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Zaproszenie
Polska Mapa Motywacji

Dzień dobry,
Od 2000 roku wspieramy naszych Klientów w rozwoju kompetencji menedżerów
i specjalistów na każdym szczeblu zarządzania. Realizujemy to poprzez
kompleksowe działania w firmie Klienta, które wzajemnie się uzupełniają:
● ● badania,
● ● doradztwo,
● ● szkolenia warsztatowe.
Nasze doświadczenie to współpraca z ponad 650 firmami z różnych branż
ale również bogate zawodowe doświadczenie naszych trenerów i doradców.

to pierwsze w Polsce badanie analizujące czynniki pozafinansowe,
które motywują ludzi do pracy – wszelkie sytuacje, narzędzia i warunki,
dzięki którym ludzie chcą i lubią pracować.
Pierwszą edycję w 2005 roku przeprowadziliśmy, aby poznać jakie
czynniki pozafinansowe motywują polskich pracowników. Druga
edycja w 2016 roku pokazała nam, jak w ciągu dekady zmieniły się
priorytety pracowników oraz jakie postępy zrobiły polskie firmy jeśli
chodzi o motywowanie pozafinansowe ludzi.
Wyniki obydwu edycji jasno pokazują, że to postawa i zachowania
bezpośredniego przełożonego mają największy wpływ na motywację,
a tym samym rozwój zespołu i przez to całej organizacji. W pierwszej
chwili może się wydawać, że np. „pewność zatrudnienia” to coś,
co daje raczej firma niż szef. Jeśli się jednak przez chwilę zastanowimy
okaże się, że na nasze poczucie pewności zatrudnienia częściej
wpływa to jakiego mamy szefa niż to, co dzieje się w firmie.

Przedstawiamy Państwu naszą sprawdzoną koncepcję na realizację działań
rozwojowych, których głównym celem jest rozwinięcie przez menedżerów
umiejętności m.in.:

Co motywuje polskich pracowników?
10 najważniejszych czynników motywacji
pozafinansowej.

● ● skutecznego zarządzania zadaniami,
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● ● motywowania i angażowania pracowników,
● ● budowania zespołu w oparciu o jasne zasady,
● ● kierowania zespołem międzypokoleniowym, w tym pracownikami
pokolenia Y i Z.
Jesteśmy gotowi zrealizować dla Państwa pojedyncze warsztaty, skupione
na wybranych kompetencjach lub pełny projekt rozwojowy dla menedżerów.
Każde działanie jest projektowane w odniesieniu do celów biznesowych, jakie
Państwa organizacja stawia przed swoją kadrą kierowniczą.
Zapraszamy do kontaktu z nami :)

Zespół Training Partners
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Docenianie mojej pracy i osiągnięć.
Pewność zatrudnienia.
Podnoszenie kwalifikacji.
Dobra atmosfera w miejscu pracy.
Delegowanie mi zadań, w których mogę wykorzystać swoją
wiedzę i umiejętności.
6. Możliwość podejmowania decyzji jak realizować wyznaczone
zadania.
7. Udział w ciekawych projektach.
8. Jasno określone zasady.
9. Realne do osiągnięcia cele.
10. Konkretnie określone cele i zadania.
*

Badanie przeprowadzone w 2016 r. na próbie
ponad 1000 pracowników różnych firm.
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Jak prowadzimy projekty rozwojowe - etapy działań

1. Badanie potrzeb szkoleniowych / badanie kompetencji

4. Realizacja zaplanowanych szkoleń i działań

●●

Poznanie procesów i zadań, w których pracują uczestnicy szkoleń

●●

Zadania przedszkoleniowe

●●

Poznanie celów biznesowych Państwa firmy oraz wyzwań, które stoją
przed menedżerami uczestniczącymi w projekcie

●●

Szkolenia warsztatowe

●●

Zadania wdrożeniowe po szkoleniach (mogą być
powiązane z celami biznesowymi)

●●

Poznanie potrzeb rozwojowych wg uczestników projektu

●●

Poznanie potrzeb rozwojowych wg ich przełożonych oraz HR

●●

Raporty poszkoleniowe + sugestie dalszych działań

●●

Poznanie wniosków rozwojowych, wynikających m.in. z ocen okresowych

●●

●●

Poznanie modelu kompetencji, wartości, modelu przywództwa Państwa
firmy

Wsparcie uczestników we wdrażaniu nabytych
umiejętności

Możliwe metody

Opcjonalnie proponujemy
●●

Monitorowanie wykonania zadań przedi poszkoleniowych poprzez platformę
e-learningową

●●

Udział przełożonych (obserwacja postępów
i wsparcie zadań wdrożeniowych) – przełożeni
otrzymują od nas wsparcie i narzędzia

