Life coaching - szkolenie
specjalizacyjne dla coachów
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2019/11/19/27635/490363

Cena netto

3 000,00 zł

Cena brutto

3 000,00 zł

Cena netto za godzinę

187,50 zł

Cena brutto za
godzinę

187,50

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

16

Termin rozpoczęcia
usługi

2020-05-09

Termin zakończenia
usługi

2020-05-10

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-11-19

Termin zakończenia
rekrutacji

2020-05-08

Maksymalna liczba uczestników

8

Kategoria główna KU

Zarządzanie i organizacja

Kategorie dodatkowe KU

Rozwój osobisty

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

Flow Małgorzata Binias-Wilga

Osoba do kontaktu

Małgorzata Binias-Wilga

E-mail

malgorzata@coachingways.pl

Telefon

503 137 637

Cel usługi
Cel edukacyjny
Szkolenie stanowi przygotowanie do samodzielnej pracy jako life coach. Nastawione jest na
kształtowanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego prowadzenia sesji i procesów
coachingowych głównie dla klientów indywidualnych. Szkolenie umożliwia również wykorzystanie
nabytych umiejętności także w innych aktywnościach zawodowych, na przykład jako trener, tutor,
nauczyciel, w pracy doradcy zawodowego itp. Szkolenie stanowi kontynuację Szkoły Coachingu
Coaching Ways, ale może być również realizowane również przez innych uczestników. Usługa
umożliwia także dalsze rozwijanie 11 Kluczowych Kluczowych Kompetencji Coacha ICF: A. USTALANIE
ZASAD WSPÓŁPRACY 1. Zgodność z wytycznymi Kodeksu Etycznego i standardami zawodu
coachingu 2. Uzgodnienie kontraktu coachingu B. WSPÓŁTWORZENIE RELACJI 3. Budowanie zaufania
i poczucia bezpieczeństwa klienta 4. Obecność coachingowa C. EFEKTYWNE KOMUNIKOWANIE 5.
Aktywne słuchanie 6. Pytania sięgające sedna 7. Bezpośrednia komunikacja D. WSPIERANIE
PROCESU UCZENIA I OSIĄGANIA REZULTATÓW 8. Budowanie świadomości 9. Projektowanie działań
10. Planowanie i wytyczanie celów 11. Zarządzanie postępami i zaangażowaniem Kształtujemy
również profesjonalną postawę coacha ICF oraz rozeznanie w różnorodnych obszarach pracy.
Planowane efekty kształcenia zawarte są poniżej w punkcie Efekty usługi (produkty), efekty uczenia
się/kształcenia.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Moduł 1:
Rodzaje life coachingu
Specyfika pracy z Klientem w obszarze life coachingu
Narzędzia coachingu kariery - poszukiwanie własnej specjalizacji
Sposoby dotarcia i pozyskiwania Klientów indywidualnych
Moduł 2:
Etapy zmiany i sposoby pracy z Klientami na różnych etapach
Sesja pytań i odpowiedzi

Mentor coaching sesji prowadzonych przez uczestników
Stworzenie indywidualnej ścieżki rozwoju każdego z uczestników oraz planu jej wdrożenia

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Po ukończeniu szkolenia uczestnik:
W zakresie wiedzy:
- zna specyfikę pracy z klientem w obszarze life coachingu (praca z emocjami, przekonaniami),
- zna narzędzia do pracy z różnorodnymi Klientami w obszarach life coachingu,
- zna etapy zmiany i wie jak pracować z Klientem na poszczególnych etapach gotowości do zmiany.
W zakresie umiejętności:
- radzi sobie z obiekcjami potencjalnych Klientów,
- potrafi dopasować narzędzia do specyfiki pracy w obszarze life coachingu,
- pozyskuje samodzielne klientów indywidualnych.
W zakresie kompetencji społecznych:
- ma świadomość potrzeb Klientów indywidualnych skuteczniej sprzedaje swoje usługi,
- posiada postawę łączącą profesjonalizm i empatię w pracy z Klientem poruszającym ważne dla niego
życiowe tematy,
- odczuwa potrzebę i ma umiejętność dalszego samokształcenia.

Grupa docelowa
Coachowie, którzy chcą wykorzystać swoje kompetencje w obszarze life coachingu, trenerzy,
właściciele firm szkoleniowych itp.

Materiały dydaktyczne
Uczestnicy otrzymają autorskie materiały.
W cenie wliczone są przerwy kawowe, obiady we własnym zakresie. Każdego dnia szkoleniowego
przewidziana jest godzinna przerwa obiadowa, czas ustalany każdorazowo z uczestnikami.

Informacje dodatkowe
Podstawą zw z VAT na mocy par. 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie
zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (zwalnia się od
podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwaliﬁkowania zawodowego, ﬁnansowane w co
najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami
związane).
Usługi w zakresie kształcenia zawodowego i przekwalifikowania obejmują nauczanie pozostające w
bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub
uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych (art. 44 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr
282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE).

Harmonogram
LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

1

Moduł 1

2020-05-09

09:00

17:00

8:00

2

Moduł 2

2020-05-10

09:00

17:00

8:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Małgorzata Binias-Wilga

Obszar specjalizacji

Doświadczony akredytowany coach PCC ICF,
specjalizujący się we wspieraniu ludzi i zespołów
w zwiększaniu efektywności przy zachowaniu
satysfakcji z pracy. Superwizor coachingu.

Doświadczenie zawodowe

Coach i trener, z doświadczeniem w pracy w
międzynarodowych firmach, w tym w HR oraz na
stanowisku menedżerskim. Autorka programu life
coachingowego "Mama wraca do gry",
wspierającego Kobiety w rozwoju zawodowym
oraz kształtowaniu poczucia własnej wartości.
Superwizor coachingu. Wykładowca akademicki.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Wieloletni wykładowca związany z Akademią WSB
w Dąbrowie Górniczej, gdzie prowadzi między
innymi zajęcia w formie warsztatów z podstaw
coachingu, coachingu kariery, coachingu w
biznesie. W dotychczasowej pracy wspierała
również rozwój coachów wewnętrznych.

Wykształcenie

Psycholog, coach indywidualny, grupowy i
zespołowy. Posiada akredytację na poziomie PCC
ICF. Absolwentka studiów podyplomowych:
Akademia Trenerów Grupowych.

Lokalizacja usługi

Adres:
Karola Marcinkowskiego 4C
40-001 Katowice, woj. śląskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Lokal znajduje się na parterze bloku TBS,
obok
budynku
znajduje
się
duży,
bezpłatny parking.

Warunki logistyczne:

