MOC REZYLIENCJI
SESJE DLA POSZUKUJĄCYCH SPOKOJU
I ODBUDOWY

REZYLIENCJA*
Rezyliencja: (z łac. resilire – odbić z powrotem, sprężyście odbić się) – umiejętność lub
proces dostosowywania się człowieka do zmieniających się warunków, adaptacja w
stosunku do otoczenia, uodpornianie się, plastyczność umysłu, zdolność do
odzyskiwania utraconych lub osłabionych sił i odporność na działanie szkodliwych
czynników. Zdolność do regeneracji po urazach psychicznych.
Rezyliencja wynika z predyspozycji genetycznych i doświadczeń, może także być
rozwijana. Sprzyja jej optymizm i wsparcie społeczne.
Rezyliencja pomaga zapobiegać negatywnym skutkom stresu – sprzyja profilaktyce
problemów psychicznych i chorób. Wspiera też ogólne funkcjonowanie i dobrostan.
*za www.wikipedia.org
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MOC REZYLIENCJI- INFO OGÓLNE
Program Moc Rezyliencji składa się z 10 modułów warsztatowych i 10 sesji
indywidulanych po każdym module.
Nasze 25 letnie doświadczenie pracy rozowojowej z dorosłymi pokazuje, że warto
zacząć jakiekolwiek działania rozwojowe od siebie.
Stąd podział 10 modułów warsztatowych na dwa obszary:
1. Moja moc
2. Moc otoczenia
Każdy z obszarów składa się z 5 modułów synergicznie nakładających się tworzących
całość.
Poniżej przedstawiamy propozycję zawartości merytorycznej Programu Siła
Rezyliencji z przykłądowym rozpisaniem warsztatu: „JA – Umysł i ciało a a stres“
Zapraszamy
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MOC REZYLIENCJI KONCEPCJA PROGRAMU*

MOJA MOC

MOC OTOCZENIA

JA – POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI,
M1 SENSU,ZNAJOMOŚĆ SIEBIE- AUTOREFLEKSJA

Zarządzanie
1 przewodzenie
M6 CO
MOGĘ I CHCĘ
DAĆ INNYMinnym

M2 JA – UMYSŁ I CIAŁO A STRES

Zarządzanie
2 narzędziownia
/tool box
M7 DOBRE
RELACJE
Z INNYMI

M3 JA – PROAKTYWNOŚĆ

M8 Zarządzanie
3 rozmowy
kierownicze
PROAKTYWNOŚĆ
W KONTAKCIE
Z INNYMI

M4 JA – POCZUCIE WPŁYWU I SKUTECZNOŚĆ

Zarządzanie zmianą
M9 UWAŻNOŚĆ
NA INNYCH

M5 JA- DBAŁOŚĆ O SIEBIE

M10
M10 Budowanie
ODWAGA zaangażowania i empowerment

FOLLOW UP:
-post work
-pigułki inspiracji….

*szczegółową zawartość merytoryczną przedstawimy po diagnozie potrzeb.

PRZYKŁAD ZAWARTOŚCI MODUŁU 2
JA-CIAŁO I UMYSŁ A STRES
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PRZYKŁADOWA ZAWARTOŚĆ PROGRAMU*
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JA –UMYSŁ I CIAŁO A STRES- 2 dni

CO?

JAK?
• 2 dni: 16 h. dydaktycznych
Podczas dwóch dni warsztatu uczestnicy poznają umiejętne sposoby
radzenia sobie ze stresem oraz udoskonalą umiejętność panowania nad
negatywnymi emocjami podczas ważnych i trudnych sytuacji w życiu i w
biznesie szczególnie w obecnych czasach VUCA. Szkolenie ma pomóc
uczestnikom w zakresie konstruktywnego radzenia sobie z życiowymi
obciążeniami oraz intensywnością zmian. Będziemy motywować do
aktywnego inicjowania oraz budowania nowych nawyków.
Praca w oparciu o interaktywne techniki uczenia, z ograniczeniem
formuły wykładu do koniecznego do wprowadzenia wiedzy minimum.
Metody i narzędzia szkoleniowe: intensywny interaktywny warsztat,
odgrywanie scenek, test autodiagnozy reakcji na stres, ćwiczenia indywidualne,
burza mózgów, praca zespołowa, ćwiczenia z fizyczne z własnym ciałem.

Istota stresu i znaczenie
Źródła i poziom stresu
Strategie radzenia sobie ze stresem
Ćwiczenia relaksacyjne, oczyszczające

FOLLOW UP:
-post work
-e-learning, e-kurs
-pigułki inspiracji
*szczegółową zawartość merytoryczną przedstawimy po diagnozie potrzeb
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1. JA- UMYSŁ I CIAŁO A STRES: UMYSŁ
ZROZUMIENIE ISTOTY STRESU I JEGO ZNACZENIA DLA JAKOŚCI ŻYCIA.
1. Stres we współczesnym świecie. Co określamy mianem stresu?
2. Zewnętrzne i wewnętrzne źródła stresu.
3. Jak powstaje stres? Zrozumienie przyczyn stresu. Spirala stresu.
4. Subiektywność stresu - Model SOR.
5. Inwentaryzacja mojego stresu – model MOZ.

STRATEGIE RADZENIA SOBIE ZE STRESEM.

1.Natychmiastowa pomoc – działania zaradcze jako środki krótkoterminowe. Między innymi: wycofanie, kontrolowanie własnych myśli, akceptacja, praca z oddechem.
2.Strategie długofalowe, m.in.:
- zmiana nastawienia
- zmiana zachowania
- zarządzanie energią
- gospodarowanie sobą w czasie

CO DAJE MI STRES

1.Jaką pozytywną rolę może odgrywać stres.
2.W jakich sytuacjach stres staje się destrukcyjny.
3.W jaki sposób minimalizować stres i napięcie towarzyszące sytuacjom zawodowym.
4.Jak na bieżąco odreagowywać napięcie.

ROZWIJANIE W SOBIE INDYWIDUALNEJ ODPORNOŚCI NA STRES

1.Fizjologiczna odporność - dieta, wypoczynek, kondycja fizyczna.
2.Psychologiczna odporność - zbalansowany styl życia, atrybucja przyczynowo-skutkowa, asertywny styl bycia.
3.Społeczna odporność - wspierające relacje osobiste, zdolność współpracy w zespole.

SYTUACJA KONFLIKTOWE A STRES. KOMUNIKACJA W STRESIE
1. Emocje jako źródło konfliktów.
2. W jaki sposób wprowadzasz emocje do swoich metod porozumiewania się.
3. Reaktywna natura emocji.
4. Branie odpowiedzialności za emocje. Kontrolowanie emocji.

7

2. JA- UMYSŁ I CIAŁO A STRES: CIAŁO
W drugiej części warsztatu uczestnicy przechodzą przez intensywny warsztat ćwiczeń fizycznych doświadczając na sobie
konkretnych technik pracy z ciałem i umysłem.

TECHNIKI RELAKSACYJNE, ANTYSTRESOWE

1.Jak działają techniki relaksacyjne
2.Rodzaje technik relaksacyjnych i radzenia sobie ze stresem:
- techniki pracy z oddechem
- wizualizacja
- linia czasu
- kotwiczenie zasobów
-krąg doskonałości
3. ASMR czyli orgazm mózgu

PROFILAKTYKA

1.Styl życia a nawyki mocy
2.Rutyny zdrowia i odporności
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REALIZACJA PROGRAMU
Warsztat
Czas: 2 dni (16 godzin dydaktycznych)

Sesja indywidualna

MOŻLIWY FOLLOW UP:
-post work
-e-learning, e-kurs
-pigułki inspiracji….
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SESJE INDYWIDUALNE

Rekomendujemy wzmocnienie procesu edukacyjnego poprzez dedykowane sesje indywidualne po
każdym module szkoleniowym co przełoży się na realne wdrożenie umiejętności rezyliencji.
Sesje indywidualne w oparciu o wypracowany na szkoleniach Indywidualny
Plan Rozwoju dają możliwość bezpiecznego przedyskutowania konkretnych dylematów,
wzmocnienie nawyków, czy operacyjnego wprowadzenia nowej umiejętności w życie.
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REALIZACJA PROGRAMU –gry i symulacje*

W naszych szkoleniach i warsztatach używamy własnych autorskich symulacji i gier szkoleniowych jak i rozwiązań licencyjnych jako akredytowany dostawca
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ZESPÓŁ PROJEKTOWY
Skala projektu i potrzeba zabezpieczenia jego płynnej realizacji zakłada pracę pełnego zespołu projektowego:
OPIEKUN LOGISTYCZNY PROJEKTU – administracja w projekcie, wsparcie techniczne i administracyjne
Joanna Manteufel: manteufel@personelprofit.com.pl
tel.: 58.555.33.99

REPREZENTANT FIRMY/ OSOBA PODPISUJĄCA UMOWĘ/
OPIEKUN MERYTORYCZNY – tworzenie programów szkoleniowych i
nadzór nad pracą trenerów i konsultantów
Szymon Borucki borucki@personelprofit.com.pl
tel.: 609.116.918
ZAPRASZAM DO KONTAKTU
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REALIZACJA PROGRAMU –platformy on-line*

Program Siła Rezyliencji realizujemy zarówno w wersji stacjonarnej w sali szkoleniowej jak i
w wersji zdalnej on-line przy wykorzystaniu takich platform jak:

O NAS – TO NIEKTÓRZY NASI KLIENCI

Personel Profit Sp. z o.o. ul. Nadwodna 2B, 80-336 Gdańsk,
www.personelprofit.com.pl / biuro@personelprofit.com.pl;
Copywrite Personel Profit | SUS 2.0
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JESTEŚ ZAINTERESOWANA/Y……
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