyłam Szkołę
Trenerów w ramach projektu EFS i czułam niedosyt. Nie wiedziałam, jak mam wdrożyć w życie to,
czego się nauczyłam. Do końca czerwca 2012 byłam jeszcze „na etacie”, więc nie miałam też
możliwości „wejścia” ze swoją ofertą szkoleniową na rynek. Intuicyjnie zaangażowałam się
w sieciowanie. Czułam, że jest to dla mnie ważne.
Czas styczeń-sierpień 2012, przesycony spotkaniami na temat SWAT-a, w związku ze SWAT-em,
o SWAT i wszelkimi innymi konfiguracjami związanymi z rozwojem SWAT-a, stał się dla mnie swego
rodzaju przedłużeniem Szkoły Trenerów. Sprzyjało temu też to, że zostałam zaproszona do udziału
w drugiej edycji Szkoły Liderów SWAT-a. Były wokół mnie różne plany i projekty – w jedne
wchodziłam bardziej, w inne mniej, ale właściwie żaden z tych moich tematów, którymi miałam się
zająć w ramach SWAT, jak do tej pory nie urzeczywistnił się i nie wiem, czy się urzeczywistni.
Od września 2012 do stycznia 2013 zamiast projektów w ramach SWAT zadziały się w moim życiu
inne rzeczy.
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Grono osób wokół mnie powiększało się z dnia na dzień. Zaczęłam dostawać tematy, projekty
związane z rodzajem prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej, którą rozwijam od lipca
2012, będąc na wypowiedzeniu w ramach pracy na etacie. Sieciowanie zaprocentowało projektami,
które chcę, aby były głównym źródłem moich zarobków. „Świat” uznał, że mam zacząć samodzielną
działalność w obszarach, którymi przez 16 lat zajmowałam się w pracy na etacie. Zrozumiałam, że nie
mogę tak po prostu odrzucić tych 30 tysięcy godzin wiedzy i doświadczenia w tematach związanych
z jakością, ISO, procesami biznesowymi i procedurami.
Dodatkowo, dzięki nowo nabytej umiejętności mówienia o tym, czym się zajmuję i co robię, która
narodziła się podczas wielokrotnych „rundek” zapoznawczych, zaczęłam odczuwać łatwość
w komunikowaniu się z ludźmi generalnie, nie tylko w ramach TROP, czy SWAT. Szybciej znajduję
i reaguję na „okazje”. To jest tak, jakbym miała wszystkie moje zmysły wystawione, jak radary
na łapanie „okazji” :-). Czuję też, że w odpowiednim momencie (zarówno dla mnie, jak i drugiej
strony) przyciągam do siebie takich ludzi, z którymi mogę wspólnie zrealizować konkretny projekt.
Dzieje się też tak, że jeden kontakt procentuje diametralnie różnymi tematami np. podczas szkolenia
z ISO rodzi się pomysł poprowadzenia warsztatu rozwojowego dla kobiet. Zaczyna działać coś, co
nazwałam "MAGIA MARZEŃ" – moje marzenie prowadzenia warsztatów dla kobiet w roli trenera
spotyka się z marzeniem innej kobiety, która chce się zająć samym organizowaniem warsztatów dla
kobiet...
Jeśli ktoś by mnie zapytał, co to jest sieciowanie i jakie korzyści daje, mogłabym odpowiedzieć
jednym zdaniem – sieciowanie to dla mnie poszukiwanie osoby, dla której marzeniem jest spełnienie
mojego marzenia :-).”
Anna Łazicka

Odpowiadając na wcześniejsze pytanie: tak, sieciowanie działa i jest cennym wsparciem dla
absolwentów Akademii TROP.
SWAT działa aktywnie w Warszawie, spotkania odbywały się także w Krakowie, w Poznaniu SWAT
właśnie rozpoczął działalność, a w Łodzi i Bydgoszczy niedługo rozpocznie.
Poniżej zamieszczamy relację z pierwszego spotkania SWAT w Poznaniu oraz kontakty do założycieli
SWAT w Łodzi, w Poznaniu i Bydgoszczy.
Dołączcie do SWATa! Zapraszamy >>
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SWAT W POZNANIU
Relacja Małgorzaty Kruszewskiej z pierwszego spotkania SWAT-a w Poznaniu., które odbyło się
27.02.2013r.

