
Oferta 

Anna Schattovits

Czuły Coach, Psycholog i Trener

Mail: annaschattovits@gmail.com
Tel: 510 306 836
www.czulycoach.pl

Program warsztatów budujących
odporność psychologiczną zespołu

Rozwój
Czule
Zaprogramowany



Rozwój
Czule
Zaprogramowany

Od kilku lat pomagam pracownikom wychodzić z

kryzysów lub utknięć ucząc w jaki sposób być otwartym i

życzliwym wobec doświadczeń wewnętrznych – emocji,

myśli, impulsów i wykorzystywać tą wiedzę do osiągania

zawodowego spełnienia i satysfakcji.  

W swojej praktyce łączę zrozumienie biznesu, wiedzę

na temat wyzwań i problemów pracowników

współczesnych organizacji, umiejętności coachingowe,

wykształcenie psychologiczne oraz poczucie humoru.

Ta wyjątkowa mieszkanka pomaga mi przekładać

skomplikowane terminy i badania psychologiczne na

praktyczne rozwiązania i język zrozumiały dla każdego. 

Użyteczność, dostępność i radość to słowa kluczowe,

które stanowią mój kompas w pracy z jednostkami i

organizacjami. 

Przekonanie, że umysł jest jak puszka pandory zamieniam na

wiarę w to, że umysł to skarbiec, z którego można czerpać

garściami. 

Jestem psycholożką, coachką i trenerką

kompetencji psychologicznych. Swoje

doświadczenie zdobywałam w firmach

branży sprzedażowej, produkcyjnej oraz IT.

Jako trener i coach współpracowałam

m.in. z Neonet, Eurobank, LG Display, LG

Chem Wrocław Energy, Intive, Monterail,

The Knights of Unity, SKK S.A. ,Credit

Agricole. 

Mam za sobą ponad 1000 h spędzonych

na sali i online jako trener, 500  h sesji

coachingu  dla specjalistów i menadżerów

oraz 8 lat pracy w wewnętrznych

strukturach firmowych w Dziale HR. 



UNIWESRYTET SWPS
 jednolite studia magisterskie
z psychologii + kurs trenerski

Wykształcenie

INSTYTUT
PSYCHOEDUKACJI
 I ROZWOJU
INTEGRALNEGO 

Certyfikacja coachingowa

POLSKI INSTYTUT
DIALOGU
MOTYWUJĄCEGO

Praktyk Dialogu
Motywującego

TERAPIA AKCEPTACJI I ZAANGAŻOWANIA

Kursy: 

RELACJA TERAPEUTYCZNA W TERAPII AKCEPTACJI I
ZAANGAŻOWANIA

PSYCHOTERAPIA OPARTA NA ANALIZIE
FUNKCJONALNEJ

NOVO - PRACOWNIA
COACHINGU

Akredytacja coachingowa
drugiego stopnia PCC ICF



Celem mojej propozycji warsztatów jest wdrożenie

praktycznych umiejętności budujących codzienną

odporność psychologiczną w pracy. Planuję wpleść te

kompetencje w wartości firmy - pokazać, że problemy

psychiczne, spadki motywacji, wypalenie zawodowe,

zwątpienie, frustracja i inne trudne emocje są naturalnym

składnikiem każdej, nawet bardzo satysfakcjonujacej pracy i

nie muszą oznaczać problemów. Program kieruję zarówno

do osób, które doświadczają lub doświadczyły w swoim

życiu trudności psychologicznych, jak i tych dla których jest

to temat nowy, czy wstydliwy. Położę także nacisk na aspekt

współpracy i komunikacji, aby każdy członek zespołu mógł

czuć się w pracy bezpiecznie bez względu na to, czego

aktualnie doświadcza. 

Czym jest ten program 



Warsztat dla wszystkich (1,5 h)

Czym jest zdrowe podejście do pracy 

Plan działań:  

Przedstawienie najważniejszych umiejętności i warunków, które pozwalają 

 nam rozwijać się w pracy i czerpać satysfakcję z tego, co robimy. Omówienie

indywidualnego aspektu "zdrowej pracy", zawodowego sensu, wartości i

work-life balance.  

Sesja pytań i odpowiedzi, która może odbyć się na zasadzie spotkania "open

door" - przez 1 h będę dostępna dla każdej osoby, która będzie chciała

wejść, porozmawiać lub zadać pytanie (można zrobić listę chętnych osób).

Druga opcja - zebranie pytań wcześniej w kwestionariuszu i sesja na żywo z

odpowiedziami.  

Sesja Open Door  (1h)

Pytania i odpowiedzi dotyczące zdrowego podejścia do

pracy

Przedstawienie symptomów, które mogą świadczyć o wypaleniu

zawodowym bądź przeciążeniu. Jak radzić sobie ze spadkiem motywacji i

efektywności. Jak być dla siebie współczującym i co można zyskać na takim

podejściu. Kiedy warto zostać w strefie komfortu.  

Warsztat dla wszystkich (1,5 h) 

Kiedy i jak sobie odpuścić w pracy

Jak wyznaczać sobie cele i zorganizować pracę, gdy doświadczam

spadków motywacji/efektywności. Jak zadbać o pozytywną atmosferę w

pracy, gdy w środku mam negatywne myśli. Jak narzekać z sensem.

