
PAKIET 2

OPÓR CZŁONKÓW ZESPOŁU PRZED ZMIANAMI,
KTÓRE CHCESZ WPROWADZIĆ

WYZWANIE

Rozumiesz powody, dla których Twoja Organizacja
nie może zebrać zamierzonej kwoty (lub osiągnąć
inny cel). Masz pomysł, co należy zmienić, ale
(niektórzy) pracownicy organizacji są niezadowoleni
z Twoich pomysłów, a część wręcz je torpeduje.
Rodzą się konflikty, a pogarszająca się atmosfera w
zespole zaburza jego funkcjonowanie. W takich
warunkach nie jesteś w stanie wprowadzić
zamierzonych zmian.  

CEL WSPÓŁPRACY ZE MNĄ

Znalezienie przyczyny, dla której pracownicy nie
chcą wdrażać zmian według Twojego projektu (być
może zostali wyłączeni z procesu decyzyjnego, nie
odpowiada im pomysł, lub brak im motywacji),
wspólne wytyczenie drogi do realizacji celu w
sposób satysfakcjonujący wszystkie strony oraz
wsparcie na etapie wdrożenia. 

MOJE DZIAŁANIA

obserwacja pracy zespołu w trakcie jednego ze
spotkań (ważne, aby na spotkaniu byli obecni
zarówno liderzy, jak i osoby wykonujące zadania) 

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.)  

indywidualne rozmowy z osobami
kontestującymi zmiany 

1. Audyt, na który składa się: 
 

 

  identyfikacja obszarów, które utrudniają lub
uniemożliwiają osiągnięcie celu 

zaproponowanie i uzgodnienie z zarządem
działań naprawczych

2. W rezultacie audytu nastąpi: 



UMÓW SPOTKANIE

indywidualne sesje coachingowe z członkami
Organizacji, którzy mają związek z istniejącym
problemem (np. jeśli problemem jest narzucanie
przez lidera pracownikom swoich pomysłów bez
konsultacji z resztą zespołu, będę pracowała z
liderem wokół zmiany jego podejścia, ale
również z innymi członkami zespołu, którzy mają
najtrudniejsze relacje z liderem) 

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

coaching zespołu (np. jeśli problemem jest brak
umiejętności pracy jako zespół) 

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 zebrała zamierzone środki. 

5. Ewentualne sesje dodatkowe 

Jeśli spotkanie sprawdzające pokaże, że w
dalszym ciągu istnieją elementy utrudniające
osiągnięcie celu (np. znajdziecie rozwiązanie,
które satysfakcjonuje wszystkie strony, jednak w
dalszym ciągu, pewne osoby będą stawiać opór),
zaproponuję kilka dodatkowych sesji
coachingowych.

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 


