
PAKIET 1

PROBLEM Z IDENTYFIKACJĄ PRZESZKÓD, GDY
POZORNIE WSZYSTKO GRA

WYZWANIE

Twoja Organizacja posiada konkretne, opracowane
przez eksperta wytyczne jak działać, aby zebrać
pieniądze. Merytorycznie wiadomo, co robić, jednak
istnieje istotny powód - którego nie jesteście w
stanie zidentyfikować - uniemożliwiający działanie, a
tym samym osiągnięcie zamierzonego celu (np.
zebranie pożądanej kwoty).

CEL WSPÓŁPRACY ZE MNĄ

Nazwanie i zrozumienie problemu, a następnie
praca z zespołem oraz/lub indywidualnymi
członkami w Organizacji, w celu jego usunięcia. 

MOJE DZIAŁANIA

obserwacja pracy Organizacji w trakcie jednego
ze spotkań osób decyzyjnych (w zależności od
wielkości organizacji, może to być spotkanie
członków zarządu, dyrektora wykonawczego z
team leaderami, bądź spotkanie członka zarządu
z pracownikami) 

obserwacja pracy zespołu w trakcie jednego ze
spotkań (takie spotkanie odbywa się w
większych organizacjach, jeśli wcześniej
spotkałam się osobno z członkami zarządu na
osobnym spotkaniu; w przypadku niewielkich
organizacji wystarczy spotkanie wszystkich osób
decyzyjnych) 

1. Audyt, na który składa się: 
 

indywidualne rozmowy z kluczowymi osobami
w Organizacji (czyli tymi, które odpowiedzialne
są za podejmowanie decyzji oraz za konkretne
działania, np. ekspert ds. fundraisingu,
marketingu, PR-u, księgowa, itp.)

 identyfikacja obszarów, które utrudniają/ unie- 

zaproponowanie i uzgodnienie z zarządem 

2. W rezultacie audytu nastąpi: 

        możliwiają osiągnięcie celu

      Organizacji planu naprawczego 



UMÓW SPOTKANIE

indywidualne sesje coachingowe z członkami
Organizacji, którzy mają związek z istniejącym
problemem (np. jeśli problemem są
niewystarczające kompetencje liderskie osoby
stojącej na czele organizacji oraz nieumiejętność
delegowania zadań - praca z tą osobą) 

grupowe sesje coachingowe w różnych
konfiguracjach, w zależności od problemów w
relacjach w grupie, jako uzupełnienie sesji
indywidualnych 

coaching zespołu (np. jeśli problemem jest brak
komunikacji między członkami zespołu oraz
różne wizje dotyczące osiągnięcia celu) 

warsztat dla zespołu (np. jeśli problemem jest
brak zaufania członków zespołu do siebie
wzajemnie lub/oraz do lidera) 

3. Praca z członkami organizacji wokół  rozwią-
    zania problemu 
 

4. Spotkanie sprawdzające 
 
Po 4-6 tygodniach od wypracowania rozwiązania
satysfakcjonującego cały zespół, wrócę do
Organizacji, aby sprawdzić, które elementy
działają dobrze, a co w dalszym ciągu nie
funkcjonuje w taki sposób, jaki jest potrzebny,
aby Organizacja osiągnęła zamierzony cel.

5. Ewentualne sesje dodatkowe 

Jeśli spotkanie sprawdzające pokaże, że w
dalszym ciągu istnieją elementy utrudniające
osiągnięcie celu (np. zespół zacznie się ze sobą
komunikować oraz patrzeć na cel w podobny
sposób, jednak wśród team leaderów będzie
jedna osoba, która w dalszym ciągu będzie
utrudniać skuteczność działań, zaproponuję kilka
sesji coachingowych z tą osobą) .

Ramy czasowe 

Każda indywidualna sesja coachingowa trwa 60 minut. 
Każda grupowa sesja coachingowa trwa od 90 do 120 minut. 
Warsztat, w zależności od wielkości grupy, trwa od 2 do 4 godzin. 

Koszt 

Indywidualna sesja coachingowa – 300 zł brutto 
Grupowa sesja coachingowa - 400 zł brutto 
Godzina warsztatu – 600 zł brutto 
Działania w ramach audytu – 300 zł brutto/ 60 minut 

Liczba sesji coachingowych oraz ich rodzaj (indywidualne, grupowe czy warsztat) zostaną
oszacowane po przeprowadzeniu audytu. 

Zazwyczaj praca z jedną osobą to 5 do 10 sesji coachingowych 

Praca z grupą to zazwyczaj 3 do 6 sesji coachingowych 


