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LIDER – OSOBA TWORZĄCA WSPÓLNOTĘ WARTOŚCI W ORGANIZACJI
Czy osoba, która zmienia swoje przekonania
i reaguje na emocje okazywane przez członków
swojego zespołu, może być dobrym liderem? Czy
zachowania te świadczą o uległości, czy
o sprawnym zarządzaniu w organizacją?
O sztuce budowania „mistrzostwa osobistego”
pisze Dorota Szczepan-Jakubowska.

W jednym z filmów Tom Cruise gra „trenera” dla
zagubionych w życiu mężczyzn. Ten miły człowiek
o łagodnym usposobieniu, kiedy staje przed swoimi klientami zmienia się w agresywnego, wykrzykującego poniżające hasła szowinistę. Nawołuje
do pokazania swojej „męskiej siły”, realizacji potrzeby władzy i dominacji. Patrząc na ekscytację
jego słuchaczy, jest niezwykle skuteczny w tym
przekonywaniu. Jednak po zakończonej pracy
widzimy go spokojnego, siedzącego w barze, ze
smutkiem na twarzy.
Koledzy, z którymi oglądałam ten film, skomentowali codzienne przemiany bohatera krótko:
„Taka robota”. A ja zastanawiam się: jak on żyje,
wkładając tyle energii w coś z nim tak niespójnego? W coś, w co nie wierzy i co nie daje mu żadnej satysfakcji ani szansy na osobisty rozwój? Jak
szybko skończą mu się rezerwy energii, które
jeszcze ma, a których nie uzupełnia? Kogo on
zwodzi, swoich słuchaczy czy siebie?
Z psychologicznego punktu widzenia, budowanie
kariery w oparciu o działania niezgodne z osobistymi wartościami, emocjami i predyspozycjami
jest nieefektywne. Kiedy znaczna część naszej
energii zaangażowana jest w coś, z czym się nie
zgadzamy, nasza skuteczność spada w bardzo
szybkim tempie. Jeśli człowiek nie czerpie energii
ze swojej pracy, to się wypala.
Skuteczny menedżer to osoba zintegrowana wewnętrznie, elastyczna, umiejąca czerpać siły ze
współdziałania z ludźmi. Natomiast skuteczne
zarządzanie jest możliwe tylko wtedy, gdy styl

zarządzającego jest zgodny z tym, jakim jest człowiekiem.
Badania Fundacji Druckera nad fenomenem skutecznego lidera doprowadziły do podobnej konkluzji: nie jest ważne, jaki jest lider, ważne, aby
miał zwolenników, umiał budować względnie
trwałe więzi i działać z ludźmi długofalowo.
Peter M. Senge, postać, której nie można odmówić wkładu w kształtowanie myśli zarządczej,
nazywa tę wewnętrzną spójność mistrzostwem
osobistym. Jako cybernetyk i biznesmen, poświęcił swoje prace analizie warunków, w których
ludzie i organizacje mogłyby jak najszybciej się
uczyć, być jak najefektywniejsze i jak najbardziej
elastyczne. Mistrzostwo osobiste nie oznacza wg
niego perfekcjonizmu, ale zdolność do podważania własnych przekonań oraz natychmiastowe
reagowanie na wszelkie sygnały płynące z rynku,
organizacji i od ludzi. To otwartość, zarówno poznawcza jak i emocjonalna.
Wielu menedżerów uzasadnia swoje decyzje dość
cynicznym stwierdzeniem: „W pracy nie ma sentymentów”. Czego więc nie ma? Lojalności? Przyjaźni? Reguł? Przyzwoitości? Uczuć?
Pomiędzy sentymentalizmem a cynizmem jest
miejsce na czujne i wrażliwe reagowanie na to, co
się realnie dzieje, na zmiany w ludziach, zespołach i w organizacji.
Czasami lider musi podjąć tzw. „niepopularne”
decyzje. Będąc wrażliwym na ich społeczne kon-
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sekwencje, ma szansę zachować więź łączącą
pracowników. Bo czy jest możliwe, aby ludzi spędzających razem 60 proc. swojego czasu, którzy
wiele wspólnie przeżyli, nie łączyła osobista więź?
Firma jest współczesną wspólnotą, nawet jeśli
wielu menedżerów obrusza się na taką tezę. Zaspokaja ważną dla ludzi potrzebę przynależności
do czegoś większego, efektywniejszego, silniejszego i dającego poczucie bezpieczeństwa. Ludzie
zrobią wiele, aby być dobrymi członkami takiej
wspólnoty. Nie warto tej siły lekceważyć, zaprzeczając istnieniu relacji, uczuć, własnych potrzeb.
Mistrzostwo osobiste Senge’a oraz leadership
w ujęciu Druckera to sztuka ciągłego uzgadniania
właśnie tych wartości z celami organizacji, podważania utartych przekonań w tej sprawie i kreatywnego reagowania na ludzi.

