
PAKIET 3

NIEOCZEKIWANE TRUDNOŚCI W TRAKCIE
REALIZACJI CELÓW

WYZWANIE

Zmiany, przez które przechodzi Twoja organizacja,
niosą ze sobą nieoczekiwane trudności. Wdrażacie
uzgodniony plan, zespół jest zjednoczony wokół
nowych celów, a jednak coś idzie nie tak: wolniej niż
planowaliście, nie tak sprawnie, jak na początku, w
zespole pojawiają się rozbieżne opinie co jest nie
tak. Grozi to dezintegracją zespołu, a w
konsekwencji niemożliwością zrealizowania
planowanych zmian.   

CEL WSPÓŁPRACY ZE MNĄ

Znalezienie przyczyny leżącej u podłoża problemu
– dlaczego wdrażanie zmian niesie tyle nowych,
nieoczekiwanych trudności: czy przyczyna leży na
zewnątrz, czy wewnątrz zespołu? Rozwiązywanie na
bieżąco pojawiających się problemów, a tym
samym utrzymanie przyjętego wcześniej
harmonogramu działań i osiągnięcie celu w
wyznaczonym terminie. 

MOJE DZIAŁANIA

obserwacja pracy organizacji w trakcie jednego
ze spotkań osób decyzyjnych na temat celów
realizowanego działania i dotychczasowego
przebiegu (w zależności od wielkości organizacji,
może to być spotkanie członków zarządu,
spotkanie dyrektora wykonawczego z team
leaderami, bądź spotkanie członka zarządu -
najczęściej prezesa lub wiceprezesa z
pracownikami)

obserwacja pracy zespołu w trakcie jednego ze
spotkań roboczych  

1. Audyt, na który składa się: 
 

indywidualne rozmowy z osobami kluczowymi
dla realizacji konkretnego projektu (project
manager, lider zespołu, ekspert ds.
fundraisingu, marketingu, PR-u, księgowa, itp.)

nazwanie problemu: istoty i przyczyn
`pojawiających się przeszkód 

zaproponowanie działań ad hoc uniemożliwia-
jących kontynuację projektu w założonych
terminach

2. W rezultacie audytu nastąpi: 



UMÓW SPOTKANIE

indywidualne sesje coachingowe z członkami
organizacji, którzy są zaangażowani w projekt 

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, zaproponuję kilka dodatkowych
sesji z konkretnymi osobami.

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 