Opcjonalnie proponujemy

●●

●●

Badanie Development Center

Mini projekty, w których uczestnicy wykorzystują
nabyte umiejętności

●●

Badanie Competence Navigator

●●

Wsparcie coachingowe

●●

Wywiady – z HR, z uczestnikami projektu, z ich przełożonymi

●●

Ankiety

●●

Warsztaty wstępne

●●

Obserwacje uczestników podczas pracy

2. Określenie wspólnie z Klientem celów
projektu oraz powiązanie ich z celami
biznesowymi
●●

Raport wstępny - wnioski wynikające z badania
potrzeb szkoleniowych / badania kompetencji

●●

Uzgodnienie ostatecznych celów szkoleniowych
oraz zakresu merytorycznego projektu

●●

Ustalenie harmonogramu projektu

3. Opracowanie szczegółowych
programów oraz zadań
wdrożeniowych
●●

Programy, ćwiczenia i gry szkoleniowe,
materiały i narzędzia szkoleniowe - dla
poszczególnych tematów szkoleń / grup

●●

Zadania wdrożeniowe po kolejnych
szkoleniach

Działania dodatkowe, wspierające
projekt rozwojowy
7. Raport końcowy

5. Wsparcie zmian wdrażanych
w firmie
●●

Powiązanie projektu ze zmianami
wdrażanymi w firmie

●●

Zadania wdrożeniowe po szkoleniach
jako wparcie zmian

●●

Przygotowanie menedżerów do zmian

●●

Podsumowanie
projektu

●●

Wnioski oraz
sugestie dalszych
działań rozwojowych

● ● Badanie „Mapa motywacji”
Badanie obejmujące uczestników projektu lub
całą firmę. Zbadamy, jakie czynniki pozafinansowe
motywują Państwa pracowników a wnioski
z badania wykorzystamy w szkoleniach.
● ● Badanie kompetencji
Badanie metodą Development
metodą Competence Navigator.

Center

lub

● ● Kick – off (start projektu)
Przygotujemy spotkanie otwierające projekt,
które
będzie
miało
również
charakter
integracyjny.
● ● Spersonalizowane zadania rozwojowe
Mini projekty realizowane przez uczestników
w ramach cyklu szkoleń, w których mogą
wykorzystać nabytą wiedzę. Tematy projektów
są uzgadniane z Państwem i dotyczą realnych
problemów w firmie.
● ● Platforma e-learningowa wspierająca
działania rozwojowe
Uczestnicy otrzymują stały dostęp do treści
szkoleniowych,
zadań
wdrożeniowych,
dodatkowych materiałów (literatura, filmy wideo,
prezentacje) – wszystko to w nowoczesnej,
interaktywnej formie.
● ● Projekt w formie „Akademii Menedżera”

6. Warsztaty follow up
●●

Doskonalenie wybranych umiejętności

●●

Omówienie efektów zadań wdrożeniowych

●●

Praca nad bieżącymi potrzebami wynikającymi
z realnych sytuacji (również tzw. trudnych sytuacji)

Projekt ma formę Akademii - uczestnicy
otrzymują indeksy, opracowujemy zadania
zaliczeniowe a na koniec każdy z uczestników
otrzymuje Dyplom „Akademii Menedżera”.
● ● Uroczyste zakończenie projektu
Przygotujemy uroczyste spotkanie zamykające
projekt, połączone z wręczeniem Dyplomów.
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Przykładowe moduły naszych
warsztatów

Tematyka warsztatów

Przykładowe programy ramowe:

● ● Przywództwo.
● ● Budowanie efektywnego zespołu.
● ● Komunikacja w zarządzaniu.
● ● Asertywność szefa.
● ● Prowadzenie trudnych rozmów.
● ● Motywowanie bez finansów.
● ● Zarządzanie zespołem wielopokoleniowym
(bb, X, Y, Z).
● ● Zarządzanie sytuacyjne.
● ● Delegowanie zadań i uprawnień.
● ● Diagnozowanie i rozwijanie potencjału
pracowników.
● ● Prowadzenie rozmów okresowych.
● ● Zarządzanie przez cele.
● ● Szef w roli coacha / mentora.
● ● Przewodzenie w zmianie.
● ● Kierowanie projektami.
● ● Rozwiązywanie konfliktów.
● ● Efektywność osobista szefa.