Zarówno liderów formalnych (menedżerów), jak
i nieformalnych zapraszamy do wspólnej pracy
nad rozwojem osobistego stylu liderskiego, autoprezentacją w zgodzie ze sobą i kształtowaniem
własnej ścieżki rozwoju w Szkole Umiejętności
Psychologicznych Lidera Organizacji Przyszłości.
W trakcie półrocznego programu poruszymy także tematy edukacyjnej roli lidera, coachingowego
stylu zarządzania oraz pracy z konfliktem i kryzysem w zespole. A przede wszystkim zastanowimy
się, jak działać w zgodzie z sobą i własnymi wartościami, nie tracąc perspektywy celów poszczególnych ludzi, zespołów i całej organizacji.
Do szkoły zapraszamy menadżerów, trenerów,
coachów i wszystkich tych, którzy na co dzień
pracują z ludźmi.

Start już 14 grudnia 2013.
Zapraszamy do kontaktu: akademia@grupatrop.pl / 22 615 28 91
oraz na stronę Szkoła Umiejętności Psychologicznych Lidera

Wróć do spisu treści
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W POSZUKIWANIU LIDERÓW
Jaki powinien być idealny lider? Jakimi umiejętnościami, cechami osobowości się charakteryzuje?
Na te pytania odpowiada Monika Panas, trener
i coach liderów, praktyk biznesu, mająca doświadczenie na stanowiskach kierowniczych
i zarządczych w Polsce i Europie, absolwentka
Akademii TROP oraz Łukasz Świątkowski, prezes
spółki ANDRA, absolwent Szkoły Liderów Akademii TROP.

Czy istnieje jakiś wzorzec lidera? Jakie kluczowe
kompetencje go charakteryzują?
M.P: Nie ma wzoru na
idealnego, uniwersalnego lidera, sprawdzającego się w każdych
warunkach.
Uniwersalne jest jednak to, że w organizacji
chodzi o stale rosnącą
skuteczność. A polega
ona na umiejętnym
łączeniu trzech głównych obszarów kompetencji:


dyrektywnych, czyli jak się buduje wizję,
zarządza, organizuje, podejmuje decyzje
i je egzekwuje;



relacyjnych, czyli jak się buduje relacje ze
współpracownikami i otoczeniem dla celów organizacyjnych czy biznesowych;



coachingowych, czyli jak się wspiera rozwój swojego zespołu i współpracowników.

Elastyczność uruchamiania w sobie, wykorzystywania i odpowiedniego łączenia tych kompetencji
stanowi o jakości działań lidera.

śród grona kandydatów zarówno w procesach
promocji wewnętrznej, jak i rekrutacji zewnętrznej jest ocena ich dopasowania do kultury organizacji. Cechą wspólną wszystkich liderów
jest lub raczej powinna być umiejętność wpływania na działania i postawy współpracowników. Wspomagać je może wiedza merytoryczna
dotycząca przedmiotu działalności danej organizacji, a także zdobycie autorytetu w zespole.
Istotnym pytaniem staje się w jaki sposób lider
zdoła zbudować swój autorytet i czy sposób ten
będzie zgodny z zasadami obowiązującymi w danej organizacji. Zdarza się, że lider buduje swoją
pozycję i „autorytet” budząc strach wśród pracowników lub stosując powierzone mu narzędzia
kar i nagród, albo tworząc relacje oparte na zaufaniu i wzajemnym zrozumieniu. Każda organizacja potrzebuje liderów, których wiedza, umiejętności i postawy będą pasowały do kultury
i wartości, obowiązujących w tej organizacji.
Czy liderem można się stać, czy raczej trzeba
mieć w sobie naturalne predyspozycje do bycia
liderem?
M.P: Każdy z nas rodzi się z pewnymi predyspozycjami w tych obszarach. Każdy z innymi – to kwestia indywidualna. Od początku życia poprzez
różne doświadczenia możemy w sobie wzmacniać
i rozwijać ten potencjał, ale też możemy częściowo osłabiać, niektóre cechy i zachowania lub
w ogóle je zablokować. Dla mnie stawanie się
liderem to z jednej strony uświadamianie sobie
tego co mamy, uruchamianie i wykorzystywanie
tego, co jest w nas naturalnie mocne w tych
trzech obszarach. Z drugiej strony to uświadamianie sobie i zmiana tego, co w indywidualnym
sposobie myślenia i działania ogranicza naszą
skuteczność jako lidera.
To proces wypracowania nowych nawyków
w tych trzech obszarach.

Ł.Ś: Trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi
na to pytanie. Innych, bowiem ludzi zatrudniają
na stanowiskach liderów duże międzynarodowe korporacje, innych spółki giełdowe lub spółki państwowe, a jeszcze innych firmy rodzinne.
Podstawowym kryterium wyboru liderów spo-
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Jakiego lidera potrzebują współczesne organizacje?
M.P: Lidera, który potrafi uruchomić w ludziach
to, co w nich najlepsze na poziomie wiedzy, umiejętności i postaw, a następnie potrafi stworzyć
warunki, aby zintegrowali to we wspólne działania i efektywną współpracę. To gwarantuje maksymalne wykorzystanie olbrzymiego potencjału,
jaki tkwi we współczesnych organizacjach.
Ł.Ś: Myślę, że nam,
liderom, dzisiaj najbardziej brakuje empatii.
Rola jaką przychodzi
nam pełnić w organizacjach polega przede
wszystkim na komunikacji – porozumiewaniu
się z naszymi przełożonymi, członkami powierzonych nam zespołów
i współpracownikami. W komunikacji zaś najistotniejszą wydaje mi się umiejętność przyjęcia

do wiadomości lub wręcz zrozumienia przyczyn
odmienności myślenia, odczuwania i działania
innych osób. Umiejętność rozpoznawania i akceptacji tych przyczyn umożliwia liderom zdobycie
zaufania współpracowników, zajęcie pozycji
sprawców – posiadających siłę oddziaływania na
innych członków organizacji, mobilizowania ich
do działania i współpracy. Opanowawszy umiejętność empatycznej komunikacji wszelkie działania powierzane liderom, polegające na przewodzeniu zespołom, organizacji ich pracy, wpływaniu na kierunki ich działania, przekonywania do
nowych pomysłów, prowadzenia negocjacji, gaszenia konfliktów, będą oni w stanie efektywnie
realizować.
Dziękuję za rozmowę.

Z Moniką Panas i Łukaszem Świątkowskim rozmawiała Justyna Zacharuk.
Podziel się swoją opinią.
Napisz do nas: tropletter@grupatrop.pl

Wróć do spisu treści
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ZROZUMIEĆ

SIEBIE I INNYCH – OSOBIŚCIE O TRENINGU INTERPERSONALNYM

Wyobraź sobie, że ktoś zachęca Cię do udziału
w kursie, który trwa ponad 4 dni. Nie ma określonego programu ani struktury, a mimo to wiele osób go poleca i mówi, że warto. Intrygujące,
prawda?
O swoim uczestnictwie w treningu interpersonalnym opowiada Alicja Kulawik, absolwentka
Szkoły Coachów Akademii TROP.

Z ciekawością i dużym niepokojem czekałam na
dzień rozpoczęcia treningu. Zastanawiałam się
nad tym, co będzie się działo, co to znaczy praca
na procesie, kto czuwa nad grupą? Dlaczego przez
cztery dni mam zupełnie odciąć się od świata?
Z tymi i wieloma innymi myślami poszłam na trening.
Idea treningu interpersonalnego
Idea treningu narodziła się na skutek spotkań warsztatowych dla menadżerów programów finansowych
w 1946 roku w Connecticut. Szybko jednak została
zaadaptowana, nie tylko na potrzeby biznesu, ale
także edukacyjne i samorozwojowe. Obecnie trening
interpersonalny stanowi podstawę programową wielu szkół kształcących trenerów i coachów oraz terapeutów.
Na rynku istnieje wiele firm i ośrodków organizujących treningi interpersonalne. Różnią się one formą
pracy: jedne są bardziej nastawione na proces, inne
bardziej na strukturę.

