
Lustro lidera
Przekonaj się, co myślą o Tobie inni



INFORMACJA  
ZWROTNA

Ile razy udzielaliście „informacji zwrotnej”?  

A ile razy szczerze powiedzieliście komuś, że robi coś źle,  

że jego komunikat jest niezrozumiały, że to po prostu  

nie działa? 

Mówimy w takich sytuacjach: „OK, tylko jeszcze zwróć uwagę 

na to…”,  „Nieźle, ale może jeszcze popracuj nad tamtym…” 

Mistrzami świata są Amerykanie ze swoim „Nice try!”.

Czy można skorygować swoje zachowanie w pożądanym 

kierunku, nie widząc, co nie działa? 

Nie można.

Ale ludzie nie unikną oceniania innych ludzi przez pryzmat 

swoich ról i wzajemnych zależności.

Konie unikną.



SZCZERA  
REAKCJA

Konie reagują tylko na zachowanie – względem nich  

i innych członków stada. 

Koniom jest wszystko jedno, czy przejedziesz najnowszym 

modelem samochodu, czy autobusem. Nie umieją czytać, 

więc wizytówki nie robią na nich wrażenia. Nie śledzą 

trendów w modzie i nie potrafią ocenić wartości logotypów.

Konie szukają przewodnika stada, który przeprowadzi je 

przez trudny świat. Lidera, który zapewni bezpieczeństwo 

i pokaże, że świat jest ciekawy i warto próbować nowych 

rzeczy. Mentora, który doradzi, jak najlepiej poradzić 

sobie w trudnych sytuacjach. Autorytetu, który da punkt 

odniesienia i będzie spajał zespół, bo w stadzie siła.

Czy zobaczą go w Tobie?



Tych wszystkich, którzy chcą się dowiedzieć, jak są 

odbierani przez otoczenie, bez uśrednień w testach i bez 

zniekształceń informacji zwrotnej zapraszamy na unikalne 

warsztaty, których celem jest trening siły osobowości oraz 

umiejętności społecznych.

Program przygotowany przez profesjonalistów z dogłębną 

wiedzą i wieloletnim doświadczeniem we wspieraniu 

rozwoju osobistego i zawodowego.

Bardzo małe grupy, gwarantujące uczestnikom komfortowe 

warunki do wglądu w siebie i refleksji.

Indywidualne zalecenia rozwojowe, bazujące na diagnozie 

potrzeb i celów uczestników, służące poprawie jakości życia 

zawodowego i osobistego.

LUSTRO  
LIDERA



Dla kogo?

— Dla osób pełniących role kierownicze na różnych szczeblach. 

— Dla szefów zespołów projektowych.

— Dla scrummasterów

Po co?

— Rozwijanie świadomości własnego potencjału lidera.

— Uchwycenie perspektywy członków zespołu.

— Modyfikowanie przekonań i postaw przywódczych. 

— Rozwijanie i wzmacnianie umiejętności efektywnego zarządzania zespołem. 

Jak to się odbywa?

Zajęcia odbywają się w formie warsztatów – praktycznych ćwiczeń  

z udziałem koni, pod okiem doświadczonych trenerów. Ćwiczenia są 

całkowicie bezpieczne i adresowane do osób, dla których będzie to 

pierwsza styczność z końmi,  jak i dla tych, którzy mieli już kontakt 

z jeździectwem. Warsztaty są zindywidualizowane i prowadzone w małych 

grupach (najczęściej 4-osobowych). Każdy z uczestników bierze czynny 

udział we wszystkich ćwiczeniach i otrzymuje zindywidualizowaną 

informację zwrotną i wskazówki rozwojowe.

Jakie narzędzia i metody będą wykorzystywane?

— Bat, marchewka, lonża, uwiąz…
— Ćwiczenia praktyczne w terenie, na padoku i ujeżdżalni, obserwacja, dyskusja.

— Techniki prawopółkulowe.



Wprowadzenie do stada.

Dlaczego koń może być lustrem, gdy chcemy sprawdzić  

swoje umiejętności przywódcze?

Perspektywa konia – perspektywa człowieka

Kto i dlaczego rządzi w stadzie?  

Psychologia stada a zarządzanie grupą ludzi.

Jak budować autorytet?

Przywódca stada – przyczyny sukcesów i porażek.

Nakłoń konia do współpracy — autodiagnoza potencjału lidera.

Budowanie nowych umiejętności przywódczych. 

Rozwijanie umiejętności dostrzegania perspektywy drugiej  

strony i wrażliwości na niewerbalną informację zwrotną. 

Styl przywództwa – odkrywanie i wzmacnianie  

własnych mocnych stron. 

No to wio!

CO JEST  
W PROGRAMIE?
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JAK TO WYGLĄDA
W PRAKTYCE?

Proponujemy warsztaty 1- lub 2-dniowe, odbywające się 

w Pensjonacie Enklawa, niedaleko Wrocławia. Z uwagi na 

efektywność pracy podczas warsztatu, preferowana grupa 

szkoleniowa to 4 osoby.  

 

Każdy uczestnik warsztatów otrzymuje komplet  

materiałów oraz certyfikat uczestnictwa. Uczestnikom 

zapewniamy całodniowy pobyt z wyżywieniem, 

a w przypadku warsztatów 2-dniowych także nocleg.  

 

Gwarantujemy bezpieczny kontakt z końmi, zapewniając 

opiekę wykwalifikowanej kadry. Zajęcia w znacznej części 

odbywają się w terenie, uczestnicy proszeni są o zabranie  

ze sobą odpowiedniej odzieży.



JAKIE SĄ OPINIE
UCZESTNIKÓW?

Metafory, które rodzą się w czasie pracy z końmi podczas warsztatów, 

uświadamiają potrzebę głębszego spojrzenia na komunikację w zespole. 