Warsztat dla wszystkich (1,5 h) 

Jak zadbać o pracę, gdy chcemy zadbać o siebie 
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Warsztat dla wszystkich (1,5 h)

Zdrowa współpraca 

Kiedy i jak mogę pomóc. W jaki sposób się komunikować. Ile pracy brać na

siebie. Co mogę/czego nie mogę robić wobec osoby doświadczającej

trudności psychologicznych. 

Sesje indywidualne (1h) 

Konsultacje psychologiczne połączone z elementami

coachingu i treningu 

Dla każdej osoby, która będzie chciała przegadać swoje wyzwanie

indywidualnie oferuję konsultacje psychologiczne, podczas których

określimy rodzaj problemu, z którym boryka się jednostka i dobierzemy

najlepsze metody działania. Jeżeli moje kompetencje okażą się adekwatne,

będę mogła przeprowadzić pełen proces rozwojowy, który obejmuje od 4-

12 sesji.  



Jest to 1,5 h spotkanie online, na którym łącze elementy

wykładu, interakcji online (Mentimeter, Padlet, czat), dyskusji

na żywo, czy pracy grupowej. 

W swojej pracy trenerskiej posługuję się Cyklem Kolba,

dlatego każdy mój warsztat obejmuje elementy

doświadczania, poznawania, ćwiczenia i refleksji. 

Warsztat może zostać nagrany. Do każdego warsztatu

przygotowuję materiały dla uczestników.  

Moje warsztaty - na czym polegają 



Inwestycja:
1 Warsztat + nagranie

3000 zł brutto

2 Warsztaty + nagranie

5000 zł brutto

3 Warsztaty + nagranie

7000 zł brutto

4 Warsztaty + nagranie

9000 zł brutto

5 Warsztatów + nagranie

11000 zł brutto
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wzmocnić swoją pewność siebie w relacjach zawodowych 

odnaleźć motywację do pracy 

nauczyć się nowych sposobów komunikacji np. dawania

feedbacku, odmawiania, przekonywania do swoich racji 

nauczyć się jak radzić sobie ze stresem

wsparcia w opracowaniu planu rozwoju kompetencji

wsparcia w realizowaniu własnych celów zawodowych

wsparcia w wyzwaniach związanych z zarządzaniem

ludźmi

Oferuję sesje indywidualne dla specjalistów i menadżerów, którzy

potrzebują: 

W swoich sesjach łączę pracę coachingową, trening umiejętności

psychologicznych oraz psychoedukację. Dzięki temu mogę w

sposób kompleksowy odpowiedzieć na różnorodne wyzwania, z

którymi borykają się pracownicy.  

Sesje coachingowe odbywają się co tydzień w piątki w

godzinach 9:00 -13:00. Pojedyncza sesja trwa 60 minut.  

Oferta współpracy indywidualnej  -

"Budowanie osobistej siły 

i sprawczości" 
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"Ania uświadomiła mi, jak mój „wewnętrzny krytyk” odbiera mi

radość z sukcesów , dzięki rozmowom z nią spojrzałam

świeżym okiem na swój potencjał i osiągnięcia. We współpracy

z Anią najbardziej cenię jej empatię, umiejętność słuchania i

bardzo dużą merytoryczną wiedzę. Dzięki naszym sesjom

otrzymałam dużo inspiracji do działania i popchnęłam moją

karierę w dobrym kierunku. Ale przede wszystkim – i to

doceniam najbardziej – teraz jestem lepiej niż kiedykolwiek

świadoma swoich wartości, potrzeb i celów."  

Opinie Klientów

Ganna - Content Team Lead

"Ania pomogła mi podjąć trudną decyzje o skorzystaniu z

urlopu i odpoczynku na który nie chciałem się zdecydować a

czułem już mocne wypalenie zawodowe i stres związany z

brakiem urlopu. Bardzo polecam współpracę z Ania, jest osoba

o silnym charakterze i ogromnej empatii"

Paweł - Programista

"Wierzę, że to właśnie sposób przeprowadzania sesji przez Anię

pozwolił mi zajrzeć w siebie. Ania, nigdy nie narzucając mi

swojego spojrzenia, zachęcała do zadania tych samych pytań

sobie, zamiast komuś z zewnątrz i tym samym pokazała mi, że

mogę ufać swoim osądom, nie muszę za wszelką cenę szukać

autorytetów na zewnątrz."

Gosia - Quality Assurance

"Wzięcie udziału w programie „Ugaś pożar – coaching

challenge” pozwoliło mi zrozumieć, gdzie leży źródło mojego

wypalenia zawodowego. Dzięki wsparciu Ani zdefiniowałem

konkretny cel związany ze zmianą mojego nastawienia do tego,

co dzieje się w pracy. Ania dostarczyła mi praktycznych

narzędzi, które pozwoliły wprowadzić pierwsze zmiany i

zobaczyć pozytywne efekty już po kilku tygodniach. Widzę, że

obecnie lepiej radzę sobie z napięciem pojawiającym się w

pracy, mniej się przejmuję, jestem bardziej odporny na próby

wywierania presji, a moje decyzje są mniej podyktowane

emocjami."
Maciej - Programista



Inwestycja:
Pojedyncza sesja

400 zł brutto

Pakiet 4 sesji

1300 zł brutto

Pakiet 8 sesji

2300 zł brutto
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