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Jak dbać o swoją energię życiową? 

 
 

3 spotkania x 4 godz. dyd. 
 
 
„W życiu lepiej jest dawać, niż brać” – te słowa doskonale opisują postawę życiową tak zwanych „pomagaczy”, 
czyli osób pomagających innym ludziom. Pomaganie może szkodzić pomagającemu, może również nadawać 
sens życiu! Należy pamiętać, że im skuteczniej zarządzamy swoimi zasobami energetycznymi, tym lepiej 
wykonujemy swoją pracę, efektywniej pomagamy innym. 
 
 

CEL EDUKACYJNY 

W trakcie szkolenia uczestnicy: 

 uświadomią sobie swój dotychczasowy wzorzec wydajności, 
 poznają cztery kluczowe zasady zarządzania energią, 
 nauczą się stosować model zarządzania energią wykorzystujący cztery źródła – energię fizyczną, 

emocjonalną, umysłową i duchową. 

RAMOWY PROGRAM 

Elementy efektywnego systemu osoby pomagającej – jak go zbudować: 

 ważne pojęcia dla osób pomagających: wydajność – skuteczność - efektywność, 

 pomaganie skuteczne – czyli jakie? 

 mądry i efektywny system wspierający osoby pomagające – co powinien zawierać: m.in. misja, wizja, 

wartości, zasady, świadomość celów, procedury, samokontrola emocji. 

Sprinter czy maratończyk? 

 tradycyjne i nowoczesne podejście do produktywności, 

 kim jesteś maratończykiem czy sprinterem – próba autoanalizy, 

 program zarządzania energią Tonego Schwartz i Jima Loehr. 
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„Zjadacze energii” 

 typowe pochłaniacze energii osób pomagających – czego unikać w swojej pracy, 

 tropimy „osobiste zjadacze energii” – najczęściej popełniane przez nas błędy – autoanaliza. 

Przestrzeganie czterech kluczowych zasad zarządzania energią szansą na wysoką wydajność: 

 cztery przydatne zasady zarządzania energią własną, 

 wykorzystanie czterech zasad w zarządzaniu energią własną. 

Model zarządzania energią - cztery źródła energii (energia fizyczna, emocjonalna, umysłowa, duchowa): 

 pielęgnacja wszystkich rodzajów energii szansą na wzrost wydajności, lepsze samopoczucie, 

satysfakcję z funkcjonowania w życiu zawodowym i prywatnym, 

 jak pielęgnować każde ze źródeł energii – ważne zasady. 

Jak zadbać o odpowiedni poziom energii – praktyczne wskazówki. 

Indywidualny Plan Działania – wprowadzanie pozytywnych zmian w swoim życiu: 

 co chcę zmienić, 

 jak chcę zmienić, 

 kiedy to zrobię. 

EFEKTY/PRODUKTY 

Dzięki udziałowi w warsztatach, uczestnicy dowiedzą się: 

 jak pomagać, aby koszty wspierania nie były zbyt wysokie, 

 jak w efektywnym pomaganiu osiągać cele przy maksymalnej kontroli kosztów osobistych, 

 jak zbudować mądry i efektywny system osoby pomagającej, 

 skąd czerpać energię do realizacji zamierzonych celów, wykonywania codziennych obowiązków z pełnym 

zaangażowaniem, przy równoczesnym zachowaniu satysfakcjonującej kondycji psychicznej i fizycznej, 

 jak zachować life work balance. 

Każdy uczestnik szkolenia, który będzie obecny w min. 80% zajęć, otrzyma Certyfikat udziału w szkoleniu. 

W przypadku Uczestnika, którego udział w szkoleniu będzie dofinansowany z funduszy EFS, otrzyma on również 

Zaświadczenie o udziale w usłudze szkoleniowej, celem okazania Operatorowi środków i rozliczenia się 

z otrzymanego dofinansowania. 
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ADRESACI SZKOLENIA 

Usługa adresowana jest do wszystkich osób, które w dobie ekstremalnie narastającej „mulitizadaniowości”, nie 

chcą spowalniać tempa, ale wiedzieć skąd czerpać energię do realizacji zamierzonych celów, wykonywania 

codziennych obowiązków z pełnym zaangażowaniem, przy równoczesnym zachowaniu satysfakcjonującej kondycji 

psychicznej i fizycznej. 

SYLWETKA TRENERA 

Doświadczony trener i coach. Absolwentka psychologii i pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego, mediator sądowy. 

Posiada rekomendację trenerską I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz certyfikaty ICC i ICF, 

trener Points of You®. Prowadzi projekty rozwojowe oraz szkolenia z zakresu zarządzania, przywództwa, 

komunikacji, budowania zespołów, zarządzania energią, stresem i rozwiązywania konfliktów. Prowadzi life, 

business oraz team coaching. W przeprowadzonych przez nią szkoleniach i coachingach wzięło udział kilkanaście 

tysięcy uczestników, w tym głównie kadra menedżerska banków i dużych przedsiębiorstw. 

 

 

 

 

 

 

W przypadku chęci realizacji szkolenia zamkniętego, dostosowanego do indywidualnych potrzeb 

przedsiębiorstwa, dofinansowanego z EFS lub nie, prosimy o bezpośredni kontakt z Działem 

Szkoleń WSH. 