Praca z końmi ściąga z nas wszelkie maski, które wkładamy na codzień, 

lub które pozwalamy sobie wkładać. Stoimy oto przed partnerem, który 

mówi do nas - bądź autentyczny, albo nie ma mowy o współpracy. Przed 

warsztatem bylem bardzo sceptyczny, co do metody. Dziś widzę, że taki 

sposób przekazu jest dużo mocniejszy, niż kolejne, tradycyjne szkolenie. 

Bardzo często przekładam na przećwiczone „case’y” z końmi na sytuacje 

pracy w swoim zespole.

CEO Earp Integration – Piotr Stawiński

Praca z końmi wymaga zmiany paradygmatu komunikacji — pozwala 

zobaczyć problemy związane z codzienną pracą managera z zespołem 

w  nowej perspektywie.Trening w unikalnym (nietypowym dla warszta-

tów) środowisku ze spersonalizowanym wsparciem trenerów pozwolił 

mi lepiej zapamiętać problemy i sposoby radzenia sobie z nimi. Po tygo-

dniach i miesiącach, które upłynęły od warsztatów, poznane mechani-

zmy i zalecenia wykorzystuję w codziennej praktyce zawodowej.

COO Empirica S.A. – Grzegorz Wójcik

 

„Koń jaki jest każdy widzi” i koń nie skupia się tylko na tym co widzi, ale 

jakie emocje i intencje prezentuje człowiek. Szkolenie z końmi to była 

wspaniała lekcja porządkowania własnych myśli i przekazywania in-

formacji, zarówno werbalnej jak i niewerbalnej, tak prosto i klarownie, 

jak to tylko możliwe. Koń zawsze  nagradzał swoim posłuszeństwem 

i  uwagą moją pewność, że wiem czego chcę i mam determinację by 

to osiągnąć. Czasem dobrze było mu zaufać, ale musiał czuć, że to ja 

nadaję ton.

Wiola Kuzyk – współwłaściciel Szkoły Językowej Moose

Ciężko jest to nazwać tylko szkoleniem. To pewnego rodzaju niezwykła 

podróż w głąb własnego „ja”, ale też swoiste „lustro”, w którym można 

zobaczyć własne oblicze, mocne i słabe strony. Profesjonalizm trenerek, 

kameralna i sprzyjająca licznym refleksjom atmosfera oraz inspirująca 

wiedza, przede wszystkim zachęcają do dalszej wędrówki w kierunku 

siebie, ale w bardzo określonym kierunku rozwoju.

Dawid Frik – Rzecznik Dolnośląskiej Szkoły Wyższej



ILE TO KOSZTUJE?

Warsztat 1-dniowy dla 4 uczestników 
(komplet świadczeń)

6 000 zł netto
 

Warsztat 2-dniowy dla 4 uczestników 
(komplet świadczeń)

12 000 zł netto



PROWADZĄCY

Konsultant w zakresie strategii. Absolwentka 

Politechniki Wrocławskiej oraz londyńskiej Business 

School University of Greenwich. 

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w opraco-

wywaniu i wdrażaniu strategii dla organizacji różnej 

wielkości, począwszy od korporacji, na lokalnych 

stowarzyszeniach zakończywszy.

Od dzieciństwa pasjonatka koni, właścicielka Enklawy 

– unikalnego miejsca, stworzonego po to, by konie 

i ludzie mogli wspólnie cieszyć się życiem.

Wychowawca koni, z ponad 30-letnim doświadcze-

niem w szkoleniu koni, a także wspieraniu par  

człowiek–koń w budowaniu wzajemnych relacji.

 

Doktor psychologii pracy i organizacji, specjalistka 

psychologii  zarządzania oraz komunikacji (certyfikat 

Central Connecticut State University, New Britain). 

Wykładowca akademicki (UWr, PWr) i autorka wielu 

publikacji.

Założycielka grupy HR Projekt, doświadczony praktyk, 

konsultant, coach-supervisor, certyfikowany trener 

biznesu (od 1992r) oraz autorka wielu projektów 

szkoleniowych,  m. in. w zakresie problematyki 

kierowania zespołem, przywództwa, komunikacji 

społecznej, realizowanych dla wielu różnorodnych 

organizacji. 

Dotychczas przeszkoliła ponad 8000 osób pracujących 

na różnych szczeblach w kilkudziesięciu instytucjach.

Miłośniczka zwierząt głęboko przekonana, że „koń 

prawdę Ci powie”.

Psycholog społeczny i pedagog, trener biznesu, 

coach managementu, adiunkt Dolnośląskiej Szkoły 

Wyższej we Wrocławiu, specjalistka w zakresie 

psychologii zarządzania i organizacji oraz komunikacji 

interpersonalnej. 

Autorka lub współautorka wielu projektów szkoleń 

indywidualnych oraz grupowych dla firm o zasięgu 

ogólnopolskim i międzynarodowym. Posiada bardzo 

duże doświadczenie w szkoleniu grupowym kadry 

menadżerskiej różnych szczebli, a także pracy 

indywidualnej z menadżerami. 

Autorka artykułów naukowych, komentator wydarzeń 

społecznych w mediach (głównie TVN, a także TVP 

oraz Polskie Radio Wrocław, RMF, Radio ZET, Gazeta 

Wrocławska, portal Money.pl; wyróżniana tytułem 

Eksperta Medialnego Dolnośląskiej Szkoły Wyższej).

Dorota Dałkowska Agnieszka Fornalczyk Anetta Pereświet-Sołtan



KONTAKT

Dorota Dałkowska  

dorota.dalkowska@pensjonatenklawa.eu

tel. 662 141 477

www.pensjonatenklawa.eu

HR Projekt 

www.hrprojekt.pl


