Warsztat

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
Co można i warto zrobić, aby zapobiec wypaleniu pracowników?

15 - 16 czerwca 2021

•

Znajomość i wiedza o procesach w mózgu i ciele, których osłabienie lub
zaniedbanie prowadzi do wypalenia zawodowego,

•

Zrozumienie, jak postawa oraz sposoby działania menedżera wpływają na
możliwość pojawienia się wypalenia zawodowego – własnego oraz
pracowników,

•

Wiedza o mechanizmach powstawania wypalenia zawodowego i o strategiach
wychodzenia z niego,

•

Poznanie konkretnych narzędzi i praktyk przeciwdziałania wypaleniu
zawodowemu oraz łagodzenia i wychodzenia ze stanu wypalenia zawodowego.
Zgłoś swój udział już dziś!
530 755 339
ewa.rokicka@bmspolska.pl

Warsztat
Czas szkolenia:
2 dni/14 h godzin szkoleniowych
Cele i program szkolenia
•
•
•
•
•
•

Rozumienie czym jest wypalenie zawodowe
Rozpoznawanie syndromów wypalenia zawodowego
Wypracowanie praktycznych umiejętności rozpoznawania i szybkiego reagowania na
syndrom wypalenia u pracowników
Umiejętność zapobiegania wypaleniu zawodowemu
Skuteczne angażowanie i motywowanie się do pracy
Techniki i metody podnoszenia efektywności i skuteczności pracy

Korzyści dla uczestników:
•
•
•
•

Uczestnicy nauczą się wykrywać syndromy wypalenia zawodowego u siebie i u innych
Uczestnicy dowiedzą się, jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu
Uczestnicy poznają różne sposoby dbania o harmonię w życiu - pomiędzy różnymi
sferami życia
Uczestnicy poznają sposoby wpływania na własną efektywność

Formy przekazu informacji i utrwalania zdobytych umiejętności:
•
•
•
•
•
•

Przystępne, interaktywne przekazanie treści merytorycznych
Opis i wyjaśnienie konkretnej techniki czy metody
Praktyczne trenowanie poznanych technik
Wspólna analiza przypadków i symulacje rzeczywistych sytuacji i zdarzeń
zawodowych z zastosowaniem nowych wzorców zachowań
Tematyczne gry i zajęcia grupowe wspomagane przez trenera
Zadania indywidualne wspomagane przez trenera

Referencje
Otrzymałam i doświadczyłam akceptacji, zrozumienia, chęci pomocy i wsparcia,
prostych narzędzi, miłej atmosfery. Przebywałam pod opieką super prowadzącego.
Nina Krystoń, Dyrektor ds. CSR, Kopex

Warsztat

Wprowadzenie
Współczesny człowiek nie uniknie stresu i często mierzy się z nim w pracy. W obecnym szybko zmieniającym się świecie
stres jest stałym elementem naszego życia i coraz częściej zamiast sobie z nim radzić i dbać o równowagę, kumulujemy
stres w sobie.
Stres długotrwały jest podstępny, ponieważ przyzwyczajamy się z nim funkcjonować i ignorujemy jego objawy, co w pracy
często prowadzi do wypalenia zawodowego. Choć jest sporo prawdy w powiedzeniu „co nas nie zabije, to nas wzmocni”,
to bazując na wiedzy i doświadczeniach mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że kiedy próbujemy sami poradzić
sobie z wypaleniem zawodowym, to samodzielne wyjście z tego stanu jest trudne, bolesne i trwa długo.
Dlatego jest ogromnie ważne, by przede wszystkim nie dopuścić do takiej sytuacji. Rola środowiska pracy, relacji tam
panujących i sposobów funkcjonowania organizacji ma ogromne znaczenie w profilaktyce wypalenia zawodowego.
Nie każdego wypalenia da się uniknąć, dlatego dobrze jest, kiedy ktoś w organizacji potrafi rozpoznać ten stan i wie, jak
pomóc i wspierać pracownika w różnych jego etapach.

DZIEŃ PIERWSZY

DZIEŃ DRUGI

Rozpoczęcie: 9:00

Rozpoczęcie: 9:00

1. Czym jest wypalenie zawodowe

4.