chowania. Dbał o to,
aby uczestnicy czuli się
bezpiecznie.
Pierwsze godziny treningu to czas niezobowiązujących konwersacji, poznawaliśmy się.
Wraz z upływem kolejnych godzin spotkania
coraz więcej rozmawialiśmy na tematy wywołujące emocje od radości, poprzez smutek do irytacji i złości. Jest to
bardzo intensywny kontakt z innymi ludźmi, nacechowany empatią, przez to stanowi silne oraz
budujące przeżycie.
Miałam wrażenie prawdziwego „zaglądania
w głąb siebie”. Dzieliliśmy się swoimi poglądami,
opiniami, ale i emocjami bez masek, które często
zakładamy na co dzień.
Moim światem przez cztery dni był pokój, w którym siedzieliśmy, nie interesowało mnie nic poza
nim. Taki mikroświat. Każdy dzień kończyłam
niesamowicie zmęczona, ale bardzo zadowolona
i poruszona.
Cel treningu interpersonalnego
Celem treningu jest rozwój kompetencji interpersonalnych (słuchania, jasnego wypowiadania się, otwartego mówienia o sobie i przyjmowania tego od innych
osób, udzielania i przyjmowania informacji zwrotnych,
rozwiązywania konfliktów), rozwoju inteligencji emocjonalnej i samoświadomości. Może on być wykorzy-

Od pierwszych minut zaintrygowała mnie obecność i rola trenera. Przyszedł, przedstawił się,
a następnie zaprosił do „rundki” początkowej –
każdy miał powiedzieć kilka słów o sobie. Potem…
trener zamilkł. Do tej pory przyzwyczajona byłam
do tego, że prowadzący kurs czy warsztat jest
osobą nadającą kierunek i strukturę spotkania.
Tutaj było zupełnie inaczej. To grupa decydowała
co chce robić. Trener „wystąpił” w roli osoby
wspierającej komunikację, pomagającej dostrzec
i nazwać zachodzące pomiędzy uczestnikami za-

stywany dla celów rozwoju osobistego oraz zawodowego.

Co dało mi uczestnictwo w treningu?
Rozpoczęłam proces budowania swojej samoświadomości. Informacje zwrotne jakie otrzymałam od grupy wzmocniły mnie, pomogły mi zdefiniować moje mocne strony. Rzadko się zdarza, że
na co dzień ktoś mówi nam, że jesteśmy w czymś
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dobrzy, że jest coś w nas, co komuś służy, że jakaś
rzecz wydaje się być w nas intrygująca.
Wzajemnie inspirowaliśmy się naszymi opowieściami, zachowaniami i przemyśleniami. Ta wymiana była dla mnie bardzo budująca, a jej owoce
zbierałam jeszcze długo po treningu.

Wróć do spisu treści
Najbliższy Trening Interpersonalny – Zrozumieć siebie i innych odbędzie się w dniach 20-24 listopada
Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu: akademia@grupatrop.pl / 22 615 28 91
oraz na stronę Trening Interpersonalny – Zrozumieć siebie i innych
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NOWY ROK AKADEMICKI ROZPOCZĘTY!
To ostatni dzwonek, aby dołączyć do naszych szkół! Zostały pojedyncze miejsca, a zajęcia startują już
24 i 26 października. Jeśli zastanawiasz się nad wyborem Szkoły Trenerów lub Szkoły Coachów, być może
w podjęciu decyzji, pomogą Ci opinie naszych studentów.
Czytaj opinię o Szkole Coachów (kliknij) / Czytaj opinię o Szkole Trenerów (kliknij)
Szkoła
Coachingu
Grupowego
start
24.10

Szkoła Trenerów
Pierwszego
Stopnia
start
26.10

Szkoła Coachów
Pierwszego
Stopnia
start
26.10

Czytaj więcej...

Czytaj więcej…

Czytaj więcej…

Już wkrótce:
Profesjonalista
w zgodzie ze sobą.
Spotkanie z Dorotą
Szczepan-Jakubowską

