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Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa
Usługa doradcza

Doświadczenie w realizacji usług rozwojowych
Grupa SET® jest ﬁrmą szkoleniowo-doradczą założoną przez doświadczonych trenerów biznesu i
menedżerów struktur trenerskich w przedsiębiorstwach, którzy od ponad 10 lat z sukcesami
wspierają rozwój rynku szkoleniowego w Polsce.
Misją Grupy SET jest stwarzanie Klientom możliwości do rozwoju poprzez dostarczanie im
efektywnych rozwiązań szkoleniowych. Najważniejszymi wartościami, którymi kierują się Trenerzy i
właściciele firmy są: Pasja, Otwartość, Oryginalność, Niezależność, Dbałość o Relacje.

Grupę SET wyróżnia:
Stworzenie bezpiecznych warunków do eksperymentowania,pełne zanurzeniu w
doświadczeniu, wsparcie wdrożenia. w oparciu o Model Efektywnego Treningu – Model
SET®.
Doświadczenie w prowadzeniu projektów szkoleniowych rozwijających kompetencje
trenerskie, menadżerskie, coachinowego, oraz sprzedażowe dla przedsiębiorców i
pracowników przedsiębiorstw.
Doświadczenie w prowadzeniu i rozliczaniu projektu dla kadry szkoleniowej w ramach III i IV
konkursu PARP poddziałanie 2.2.2.

Grupa SET specjalizuje się w:
Prowadzeniu Szkół Trenerów Biznesu w całej Polsce – uruchomiliśmy już ponad 130 edycje
tego kursu trenerskiego.
Prowadzenie Szkół Coachów w całej Polsce - uruchomiliśmy już ponad 40 edycji tego kursu
Coachingu.
Rozwijaniu struktur trenerskich w organizacjach biznesowych - realizujemy zamknięte projekty
dla Trenerów Wewnętrznych i Menedżerów Struktur Trenerskich.
Budowaniu partnerskich relacji i wspieranie pracownika w rozwoju: realizujemy otwarte oraz
zamkniete projekty w oparciu o Model DNA Menadżera - Szkoła Zarządzania®.
Budowaniu partnerskiej relacji coach – klient, tworzenie nowego, wiara w klienta, koncentracja
na tu i teraz w oparciu Model Kompetencji Coachingowych®
Profesjonalnym badaniu potrzeb szkoleniowych SET Study®. z wykorzystaniem, poza
standardowymi narzędziami, modelu HPI (Human Perfomance Improvement) i modelu Gilberta
oraz mierzeniem wpływu szkoleń na konkretne wskaźniki biznesowe w organizacjach.
Jako trenerzy Grupy SET należymy do wąskiego grona trenerów którzy popierają swoją wiedzę
specjalistyczną i przygotowanie do uczenia innych, praktycznym doświadczeniem pełnienia roli
trenera, konsultanta i superwizora w organizacjach biznesowych.

Skany dokumentów potwierdzających doświadczenie podmiotu
REFERENCJE_-_MKiDN_-_Trenerskie_-_Szkoła_Trenerów.pdf REFERENCJE_-_Randstad__Menadżerskie_-_Coaching_Menadżerski.pdf REFERENCJE_-_Eurosystem_-_Menadżerskie__Zarządzanie_sprzedażą.pdf REFERENCJE_-_Maspex_-_Menadżerskie_-_Przywództwo.pdf
REFERENCJE_-_ZUS_-_Trenerskie_-_Superwizje_i_warsztaty.pdf

Inne informacje
Grupa SET® jest Firmą społecznie odpowiedzialną. Stawia na bardzo dobre relacje z otoczeniem, w
którym funkcjonuje. Chętnie i bezpłatnie wspiera i inicjuje projekty CSR (ang.Corporate Social
Responsibility), których celem jest rozwój branży szkoleniowej w Polsce. Firma jest członkiem
Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, Izby Coachingu oraz sponsorem Fundacji dla Dzieci z Chorobami
Nowotworowymi KRWINKA oraz Fundacji Spełniającej Dziecięce Marzenia DZIECIĘCA FANTAZJA.
Ponadto firma Stosuje Standard Usługi Szkoleniowej PIFS.
IES - 00581c/2014

W celu podnoszenia efektywności realizowanych projektów, rekomendujemy mieszane
(zintegrowane) metody rozwojowe, łączące tradycyjne nauczanie (szkolenia/warsztaty w
klasie) z aktywnościami prowadzonymi zdalnie za pośrednictwem internetu (e-Learning i m-learning).
Dzięki temu, poprzez rozciąganie nauki w czasie i dostarczanie uczestnikowi mniejszych „porcji”
wiedzy w indywidualnie zaprojektowanych lekcjach, można znacząco podnieść efektywność
projektów szkoleniowych.
Nasze rozwiązania e-learningowe mogą być wykorzystywany zarówno jako wiodące
źródło przekazywania wiedzy, jak również jako metoda uzupełniająca lub utrwalająca wiedzę
przekazywaną podczas zajęć stacjonarnych.
Dodatkowo rozwiązania zdalne pozwalają na indywidualne śledzenie postępów oraz raportowanie
aktywności szkoleniowych każdego uczestnika projektu i możemy je dostarczać za pomocą:
Platformy E-learningowej Grupy SET – w postaci pełnych lekcji z testami, zadaniami
wdrożeniowymi i modułami wiedzowymi do pobrania.
Uzyskaliśmy wpis do ewidencji placówek kształcenia ustawicznego.

Zespół Grupa SET ma jasno określone obszary odpowiedzialności za jej rozwój. Organizacyjnie każdy
ze wspólników opiekuje się klientami z określonego rejonu Polski oraz jednym z działów firmy.

Zapleczem merytorycznym jest stała współpraca z licencjonowanymi kancelariami podatkowoﬁnansowymi i prawnymi. Posiadamy w zespole osoby z bogatym doświadczeniem w zarządzaniu
projektami szkoleniowymi w tym współﬁnansowanymi przez Unię Europejska. Nasze autorskie
programy szkoleniowe dla biznesu i organizacji pozarządowych, scenariusze prowadzenia tychże,
gry i ćwiczenia są kolejnym naszym bogactwem.