• jak rozpoznać u siebie objawy – 3 komponenty

• rozpoznawanie i nazywanie emocji

• jakie są symptomy wypalenia zawodowego

• zarządzanie emocjami

• czy jestem podatny na wypalenie i czy ono mi grozi predyspozycje osobowościowe

• sposoby wyrażania emocji

• jak można zapobiegać wypaleniu zawodowemu

Praca z emocjami

• techniki uwalniania emocji

• oczekiwania i przekonania blokujące rozwój

5.

2. Przydatne techniki ochrony przed wypaleniem

• Techniki odmawiania

• koło życia

• Sposoby przyjmowania i przekazywania pochwały i
krytyki

• planowanie i samodyscyplina

• Worek niezbędnych słów

• organizowanie pracy i stawianie celów metodą SMART

• rola motywacji wewnętrznej i zewnętrznej

• Nadawanie priorytetów wg macierzy Eisenhowera

• czas wolny, relaksacja, medytacja

Motywacja – docenianie i dowartościowanie

• Delegowanie zadań i odpowiedzialności
6.
3. Stres

Automotywacja

• Praktyka pozytywnego myślenia

• czym jest stres i po co nam jest potrzebny

• Praktyka wdzięczności

• jak wykorzystać stres pozytywny tzw. eustres

• Wprowadzanie zmian

• rozpoznanie własnych stresorów

• Sposoby wzmacniania motywacji wewnętrznej

• techniki pracy ze stresem

• Strategie sukcesu i porażki

Zakończenie: 16:00

Zakończenie: 16:00

Po raz kolejny miałam okazję uczestniczyć w wydarzeniu organizowanym przez firmę BMS Group. Tym razem było to szkolenie
z Facylitowania. Z czystym sumieniem mogę to szkolenie polecić każdemu kto szuka różnych technik na prowadzenie spotkań.
Co mi się podobało najbardziej? Świetnie przygotowany trener, forma warsztatowa - teorii było niewiele, za to praktyki
mnóstwo, praktyczna wiedza i zastosowanie w pracy. Polecam!
Monika Sabat, Project Manager, AmRest

Trener

Agata Sawicka
Trener z ponad 20 letnim doświadczeniem zawodowym w pracy z ludźmi zarówno
poprzez szkolenia kompetencji zarządczych � i sprzedażowych, jak i coaching
indywidualny. Jestem absolwentką psychologii KUL oraz MBA na Akademii Leona
Koźmińskiego. � Pracowałam jako Dyrektor Szkoleń i Rozwoju w ING Group
(1997-2007) oraz Dyrektor Merytoryczny w 4Business&People (2010-2014).
Swoje umiejętności trenerskie doskonaliła podczas licznych kursów z autorytetami
zarządzania w Polsce i poza granicami kraju.
Jako Trener, Coach i Mediator specjalizuję się w pracy z Liderami (od rekrutacji
poprzez budowanie zespołu, motywowanie, delegowanie, rozwój pracowników po
zwolnienia), Zespołami (budowanie zespołu, zarządzanie zespołem rozproszonym,
role zespołowe, podnoszenie efektywności pracy), umiejętnościami
sprzedażowymi (od pozyskania Klienta do zamykania sprzedaży), �
z umiejętnościami komunikacyjnymi (od aktywnego słuchania do rozwiązywania
konfliktów - mediacje), z umiejętnościami osobistymi �(od zarządzania emocjami do
efektywności osobistej) oraz z procesami organizacyjnymi (od budowania strategii
po budowanie kultury organizacyjnej). Badam potencjał menedżerski za pomocą
kwestionariuszy osobowości MBTI, Facet 5, Psytech.
Dzięki wspólnej pracy Klienci podnoszą swoją efektywność i organizację pracy,
zarządzają zmianami i zespołami, zmieniają kulturę organizacyjną i wprowadzają
zmiany w efektywnej komunikacji.
Pracowałam z takimi firmami jak: ING Nationale-Nederlanden, AXA Życie, PZU,
Orange, Samsung Electronics, Tesco, Auchan,� Bank BZ WBK, Bank Millenium,
ORLEN, T-Mobile, Mercedes – Benz, Bayer, Teva Pharmeceuticals, NetWorks,
Ernst&Young, Agrii, ZUS, M-Bank, BGK, FOX TV, TVN, ZIBI, CRH – Ożarów,
Polkomtel, Polbruk, Saint Gobain, TPN, Agrii, Tauron, Enea, Dr Max, DOZ.
.
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