Superwizje
dla coachów
i mediatorów

14.10.2013
Czytaj więcej…

30.10.2013
Czytaj więcej…

Trening
Interpersonalny:
Zrozumieć siebie
i innych

Szkoła
Moderatorów
Action Learning

20-24.11.2013
Czytaj więcej…

9.11.2013
Czytaj więcej…

Szkoła Umiejętności
Psychologicznych
Lidera Organizacji
Przyszłości

Cykl
Inspiracje

14.12.2013
Czytaj więcej…

Dołącz w każdej
chwili
Czytaj więcej…

Wszystkie propozycje naszych szkół, programów i superwizji znajdziesz w Kalendarium Grupy TROP.
Wróć do spisu treści
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Dlaczego wybrałam
Szkołę Coachów Akademii TROP? Szukając
szkoły odpowiedniej
dla mnie przeglądałam mnóstwo ofert,
rozmawiałam z wieloma szkołami, pytałam o szczegóły programu szukając w nim „części narzędziowej”.
Ważne dla mnie było, kiedy można podjąć praktykę po kursie oraz to, jak dana szkoła wspiera
absolwentów w starcie w biznesie coachingowym. Byłam kompletnie spoza branży coachingowo-trenerskiej i były to dla mnie ważne zagadnienia praktyczne. Kiedy zadzwoniłam do Grupy
TROP pytając o te szczegóły usłyszałam, że pierwszy moduł szkoły to półroczne studium rozwoju
osoby i grupy, bo „najważniejszym narzędziem
coacha jest on sam”. Natomiast praktykę rozpoczyna się jeszcze w trakcie nauki, bo „najcenniejsza jest nauka przez doświadczanie”. Zaintrygowała mnie ta odpowiedź. Wyszukałam
w Internecie absolwentów Akademii TROP. Zadzwoniłam do kilkorga. Usłyszałam rzeczy, które
bardzo mi się spodobały: praca na mocnych stronach, wzmacnianie osobowości, poszukiwanie
własnego stylu. Wszyscy, z którymi rozmawiałam
mówili o niesamowitej atmosferze i o tym jak
osobiście wzmocniła ich ta szkoła.

Za dwa miesiące kończę Szkołę Coachów. Doświadczam tego wszystkiego o czym usłyszałam
rozmawiając wcześniej z absolwentami. Już od
pierwszych zajęć proces mojego rozwoju osobistego został mocno pobudzony, a po treningu
interpersonalnym nabrał prędkości kosmicznej.
Teraz jestem wzmocniona, jestem w zgodzie ze
sobą, jestem spokojna, że idę dobrą drogą nawet
jeśli niektóre pytania są wciąż bez odpowiedzi.
Dzięki temu wewnętrznemu spokojowi mogę
pomóc innym jako coach. I robię to. Praktyka,
którą podejmuje się w drugim półroczu szkoły jest
świetnym pomysłem. Praktykując coaching i będąc nadal w szkole mogę często rozmawiać
o swoich nowych doświadczeniach, „przegadywać” trudności, inspirować się doświadczeniami
innych początkujących coachów i dzielić się swoimi. Regularny kontakt z grupą w połączeniu
z superwizjami dają mi bardzo dużo wsparcia
w tych pierwszych krokach w coachingu i przyspieszają mój rozwój jako coacha. Nie wyobrażam
sobie sytuacji, kiedy rozpoczynam praktykę dopiero po zakończeniu kursu. To tak, jakby prawo
jazdy otrzymywało się już po zdanym egzaminie
teoretycznym bez praktycznej nauki jazdy samochodem. Praktyka w trakcie trwania szkoły to
bardzo wzbogacające doświadczenie, a rekomendacje od pierwszych klientów są dowodem na to,
że wybór szkoły był bardzo trafiony.

Dlaczego Szkoła Trenerów Biznesu TROP? Do
szkoły TROP przyszedłem
z konkretnym zamiarem
– zbudować kompetencje
w przekazywaniu
doświadczenia i wiedzy
oraz, aby jako trener
i menadżer umiejętnie
inspirować ludzi w poszukiwaniu własnej drogi
i rozwiązań. W moim życiu zawodowym spotykałem wiele firm szkoleniowych, poznałem wiele

teorii biznesowych, ale przede wszystkim wielu
fantastycznych ludzi, od których uczyłem się biznesu, przedsiębiorczego działania i współpracy.
To właśnie współpraca z ludźmi i nastawienie na
drugiego człowieka jest dla mnie głównym motorem uczestnictwa w Szkole Trenerów Biznesu
TROP.

Katarzyna Lewiecka Kusio, uczestniczka Szkoły
Coachów Akademii TROP.

Grupę TROP poznałem przy okazji projektu wdrażania kultury organizacyjnej, jaki prowadzony był
dla jednej z firm finansowych, we współpracy
z TROP. Kiedy byłem już w innym miejscu, kilka lat

po naszym spotkaniu, postanowiłem nauczyć się
umiejętności trenerskich. Bez chwili wahania
zgłosiłem się do Doroty Jakubowskiej, aby porozmawiać o moich planach i chęci prowadzenia
warsztatów związanych z „etycznym i skutecznym
działaniem w sprzedaży i biznesie”. Udało się
i obecnie oprócz zajęć w Szkole Trenerów, zdecydowałem się na dołączenie do Szkoły Coachów.

warsztatów szkoleniowych. Nasz pierwszy warsztat przeprowadziliśmy na początku sierpnia,
a wspólnie z zespołem jaki stworzyliśmy zdecydowaliśmy się na dalsze działania szkoleniowe
i na zawiązanie firmy. Dzięki spotkaniu i atmosferze, jaka towarzyszy zajęciom w TROP, rozwijamy
skrzydła jako trenerzy, realizujemy marzenia
i mamy szansę umiejętnego wspierania innych.

