online / biuro / las
działania rozwojowe 2021

Cześć,
Jestem Paweł, a HR.tree to moja sprawka.
Dziękuję, że jesteś już na drugiej stronie :) Na kolejnych
dowiesz się jakie szkolenia i programy rozwojowe
oferujemy w 2021.
Bez zbędnej pisaniny, górnolotnych słów i owijania
w bawełnę. Tak naturalnie, po ludzku.

Paweł Hawryszczak - HR Manager / HRBP / Trener z Natury

Na wstępie dowiedz się gdzie…
Czasy mamy jakie mamy, dlatego sporą część naszych działań
przenieśliśmy do świata wirtualnego, ale przy pierwszej lepszej
sposobności zapraszamy też do innych światów :)
Szkolimy i wspieramy:
• online (Zoom, Teams, Skype lub po prostu telefon)

• w salach szkoleniowych (u Klienta lub zewnętrznych)
• w lesie i na łące*

Niezależnie od tego gdzie się spotkamy i jak się skomunikujemy,
gwarantujemy, że będzie to rozwojowe doświadczenie
i inspirujące przeżycie.

* Tak, to nie błąd - w lesie i na łące :) Dalej dowiesz się więcej.

... jak …
To, na co kładziemy największy nacisk:
• Wiedza i praktyka - zweryfikowane, sprawdzone
i przetestowane na własnej skórze metody
narzędzia rozwojowe.
• Człowiek - jego komfort psychiczny, który sprzyja
efektywnemu rozwojowi.
• Atmosfera - ludzka i sprzyjająca :)

i

… i co?
Działamy w obszarze szkoleń miękkich, warsztatach z wewnętrznej
autoregulacji oraz procesach i projektach HR.
• LEVEL EXPERT - szkolenia z rozwoju zawodowego
• TRAIN THE TRAINER - szkolenia dla trenerów wewnętrznych
• LIDER 4.0 - szkolenia dla kadry zarządzającej
• COACHING - spotkania z poszukiwaniem rozwiązań
• BLIŻEJ SIEBIE - warsztaty z rozwoju osobistego

• FOREST TRAINING - człowiek w relacji z naturą
• HR BUSINESS PARTNERING - wsparcie w procesach i projektach HR

LEVEL EXPERT

[ szkolenia dla pracowników obsługi klienta ]
SKUTECZNA KOMUNIKACJA Z KLIENTEM - OBSŁUGA KLIENTA
istota skutecznej komunikacji // pułapki i bariery w kontakcie z klientem
// sprzedaż i negocjacje // windykacja polubowna // budowanie pozytywnych
relacji z klientem // reklamacja jako prezent od klienta
TRUDNE SYTUACJE W KONTAKCIE Z KLIENTEM
rola przekonań w obsłudze klienta // etapy radzenia sobie z sytuacją konfliktową
// skuteczne narzędzia i modele radzenia sobie z trudnymi sytuacjami
AUTOPREZENTACJA I WYSTAPIENIA PUBLICZNE (warsztat z kamerą)
style (auto)prezentacji // praca z oddechem i intonacją // mowa ciała podczas
wystąpień // przygotowanie interesującej prezentacji – wystąpienia
// praca z trudnym audytorium

a także:
komunikacja wewnętrzna // perswazja i narzędzia wpływu // zarządzanie czasem
pracy i własną efektywnością // …

TRAIN THE TRAINER [ szkolenia dla trenerów i mentorów wewnętrznych ]
BUDOWANIE WIZERUNKU PROFESJONALNEGO TRENERA
rola i funkcje trenera // kluczowe kompetencje trenerskie // standardy
i narzędzia pracy trenera // projektowanie szkoleń // metody szkoleniowe
i rodzaje ćwiczeń
TRENER ONLINE I NA SALI SZKOLENIOWEJ
skuteczna komunikacja z grupą // efektywne uczenie dorosłych // praca
z energią i postawą uczestników // trudne sytuacje na sali szkoleniowej
// niewygodne pytania uczestników // praca z tremą