„Spotkaliśmy się w wypróbowanym wcześniej – przy okazji Jacowych spotkań – Ptasim Radiu i … było
fantastycznie: prawdziwe SWATowanie, wymienianie się doświadczeniami, emocjami, pozytywnymi
fluidami, poglądami, jednym słowem – było tak jak miało być!
Potwierdziliśmy fakt, że będziemy spotykać się w każdą ostatnią środę miesiąca o 19.00 i dzielić się
swoimi doświadczeniami, potrzebami i różnymi punktami widzenia.
Interesują nas takie aspekty jak:
umiejętna współpraca z grupą,
trudności w praktyce trenerskiej,
dzielenie się wiedzą,
szeroko rozumiane zagadnienia: empatii, sprzedaży, procesu podejmowania decyzji,
coachingu, poczucia własnej wartości, komunikacji, jak też firm rodzinnych i homeschooling’u.
Jesteśmy także otwarci na ewentualne wspólne działania.
Zakończyliśmy spotkanie z wysoką motywacją kontynuacji SWATowania!
A teraz… rozsyłamy wici i spotykamy się znów tuż przed świętami, tj. 27.03.
Miejsce będzie nowe, bardziej zaciszne, bo mamy ochotę na chwile jeszcze większej otwartości.”
Zapraszamy wszystkich chętnych do pogłębiania osobistego rozwoju, poznawania ciekawych osób,
inspirowania siebie i innych do coraz lepszej współpracy ze sobą i drugim człowiekiem.
Gosia Kruszewska
gotinplus@gmail.com
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Drodzy Absolwenci TROP z Łodzi i okolic.
Od maja 2008 roku mieszkam w Łodzi. Bardzo polubiłam to miasto.
W listopadzie 2011 ukończyłam roczną Szkołę Trenerów w ramach projektu EFS.
Uruchamiam oddział Sieci Wsparcia Aktywności Trenerskiej (SWAT) w Łodzi.
Chcesz wziąć udział w tym przedsięwzięciu – skontaktuj sie ze mną:
inspirosa.anna.lazicka@gmail.com
Pozdrawiam i czekam na kontakt
Anna Łazicka

Pierwsze spotkanie SWAT w Bydgoszczy
Kiedy: 20 marca o godzinie 17:00
Gdzie: Willa Calvados , Bydgoszcz ul. Księdza Piotra Skargi 3
Organizatorem spotkania jest Karol Rakoniewski: karol@rakoniewski.pl

Chcesz być na bieżąco? Dołącz do SWAT na Facebooku >>

9. WOLONTARIUSZE EURO 2012 W DZIAŁANIU – PODSUMOWANIE
WSPÓŁPRACY PAM Z EURO 2012

We wrześniu 2012 roku na zlecenie Spółki EURO 2012 Powszechna Akademia Młodzieży
przeprowadziła projekt szkoleniowy pt: „Wolontariusze UEFA EURO 2012 liderami w swoich
społecznościach lokalnych.” Opiekunem merytorycznym przedsięwzięcia była Grupa TROP.
Warsztaty kompetencji liderskich przeprowadzono w czterech miastach gospodarzach (w Gdańsku,
Poznaniu, Wrocławiu i Warszawie) dla wyselekcjonowanej grupy około 60 wolontariuszy, którzy
wcześniej brali udział przy obsłudze mistrzostw EURO 2012.
Do projektu zgłosiły się osoby chcące zaangażować się w działania na rzecz integracji społeczności
lokalnych oraz promocji wolontariatu sportowego, a także zarazić tą ideą jak największą liczbę innych
wolontariuszy.
Podczas warsztatów inicjujących cały projekt szkoleniowy okazało się, że wspólnym celem
uczestników szkolenia jest wsparcie entuzjazmu, zapału i chęci tworzenia pozytywnych wydarzeń
społecznych oraz budowanie przyjaznych relacji z innymi narodami.
W ramach treningu zadaniowego w trakcie trwania projektu szkoleniowego wolontariusze mieli
za zadanie stworzyć autorskie projekty promujące działania pożytku publicznego.

Grupa TROP
Warszawa, Pożaryskiego 69
22 615 52 40 | biuro@grupatrop.pl
www.grupatrop.pl

Pojawiła się szansa na przekucie wyjątkowego, ale jednorazowego doświadczenia, jakim był udział
wolontariuszy przy obsłudze EURO 2012, w ruch społeczny, który jest animowany i organizowany
podmiotowo przez młodych, aktywnych wolontariuszy.
I świetnie wykorzystali tę szansę!

A oto opis pierwszych dwóch projektów:
Zmalujmy coś razem – Gdańsk

„Pragniemy bezwstydnie ukazać prawdziwe oblicze wolontariatu i bez skrupułów wyliczyć korzyści
jakie ze sobą niesie, bo nie mamy nic do ukrycia. Byliśmy wolontariuszami i jesteśmy z tego dumni!
Decydujemy o swoim życiu i zdecydowaliśmy zamienić je w przygodę”.
Trener i koordynator grupy – Kinga Łajtar
Zobaczcie to na własne oczy >>
Więcej na: www.zmalujmycos.pl >>
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Tramwaj Empatii – Poznań