Bezcennym wyróżnikiem szkoły jest nastawienie
na drugiego człowieka i metoda, bazująca na tworzeniu sytuacji edukacyjnej i ustawicznym doświadczaniu poznawanych umiejętności.

Obecnie prowadzimy z zespołem Human Board
warsztaty szkoleniowe i wspieramy się w działaniach całej grupy szkoleniowej XXX edycji Szkoły
Trenerów Biznesu TROP. Dodatkowo zajmuję się
coachingiem i cały czas odkrywam, jak dużą wartością jest tworzenie sytuacji edukacyjnej – sytuacji sprzyjającej rozwojowi drugiego człowieka.

Tutaj teoria jest tylko wsparciem do działania,
jakie towarzyszy każdym zajęciom. To miejsce
kontaktu z ludźmi, którzy dzieląc wspólne pasje,
cele lub poszukiwania, łączą się w grupy i zaczynają działać. Inspirujemy się wzajemnie, wspieramy w rozwoju i uczymy przedsiębiorczego podejścia do szkoleń, ale także do życia i realizacji
planu na siebie. Jednym z kluczowych elementów
zajęć jest trening zadaniowy, czyli przeprowadzenie w trakcie trwania szkoły ćwiczeniowych

Grupa TROP to dla mnie firma szkoleniowa z najwyższej półki. To nie tylko szkoła umiejętności
trenerskich – to szkoła empatii, kompetencji interpersonalnych i bytu.
Grzegorz Mucha, uczestnik Szkoły Coachów i Trenerów Akademii TROP.

Wróć do spisu treści

Październik 2013

TROPOWIEŚCI
Dorota Szczepan-Jakubowska Ambasadorem Przedsiębiorczości Kobiet.
Podczas III Europejskiego Kongresu Małych
i Średnich Przedsiębiorstw w trakcie sesji zatytułowanej „Przedsiębiorczość jest kobietą” odbyło
się uroczyste wręczenie certyfikatów dla 100 Ambasadorek Przedsiębiorczości Kobiet.
Wśród osób, które dołączyły w tym roku do Sieci
Przedsiębiorczości Kobiet była również Dorota
Szczepan-Jakubowska, założycielka i właścicielka
Grupy TROP, psycholog, trener, coach, mediator
oraz malarka.

W ramach Grupy TROP Dorota prowadzi największą Szkołę Trenerów Biznesu w Polsce, a także
Szkoły Coachów i Mediatorów, buduje programy
rozwojowe wspierające firmy, sieci społeczne
i organizacje pozarządowe. Wspomaga procesy
wprowadzania systemów zarządzania i budowania kultury organizacyjnej. Jest autorką wielu
publikacji z tematyki mediacji, firm rodzinnych
i innych. Jest superwizorem rekomendowanym
przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Jednocześnie Dorota jest osobą o duszy artystycznej,
która daje upust swoim potrzebom twórczym
malując obrazy. Jej wrażliwość estetyczna znajduje odzwierciedlenie nie tylko w obrazach, ale
również na nowych stronach WWW Grupy TROP,
które sama projektowała.
Siła osobowości Doroty tkwi między innymi
w tym, że niezależnie od tego w jakiej roli występuje, czy jako przedsiębiorca, trener, coach czy
mediator, swojego rozmówcę postrzega przede
wszystkim jako człowieka, a dopiero potem jako

klienta. Spotkanie z Dorotą potrafi sprawić, że
ludzie odkrywają w sobie nieoczekiwane talenty
i umiejętności.
Ciekawe linki:



Katalog „Ambasadorzy Przedsiębiorczości
Kobiet 2013”
Zdjęcia z uroczystości

„Jak docenić różne oblicza siły” – wystąpienie Doroty Szczepan-Jakubowskiej
podczas konferencji Akademii Kobiet
Sukcesu.