AUTOPREZENTACJA - warsztat praktyczny z kamerą
pierwsze wrażenie w kontakcie z grupą // praca z ciałem // praca
z oddechem // intonacja, akcentowanie i ton głosu // efektywne wystąpienia
// blokery stresu

LIDER 4.0 [ szkolenia dla kadry zarządzającej ]
LIDER ONLINE
zarządzanie rozproszonym zespołem // definiowanie netykiety // prowadzenie
angażujących spotkań online // metody na zdalną integrację zespołu // rozmowy
z pracownikiem i feedback online // narzędzia pomocne w pracy zdalnej
KOMUNIKACJA LIDERA Z ZESPOŁEM
istota skutecznej komunikacji szefowskiej // rozmowy z pracownikami –
oceniająca, dyscyplinująca, rozwojowa // istota pochwały // trudne sytuacje
w pracy szefa // słuchanie potrzeb zespołu // elastyczny vs asertywny szef
LIDER I JEGO ZESPÓŁ
style przywództwa // budowanie zespołu // szef jako partner // fazy rozwoju
pracownika i zespołu // motywowanie zespołu // radzenie sobie z demotywacją
zespołu // zarządzanie przez cele // kryzysy i „pożary” w pracy lidera
a także:
autoprezentacja i budowanie wizerunku szefa // zarządzanie zmianą // diagnoza
motywacji zespołu // budowanie partnerskiej atmosfery pracy //

COACHING

[ spotkania z poszukiwaniem rozwiązań ]
W ramach pogłębienia zdobywanej na szkoleniach wiedzy, gruntowania
oczekiwanych postaw, ale także wsparcia pracowników w ich codziennych
zadaniach i obowiązkach, oferujemy sesje coachingowe - choć my wolimy je
nazywać - spotkania z poszukiwaniem rozwiązań.
Najczęściej wspieramy w następujących obszarach:
• Coaching narzędziowy - wsparcie w znalezieniu narzędzi usprawniających
codzienną pracę,
• Coaching managerski - wsparcie szefów w ich codziennej pracy związanej
z zarządzaniem zespołem / zespołami – „pożary”, „bieżączki” i „wiesz jacy
są ludzie”,
• Coaching rozwojowy - spotkania inspirujące do szukania rozwiązań,
podnoszenia swojej efektywności zawodowej i/lub osobistej.

BLIŻEJ SIEBIE

[ warsztaty autoregulacji ]
Na tych warsztatach pomagamy zmierzyć się z codziennymi wyzwaniami przy
jednoczesnym zadbaniu o własne, wewnętrzne zasoby.
ROZUM CIAŁA - skuteczne techniki relaksacji
ciało i emocje // psychofizjologia stresu // trening uważności // praktyki
oddechowe // ruch // zdrowy styl życia // drugi mózg – komunikacja ciało i jelita
// sztuka odpoczywania
BLIŻEJ SIEBIE - multisensoryczny warsztat pracy z ciałem
świadomość ciała // psychomotoryka // równowaga „ciałoumysłu” // czucie
głębokie // układ nerwowy // integracja sensoryczna // zmysł dotyku // bliskość
i relacja
a także:
jedzenie vs odżywianie się // rośliny, które warto mieć w swoich przestrzeniach
// filozofia less & zero waste // superfoods & superherbs // jak zacząć dzień i jak
przygotować się do regenerującego snu

FOREST TRAINING

[ człowiek w relacji z naturą ]
Forest training to oparty na sztuce Shinrin yoku (z jap. kąpiele leśne) program,
który uczy jak obcować z przyrodą, by wzmocnić odporność, wzmóc
koncentrację i poprawić swoją kondycję psychofizyczną.
Forest Training NIE JEST survivalem, trekkingiem czy górską wspinaczką. NIE JEST
też ezoteryką. To przede wszystkim nauka, korzystnego dla zdrowia obcowania
z naturą pod okiem doświadczonego, leśnego trenera. To m.in.:

• poznawanie i uważne kontemplowanie przyrody,
• doświadczanie korzyści jakie daje nam dobra relacja z naturą,
• ćwiczenia medytacyjne z wykorzystaniem pięciu zmysłów,
• ćwiczenia relaksacyjne i oddechowe na łonie przyrody.
W zależności od potrzeb, Forest training organizujemy stacjonarnie (2-5 h)
lub wyjazdowo (1-2 dni). Program może być połączony, np. z integracją zespołu
i wieczornym ogniskiem, szkoleniem czy spotkaniem firmowym.

HR BUSINESS PARTNERING

[ wsparcie w zarządzaniu zasobami ludzkimi ]

• Programy Onboarding - skuteczne wdrażanie nowych pracowników
w struktury organizacji - od etapu rekrutacji po adaptację,
• Leader Index - indywidualne programy rozwojowe dla kadry zarządzającej,
• Standardy Obsługi Klienta - opracowanie dobrych praktyk komunikacji
z klientem wew. i zew. w oparciu o wizję, misję i wartości organizacji,

• Performance management - program zarządzania efektywnością
pracowników - ocena pracownicza (KPI & company values),
• Employer branding - działania zwiększające atrakcyjność środowiska pracy
oraz pracodawcy, podnoszące zaangażowanie i energię w organizacji,
• Outplacement - programy wsparcia dla pracowników odchodzących
z organizacji.

To już
prawie
koniec :)

Pozwól jeszcze tylko,
że na kolejnej stronie
dodam coś więcej
o sobie…

PAWEŁ HAWRYSZCZAK – sprawca HR.tree / HR Manager / HRBP / Trener z Natury
DLACZEGO HR?
Lubię pracę z ludźmi i dla ludzi. Już od blisko 15 lat wspieram pracowników wszystkich szczebli
w rozwoju i podnoszeniu efektywności ich codziennej pracy.
Ukończyłem studia Communication Design & Corporate Identity (UWr, SWPS) oraz Szkołę
Trenerów i Doradców Biznesu (FRDL). W swojej karierze zawodowej, oprócz wieloletniego
doświadczenia trenerskiego, miałem także okazję zbudować i zarządzać zespołem trenerów
oraz HR business partnerów, a także odpowiadać za projekty i procesy HR, m.in. onboarding,
performance management czy outplacement. Specjalizuję się w szkoleniach z zakresu szeroko
pojętej komunikacji interpersonalnej, obsługi klienta (wewnętrznego i zewnętrznego) oraz
szkoleniach dedykowanych kadrze managerskiej.
DLACZEGO .tree?
Las to mój drugi dom. Na łonie natury odnajduję równowagę i inspirację, dzielę się,
a czasem nawet zarażam innych przyrodniczą wiedzą i pasją. Na swoich szkoleniach Forest
Training, opartych na japońskiej sztuce Shinrn Yoku, uczę uważnego obcowania
z przyrodą i tego, jak korzystnie wpływa ona na kondycję człowieka. W 2018 roku ukończyłem
studia podyplomowe Zioła i Nutraceutyki na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.
Z połączenia dwóch zainteresowań – kontaktu z drugim człowiekiem i pasji do natury,
zrodziło się HR.tree, gdzie w grupie dobrych ludzi realizujemy projekty szkoleniowe i rozwojowe.
Potrafimy oraz lubimy przygotowywać, wdrażać, aktywizować i inspirować – ludzi, zespoły
i organizacje.

Spotkajmy się - online, na sali szkoleniowej, w biurze lub lesie.
Mam darmowe minuty - zawsze oddzwaniam ;)

HR.tree Paweł Hawryszczak
tel. 661 159 620
pawel.hawryszczak@gmail.com
www.hrtree.pl