Naszym głównym zadaniem było promowanie zjawiska
empatii wśród Poznaniaków. Podstawowym „narzędziem”
inicjatywy była poznańska bimba (tramwaj), która
przemierzała ulice miasta w dn. 10.11.12. Na wystrój
pojazdu złożyły się wizerunki najbardziej znanych miejsc
w Poznaniu w obiektywie i interpretacji Szymona Siwaka,
aktorów
Teatru
Muzycznego
oraz
wybranych
wolontariuszy. Dodatkowy element stanowiły empatyczne
cytaty i aforyzmy umieszczone we wnętrzu pojazdu
podbudowujące postawy ogólnoludzkiej serdeczności
i wrażliwości.
Każdy pasażer otrzymał wraz z biletem „empatyczne
zadanie”. Większość z nich dotyczyła dzielenia się
pozytywnymi emocjami z innymi ludźmi. W krótkim czasie
po tym wydarzeniu fotografowie utworzyli ze wszystkich
fotografii specjalny kolaż z którego powstał napis empatia, a następnie został przyklejony na tramwaj,
który z dumą obnosił po Poznaniu nasze twarze zintegrowane we wspólnym geście.
Dowiedzcie się więcej >>

Trener i koordynator grupy – Małgorzata Kruszewska
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10. FUNDACJA ISKIERKA: PROJEKT „KIERUNEK: SZCZĘŚCIE”

Jako przyjaciele i partnerzy Fundacji ISKIERKA, która jest prowadzona przez absolwentkę Akademii
TROP Jolę Czernicką-Siwecką, prezentujemy Ci iskierkowy projekt pod hasłem „Kierunek: Szczęście”.
Projekt „Kierunek: szczęście” ukazuje problem społeczny związany z dostępnością
niepełnosprawnych do zaopatrzenia medycznego, w tym protez oraz niewystarczającego wsparcia ze
strony systemu opieki zdrowotnej. Jednocześnie jest manifestacją konsekwentnego dążenia do celu
i dowodem na to, że osoby niepełnosprawne to pełnoprawni uczestnicy życia społecznego, które –
z pomocą życzliwych osób i instytucji – mogą realizować nawet najtrudniejsze zadania i najskrytsze
marzenia.

5 marca 2013 roku w Kinoteatrze RIALTO w Katowicach odbył się pokaz premierowy filmu w reżyserii
Aliny Markiewicz i Dariusza Załuskiego dokumentujący realizację projektu „Kierunek: Szczęście”.
Już wkrótce będzie można go w całości obejrzeć w internecie.
Zapowiedź można zobaczyć już dziś >>
Więcej >>
Zachęcamy Cię również do przekazania 1% dla Fundacji ISKIERKA
Wystarczy, że w zeznaniu podatkowym wpiszesz „KRS: 0000248546”
Bezpłatny program do rozliczenia oraz dodatkowe informacje znajdziesz tutaj >>
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11. CO, GDZIE, KIEDY - KALENDARZ WYDARZEŃ

Co?

Gdzie?

Kiedy?

Spotkanie z Dorotą Jakubowską
“Profesjonalista w zgodzie ze sobą. Na
TROPie zmiany”

Boutique Bed & Breakfast,
ul. Smolna 14/7
Warszawa

26 marca 2013
17:30-21:30

Grupa TROP
ul. Pożaryskiego 69
04-634 Warszawa

od 13 kwietnia 2013

Grupa TROP
ul. Pożaryskiego 69
04-634 Warszawa

od 27.04.2013

Grupa TROP
ul. Pożaryskiego 69
04-634 Warszawa

Terminy dostępne na
stronach www

Grupa TROP
ul. Pożaryskiego 69
04-634 Warszawa

od 25 maja 2013

Grupa TROP
ul. Pożaryskiego 69
04-634 Warszawa

Od 26 czerwca 2013

Pobierz formularz zgłoszenia
i wyślij go na adres:
akademia@grupatrop.pl
Szkoły II Stopnia dla Praktyków:
Trenerów, Coachów, Mediatorów,
Moderatorów.
Pobierz formularz zgłoszenia
i wyślij go na adres:
zaawansowani@grupatrop.pl
Szkoła Pierwszego Stopnia dla
Trenerów, Coachów, Mediatorów.
Formularze zgłoszeniowe
dostępne na WWW
Bezpłatne szkolenia dla praktykujących
trenerów w ramach projektu EFS
“Trener Rozwoju Organizacji
Przyszłości. Innowacje w szkoleniach“
Rekrutacja trwa,
szkoleniaefs@grupatrop.pl
III moduł Szkoły Coachów
Pobierz formularz zgłoszenia
i wyślij go na adres:
akademia@grupatrop.pl
„Zrozumieć siebie i innych” – trening
interpersonalny.
Zgłoszenia:
akademia@grupatrop.pl

Jeśli masz jakieś uwagi lub sugestie dotyczące naszego TROPlettera, pisz na adres it@grupatrop.pl
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DO ZOBACZENIA
W NASTĘPNYM NUMERZE!
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