20 września Dorota Szczepan-Jakubowska była
mówcą na konferencji zatytułowanej „Masz
w sobie moc” organizowanej przez Akademię
Kobiet Sukcesu.
Dorota została zaproszona, aby podpowiedzieć
kobietom jak mogą korzystać z cech, które uważają za swoje wady. W jaki sposób mogą spojrzeć
na nielubiane elementy ich osobowości, aby stały
się one integralną częścią kobiecego „Ja”. Aby
razem z innymi przymiotami składały się w harmonijną, akceptowaną przez kobietę całość,
wzmacniając ją, dodając siły i wiary w siebie.
Jacek Jakubowski ukuł powiedzenie: „Samoocena
powinna być adekwatna, a poczucie własnej wartości zawsze wysokie”. Dorota rozwinęła tę myśl.
Oto niektóre inspirujące cytaty z jej wypowiedzi:
„(...) Nie myśl o sobie w kategoriach etykietek.
Zaakceptuj to, jaka jesteś i naucz się z tego korzystać (...)”
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„(...) To, jaka w tej chwili jesteś, wpływa na Twoje
otoczenie, na środowisko. Ono nauczyło się korzystać z Twoich cech, nauczyło się korzystać
z rzeczy, które wnosisz, co więcej, nawet z tych,
które Ty uważasz za wady . Gdybyś nie była taka,
jaka jesteś, Twoje środowisko nie byłoby takie
jakie jest. Zastanów się jak to, co robisz, jaka jesteś, działa na innych i jak oni działają na Ciebie
(...)”
„Często wkłada się wiele wysiłku w zmianę rzeczy,
których nie akceptuje się w sobie. Paradoksalna
teoria zmiany mówi jednak, że zmiana nie następuje, gdy chcemy być inni niż jesteśmy, ale wtedy
gdy uświadomimy sobie jacy naprawdę jesteśmy.
Zmiana zajdzie dopiero wtedy, kiedy zaakceptujesz to, jaka jesteś. Jeśli nie akceptujesz czegoś
w sobie, tzn. że nie jesteś z tym w kontakcie.
Trudno będzie Ci zmienić to, z czym nie masz
kontaktu.”
„Nie czekaj aż coś się wydarzy, nie oczekuj konkretnej odpowiedzi – zaakceptuj to, że różne rzeczy mogą być rozwojem.”
„Trening interpersonalny, to dobre narzędzie
pozwalające lepiej poznać siebie i bardzo pomocne w zaakceptowaniu siebie takiej, jaką jesteś.”

Podsumowując wypowiedź Doroty, samoakceptacja to duża praca, ale to właśnie w nią warto
zainwestować czas i energię.

COACHOWISKO, czyli święto coachingu
Już po raz drugi będziemy gościć na Coachowisku, które tym razem odbędzie się 17 października przy Placu Bankowym 1 w Warszawie (Galeria Porczyńskich) w godzinach 9:30-18:30.
Na Coachowisko zapraszamy coachów, menedżerów, HR-owców i wszystkich tych, którzy są zainteresowani tematyką coachingu. Liczne warsztaty, wykłady oraz możliwość rozmowy z przedstawicielami różnych szkół i stowarzyszeń.
Serdecznie zapraszamy do naszego stanowiska.
Będzie tam można uzyskać wszelkie informacje na
temat Szkoły Coachów oraz superwizji coachingów. Będzie to także okazja do porozmawiania
z naszymi trenerami i coachami, m.in. z Dorotą
Szczepan-Jakubowską (Prezesem Grupy TROP) –
praktykiem i superwizorem coachingu indywidualnego i grupowego.
Podczas wydarzenia będzie można zobaczyć
i poczuć „na sobie” jak wygląda sesja coachingowa prowadzona Metodą TROP. Zapraszamy do
odwiedzenia coachów, którzy będą prowadzić
pokazowe sesje coachingowe. Wśród nich będą
także nasi absolwenci.
Dorota Szczepan-Jakubowska poprowadzi również warsztat o pracy na mocnych stronach
w coachingu.
Zachęcamy wszystkich naszych absolwentów do
zaprezentowania siebie podczas tego wydarzenia.
Szczegóły wydarzenia: www.coachowisko.org
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KALENDARIUM GRUPY TROP – CO? GDZIE? KIEDY?
Co?

Gdzie?

Kiedy?