W roli szefa - ABC umiejętności kierowniczych.
● ● Przywództwo i autorytet – jak je rozumieć i jak je rozwijać?
● ● Wartości szefa – co wyróżnia skutecznego szefa?
● ● Komunikacja szef – pracownik. Kwadrat komunikacji von Thuna.
● ● Przekazywanie informacji zwrotnych - konstruktywna krytyka, docenianie.
● ● Trudne rozmowy z pracownikami – algorytmy rozmów.
● ● Rozwijanie pracowników – wstęp do teorii zarządzania sytuacyjnego
Blancharda.
● ● Motywacyjne delegowanie zadań – zasada 6 kroków skutecznego
delegowania.
● ● Budowanie efektywnego zespołu.
● ● Wdrażanie nowego pracownika – wspierająca rola szefa.
● ● Spotkania z zespołem - jak je przygotować i prowadzić.

● ● Inteligencja emocjonalna.

Opcja – Uzupełnienie warsztatu o temat Zarządzanie zespołem
wielopokoleniowym (bb, X, Y, Z)

● ● Psychologia w zarządzaniu – model analizy
transakcyjnej.

●●

Diagnoza pokoleń – specyfika i zasady funkcjonowania.

●●

Praca z różnorodnością – jak zarządzać zespołem wielopokoleniowym,
na co zwracać uwagę i jak skutecznie się komunikować. Rola stereotypów
i uprzedzeń.

●●

Motywowanie różnych pokoleń – skuteczne mechanizmy motywacyjne dla
przedstawicieli różnych pokoleń.

●●

Storytelling i grywalizacja w procesie zarządzania – budowanie zaangażowania
różnych pokoleń.

●●

Wypracowanie skutecznych zasad współpracy w zespole multipokoleniowym –
korzyści wynikające z pracy w takim zespole.

● ● Negocjacje i mediacje menedżerskie.
● ● Radzenie sobie ze stresem i emocjami.
● ● Automotywacja szefa.
● ● Wystąpienia publiczne i prowadzenie spotkań.
● ● Metody kreatywne w pracy szefa.
● ● Prawo pracy w praktyce menedżera.
● ● Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem –
symulacja biznesowa.
● ● Przekładanie strategii na cele i zadania.
peracyjne.

Motywowanie bez finansów z uwzględnieniem różnic
pokoleniowych.
● ● Wprowadzenie do pojęcia motywacji – najważniejsze mechanizmy
i czynniki motywacji pozafinansowej.
● ● Poznanie teorii i narzędzi motywowania pozafinansowego
(Maslow, Herzberg, McClelland) - czego mogą nas nauczyć?
● ● Automotywacja – znaczenie wewnętrznych czynników motywacji moich
pracowników – na ile je znam i stosuję?
● ● Analiza wyników Polskiej Mapy Motywacji – autorskiego narzędzia Training
Partners. Co dzisiaj wpływa na motywację pracowników?
● ● Które z czynników są ważne w realiach pracy uczestników szkolenia?
● ● Tworzenie listy motywatorów pozafinansowych, możliwych do
zastosowania we własnym zespole.
● ● Różnice w motywowaniu pracowników różnych pokoleń - Jak wybrać
i stosować skuteczne motywatory?

Efektywność osobista – organizacja pracy własnej i zespołu
● ● Praktyczne wykorzystanie Macierzy Eisenhovera - pierwszy krok do
rozwijania umiejętności definiowania priorytetów.
● ● Reguła Pareto i metoda ustalania priorytetów ABC. Jakie działania
przyniosą ci największe korzyści z punktu widzenia postawionych przed
tobą celów zawodowych?
● ● Praktyczne wykorzystanie Metody Coveya. Określenie ról, wynikających
z nich celów rocznych i działań tygodniowych. Łączenie życia zawodowego
z osobistym w celu zachowania lepszej równowagi.
● ● „Pożeracze czasu” – jak działać, aby je ograniczyć?
● ● Skuteczne radzenie sobie z natłokiem bieżących spraw – metoda oparta
na idei „GTD” Dawida Allena.
● ● Przedstawienie praktycznych narzędzi podnoszących skuteczność działań.
● ● Mój osobisty plan działania. Zdefiniowanie priorytetów i obszarów
rozwojowych.

● ● Delegowanie zadań z myślą o rozwoju pracownika i uwolnieniu czasu
szefa.
● ● Planowanie rozwoju pracownika - jak inspirować do rozwoju. Manual IPR,
planowanie działań rozwojowych metodą 70/20/10.
● ● Zasady prowadzenia rozmów motywacyjnych.
Uwaga!
W warsztacie wykorzystujemy naszą autorską symulację biznesową, w czasie
której uczestnicy dobierają zespół, rozwijają go i tak motywują pracowników,
aby efektywnie realizować stawiane przed nimi zadania. Wnioski z symulacji
natychmiast przekładane są na realne sytuacje, z jakimi uczestnicy spotykają
się w swojej codziennej pracy.

