
 

PRACA ZESPOŁOWA – IDEA, BUDOWANIE                                     

I ZARZĄDZANIE.  

(Szkolenie 2 dniowe) 

Do kogo skierowany jest ten program? 
Program edukacyjny jest skierowany do pracowników i kierowników instytucji pomocy i 
integracji społecznej, którym zależy na budowaniu prawidłowych relacji oraz współdziałania 
wewnątrz instytucji/organizacji.  

Szczegółowe moduły programu: 

1. Zespół  - podstawowa jednostka każdej instytucji/organizacji, czyli cechy i zalety pracy 

zespołowej.  

2. Fazy formowania zespołu.  

3. Otwarta komunikacja – podstawą pracy zespołowej. 

4. Zasady funkcjonowania dobrego zespołu: cele i zadania, podejmowanie decyzji, lider 

i jego rola oraz zadania, rozwiązywanie konfliktów.   

5. Czynniki wpływające na rozwój zespołu: motywowanie, wspieranie, edukacja, 

superwizja. 

Korzyści wynikające z udziału w szkoleniu: 

 Zwiększenie wiedzy na temat zespołów i ich znaczenia w pracy instytucji/organizacji. 
 Zdobycie wiedzy na temat mechanizmów tworzenia i funkcjonowania zespołów. 
 Nabycie umiejętności w zakresie budowania i utrzymania dobrych relacji w zespole.  
 Wzmocnienie zdolności do współpracy w zespole.  
 Poznanie czynników wspierających i wzmacniających pracę zespołową.  

Wszystkie nasze programy prowadzone są aktywnymi metodami warsztatowymi 

opierającymi się na formule uczenia przez doświadczenie i kończą się certyfikatem 

ukończenia szkolenia. 

 

 

 

 



 
 

Koszt szkolenia: 

450,00 zł netto 

Cena obejmuje: zakwaterowanie, wyżywienie w trakcie trwania całego szkolenia, materiały 

szkoleniowe, certyfikat oraz ubezpieczenie uczestnika. 

 

Dodatkowe informacje: 

Po otrzymaniu od Państwa zgłoszenia w postaci formularza, na podany adres mailowy Dział 

Współpracy i Szkoleń wysyła fakturę proformę z 14 dniowym terminem płatności, nie później 

jednak niż 10 dni przed planowanym terminem szkolenia 

Rezygnacja uwzględniająca zwrot kosztów jest możliwa na 10 dni przed szkoleniem 

W przypadku rezygnacji w okresie krótszym niż 10 dni przed szkoleniem, lub nieobecności 

uczestnika Dział Współpracy i Szkoleń nie zwraca kosztów szkolenia. 

Na zgłoszenia czekamy na 10 dni przed planowanym terminem szkolenia. 

Dział Współpracy i Szkoleń zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zamknięcia grupy 

szkoleniowej w przypadku, gdy ilość osób zgłoszonych przekroczy maksymalną liczbę 

uczestników przewidzianych w grupie szkoleniowej. 

Jednocześnie Dział Współpracy i Szkoleń zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia jeśli 

na 10 dni przed szkoleniem nie zgłosi się wymagana minimalna ilość osób przewidzianych w 

grupie szkoleniowej. Uczestnik, który uregulował należność za szkolenie, a z przyczyn od 

niego niezależnych się ono nie odbyło, zostaje przeniesiony na pierwszy najbliższy termin 

szkolenia. 

 

 

 

 