Kontakt

Profesjonalista
w zgodzie ze sobą.
Spotkanie z Dorotą
Szczepan Jakubowską

Boutique Bed & Breakfast
ul. Smolna 14/7

14.10.2013

akademia@grupatrop.pl

Szkoła Coachingu
Grupowego

Siedziba Grupy TROP*

od 24.10.2013

akademia@grupatrop.pl

Szkoła Coachów
Pierwszego Stopnia

Siedziba Grupy TROP*

od 26.10.2013

akademia@grupatrop.pl

Szkoła Trenerów
Pierwszego Stopnia

Siedziba Grupy TROP*

od 26.10.2013

akademia@grupatrop.pl

Superwizje grupowe
dla Coachów
i Mediatorów

Boutique Bed & Breakfast
ul. Smolna 14/7

30.10.2013
17:30-21:30

akademia@grupatrop.pl

Szkoła Moderatorów
Action Learning

Siedziba Grupy TROP*

od 9.11.2013

akademia@grupatrop.pl

Trening
Interpersonalny

Siedziba Grupy TROP*

20-24.11.2013

akademia@grupatrop.pl

Superwizje grupowe
dla Coachów
i Mediatorów

Boutique Bed & Breakfast
ul. Smolna 14/7

26.11.2013
17:30-21:30

akademia@grupatrop.pl

Szkoła Umiejętności
Psychologicznych
Lidera Organizacji
Przyszłości

Siedziba Grupy TROP*

od 14.12.2013

akademia@grupatrop.pl

Superwizje grupowe
dla Coachów
i Mediatorów

Boutique Bed & Breakfast
ul. Smolna 14/7

17.12.2013
17:30-21:30

akademia@grupatrop.pl

*Siedziba Grupy TROP, ul. Pożaryskiego 69, Warszawa
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CO SŁYCHAĆ W SWAT?
Nasze Stowarzyszenie nabiera kształtów. Kolejne
spotkania pozwalają na wyłonienie się koncepcji
działania SWAT.

Każdy ma możliwość włączenia się w kształtowanie sieci, z różnego poziomu zaangażowania
(sympatyk, członek).

Chcemy by nasze spotkania poszerzyły się o konkretne działania.

Wszystkich zainteresowanych byciem w sieci
proszę o przesłanie (aktualizację) danych kontaktowych:

Dotychczas SWAT funkcjonował głównie jako sieć
osób (opcja dla sympatyków i członków SWAT).

Będziemy dążyć by rozrósł się o:






imię, nazwisko,
miasto,
adres e-mail, numer telefonu,
forma uczestnictwa: sympatyk/członek.

na adres stowarzyszenie.swat@gmail.com.


sieć wiedzy – opcja dla sympatyków
(ograniczony zakres) i członków,



sieć działań – opcja dla członków.

Przejdź do Kalendarium SWAT
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Październik 2013

KALENDARIUM SWAT

Co?

Gdzie?

Kiedy?

Temat

Organizator

Spotkanie
SWAT

Warszawa
(zaglądaj na FB
SWAT)

17.10

(zaglądaj na FB
SWAT)

Anna Świętochowska
stowarzyszenie
swat@gmail.com

Spotkanie
SWAT

Poznań
Stary Młynek
ul. Żydowska 9

30.10
19:00

Indywidualna
droga rozwoju
trenerskiego

Małgorzata Kruszewska
gotinplus@gmail.com

Warsztat

Poznań,
Studio Luksfera
Stary Młynek
ul. Żydowska 9

Przełom października
i listopada (zaglądaj
na FB SWAT)

Rozwijanie
kobiecości
i seksualności
u kobiet

Maja Gębala
gotinplus@gmail.com

Dołącz do SWATa na Facebooku (kliknij)
Wróć do spisu treści
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ZAPRASZAMY DO KONTAKTU I WSPÓŁPRACY

Marietta BanachSurawska

Alicja Kulawik

Beata BorkowskaŚlósarska

Justyna Zacharuk

Koordynator Kierunków:
Trener, Coach, Mediator

Koordynator
Kierunku Lider
i Moderator zmiany
oraz Cyklu „Inspiracje”

Trener, coach, mediator,
kierownik w programie
trenerskim dotowanym
z EFS

Trener, coach,
konsultant w dziale
Zmiana i Rozwój:
TROP dla Firm

Sonia Jakubowska

Paulina Wójcik

Maciek Trawka

Trener, konsultant
w dziale Zmiana i Rozwój:
TROP dla Firm, koordynator Centrum Certyfikacji

Koordynator ds. rozwoju
projektów IT

Specjalista ds. IT,
programista strony
internetowej, redaktor
i edytor materiałów TROP

Napisz do nas lub zadzwoń:
tropletter@grupatrop.pl / 22 615 28 91
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