Inspiracje dla biznesu

Coaching ukierunkowany jest
na wsparcie rozwoju zawodowego i rozwoju osobistego,
trenowanie nowych, u¿ytecznych zachowañ i umiejêtnoœci
efektywne osi¹ganie celów

Inspiracje dla biznesu prowadz¹:
Executive coaching – coaching wy¿szej kadry zarz¹dzaj¹cej,
prowadzony w celu ulepszenia sposobu podejmowania decyzji
strategicznych i zdolnoœci przywódczych
Coaching biznesowy – coaching skierowany na podnoszenie
kwalifikacji zawodowych, nabywanie konkretnych
umiejêtnoœci, wykszta³cenie po¿¹danych nawyków okreœlonych
sposobów postêpowania w danych sytuacjach biznesowych
Coaching ¿yciowy – dotyczy wsparcia klientów w efektywnym
radzeniu sobie z ró¿nymi sposobami postêpowania, z którymi
mog¹ siê zetkn¹æ w momencie ¿yciowej zmiany, przechodz¹c
z jednej fazy ¿ycia w drug¹. Skierowany jest na rozwój
i osi¹ganie celów osobistych.
Coaching skierowany jest na rozwój osobisty i zawodowy,
pozwala
na
dotarcie
do
szczytowych
mo¿liwoœci
klienta,
rozwija jego silne strony, pokonuje wewnêtrzne opory i blokady,
przekracza ograniczenia.
Coaching pomaga w osi¹ganiu celów osobistych i celów
organizacji w oparciu o trenowanie nowych umiejêtnoœci, nowych
zachowañ.
Coaching
k³adzie
nacisk
na
zmianê
wielopoziomow¹,
koncentruj¹c siê na wzmocnieniu to¿samoœci i wartoœci.
Klient przy wsparciu trenera-coacha generuje sposoby,
najkorzystniejszego rozwi¹zania problemu i przekszta³cenia go
w okazjê do rozwoju.
Sukcesem coachingu jest:
Rozwijanie i ulepszanie dzia³añ zwi¹zanych z prac¹
Kreowanie najlepszych rozwi¹zañ w sytuacji wyzwañ
Osi¹ganie osobistego mistrzostwa i wysokiego stopnia
kompetencji
Wysoka skutecznoœæ osobista i zawodowa

Korzyœci dla firmy ( organizacji):
polepszanie kwalifikacji kluczowych pracowników
wiêksza skutecznoœæ d³ugoterminowych inwestycji
oszczêdnoœæ czasów i finansów przez wsparcie rozwoju
zawodowego konkretnych osób, konkretnych zadañ
i projektów
Korzyœci dla klienta:
indywidualnie dobrany program rozwoju zawodowego
i osobistego
wykorzystanie najlepszych indywidualnych strategii
myœlenia i dzia³ania
jasnoœæ celów i wartoœci
odkrywanie w³asnego potencja³u i nieuœwiadomionych dot¹d
zasobów wewnêtrznych
prze³amywanie nieu¿ytecznych nawyków i sposobów
postêpowania i zast¹pienie ich nowymi, u¿ytecznymi
Organizacja coachingu:
Cykl 7 – 10 spotkañ indywidualnych
co tydzieñ lub dwa
tygodnie.
Coaching biznesowy trwa oko³o 1 godziny i odbywa siê w miejscu
pracy klienta w miejscu wyznaczonym przez klienta.
Coaching ¿yciowy trwa co najmniej 1 godzinê i odbywa siê
w miejscu wyznaczonym przez klienta.
Celem programu jest przede wszystkim praktyczne stosowanie
zdobytych umiejêtnoœci i trenowanie zachowañ w pracy i w¿yciu
codziennym i otrzymywanie feedbacku od trenera.
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