Każde pojedyncze szkolenie, jak i każdy kurs menedżerski, tworzymy wspólnie
z Państwem, dostosowując zakres merytoryczny do rzeczywistych potrzeb
i specyfiki Państwa organizacji.
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Nasi Klienci

i inni ...
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Nasz zespół

Posiadamy wyspecjalizowaną kadrę z wieloletnim doświadczeniem menedżerskim:
● ● trenerów,
● ● specjalistów,
● ● konsultantów,
przygotowanych do zaprojektowania i poprowadzenia szkoleń oraz działań
wspierających transfer wiedzy szkoleniowej.
Jesteśmy twórcami pakietu symulacji strategicznych, które ułatwiają specjalistom
i menedżerom zrozumienie zasad funkcjonowania przedsiębiorstw, pokazują
mechanizmy konkurencji rynkowej i co ważne - finansów firmy.
Tworzymy własne narzędzia, które wykorzystujemy w realizowanych projektach.
Są to m.in.:
● ● Polska Mapa Motywacji,
● ● Badanie Satysfakcji Pracowników,
● ● Badanie Satysfakcji Klienta Zewnętrznego.
Jesteśmy autorami kilku książek, oraz ponad 100 artykułów z zakresu zarządzania
i sprzedaży, które ukazywały się w Personel i Zarządzanie, Gazeta Wyborcza,
Pracownik Fizyczny, e-Kapitał i innych.
Współpracujemy z uczelniami – m.in. z Polsko Japońską Wyższą Szkołą Technik
Komputerowych w projekcie tworzenia symulacji biznesowych oraz Górnośląską
Wyższą Szkołą Handlową, gdzie od 11 lat prowadzimy autorski program studiów
podyplomowych Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.

Nasi trenerzy, prowadzący szkolenia dla kadry kierowniczej to w zdecydowanej
większości osoby, które posiadają osobiste doświadczenie jako menedżerowie
w renomowanych polskich i międzynarodowych firmach.
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Nasze książki

Motywacja pod lupą
Wielokrotnie sprawdzony w boju
podręcznik motywowania pracowników. Jego lektura uzbroi Cię m.in.
w trzynaście praktycznych zasad
motywowania
pozafinansowego,
wiedzę na temat teorii motywowania
oraz
rzetelną
charakterystykę
polskiego pracownika. Dowiesz się
też, jak do procesu motywowania
wpleść grywalizację oraz w jaki
sposób skutecznie zmotywować
samego siebie.

Książka dla skutecznych
szefów. Znane i mniej
znane drogi do sukcesu
w kierowaniu ludźmi
Fachowa
wiedza
na
temat
zarządzania, a także wybrane
informacje z zakresu psychologii,
które ułatwią Ci prowadzenie
firmy oraz usprawnią kontakty
z podwładnymi i uczynią przyjemniejszym kierowanie grupą ludzi.
Wyjątkowość
tego
podręcznika
polega na tym, że opiera się on na
indywidualnych
doświadczeniach
autorów,
uznanych
polskich
trenerów kadry zarządzającej.

Zarządzanie projektem
szkoleniowym

Sztuka kierowaniem
zespołem handlowym

Jeśli zawodowo zajmujesz się
organizacją lub prowadzeniem
szkoleń albo planujesz oddać się
tej pracy w przyszłości, ta książka
jest idealna właśnie dla Ciebie.
Zespół najbardziej doświadczonych
polskich trenerów nauczy Cię
szyć szkolenia na miarę klienta.
Z lektury dowiesz się jak określać
cele projektów szkoleniowych, jak
dobierać odpowiedni program
i metodykę oraz jak oceniać
osiągnięte efekty.

Z dwóch książek składających się
na niniejszy pakiet dowiesz się, jak
zbudować, prowadzić i doskonalić
zespół handlowców. Poznasz nowe
i sprawdzone narzędzia kierowania
działem sprzedaży.
Szkolenie „Coaching handlowców”
na DVD pozwoli Ci zdobyć nową
wiedzę w bardzo przystępny sposób.

Nasza pełna oferta:
● ● Szkolenia menedżerskie i kursy
dla menedżerów

● ● Szkoleniowe gry symulacyjne

● ● Szkolenia sprzedażowe

●● Badania i doradztwo

● ● Szkolenia dla trenerów
wewnętrznych

● ● Team building i eventy

Zapraszamy do współpracy zarówno przy realizacji złożonych cykli rozwojowych
jak i pojedynczych warsztatów dla kadry menedżerskiej na każdym poziomie
zarządzania.

Training Partners Sp. z o.o.
ul. Jasna 31B; 44-122 Gliwice
pon-pt 8.00 – 16.00
REGON: 192746621
NIP: 954-24-18-143
KRS: 0000116338
32 33 274 30

trenerzy@trenerzy.pl

