
iLeader 
Women 
Warsztaty dla kobiet z
kartami Authentic Stories 

Online na żywo
Poniedziałki 16:00 - 18:30 
Czerwiec 2022



Warsztaty obejmują 10 godzinny program rozwojowy 
Program obejmuje 10h coachingu grupowego
Warsztaty odbywają na platformie Teams na żywo w każdy
poniedziałek w godzinach 16:00 - 18:30
Warsztaty obejmują 4 spotkania
Uczestniczki otrzymują dostęp do zamkniętej grupy na Fb 

 

1.Założenia oferty

 
Rozwijaj się na wiosnę:) 

Odkrywaj siebie i pracuj nad swoją
autentyczną historią, zadaj sobie

pytania dotyczące wartości,
zasobów, potrzeb i Twojego

kierunku rozwoju.



Prowadząc liczne sesje business coachingu w wielu organizacjach mam przyjemność
poznawać fantastyczne kobiety, które mają już duże doświadczenie zawodowe, przeszły
wiele profesjonalnych szkoleń, ale po wielu latach pracy zastanawiają się co dalej? 

Jaki kierunek zawodowy obrać?
Bardzo często mówią:  
Chcę się dalej rozwijać, ale potrzebuję inspiracji i zatrzymania. 
Chcę zdefiniować swoje mocne strony.
Co ja właściwie chciałabym robić? A co być może wydaje mi się, że chcę? 
Jakie są moje przekonania, które sprawiają, że często mówię sobie "powinnam"

Warsztaty na żywo dają możliwość oderwania się od codzienności, skupieniu na sobie i
swoich potrzebach.

Praca w grupie daje możliwość wymiany wiedzy i wzajemnej inspiracji  - warsztaty są
prowadzone metodą Mastermindów biznesowych. 

 
3. Dla kogo warsztaty?

Warsztaty będą prowadzone techniką coachingu
grupowego, co oznacza, że uczestniczki pracują
wspólnie na żywo w aplikacji Teams, ale
wypracowują swoje indywidualne rozwiązania. 

Prowadząca: Ola Węgrowicz - Łastowiecka
Professional Coach ICF PCC, Business Trainer,
współtwórczyni kart Coachingowych Authentic
Stories, które uczestniczki otrzymają w wersji
online pierwszego dnia i z nimi będą pracować
podczas spotkań:)

Czas trwania: 2,5h/przez 4 dni (10h)

 
4. Warsztaty iLeader Woman 

Skąd pomysł?



30 niezwykłych zdjęć ludzi z różnych części świata, które wykonał nagrodzony
przez National Geographic fotograf i podróżnik Alessandro Bergamini. Więcej
informacji znajdziesz tutaj.

30 autentycznych historii. Na odwrocie każdej karty do zdjęcia kontekstowo
przypisana jest prawdziwa historia. Historie te są niebanalne, inspirujące, często
wzruszające, ale przede wszystkim poszerzające perspektywę. Oprócz historii na
odwrocie karty znajduje się również informacja na temat miejsca, z którego
pochodzi zdjęcie.

30 haseł refleksji w metaforyczny sposób powiązanych ze zdjęciami.

Scenariusz procesu w modelu STORY wraz z pytaniami pogłębiającymi.

Zestaw kart coachingowych Authentic Stories, który uczestniczki otrzymują w
prezencie to:

 

5. Karty Authentic Stories 

Każda z uczestniczka
otrzymuje dostęp do

zestawu
coachingowego

online 
o wartości 350 PLN

http://www.alessandrobergamini.it/


Program Warsztatów będzie oparty na Modelu STORY, który został stworzony,
aby pomagać, odkrywać siebie i świadomie budować swoją historię opartą na
wartościach i autentycznym, spójnym „ja”

S – STRENGTH (Pierwszy Dzień)
Twoje mocne strony to Twoja wiedza, doświadczenie i pasja. Świadomość swoich
zasobów i potencjału jest punktem wyjścia do odkrywania siebie.

T – TRIAD (Drugi Dzień)
Kolejnym ważnym obszarem do odkrycia siebie jest Coachingowa Triada misji,
wizji i wartości. Te trzy elementy składają się na naszą tożsamość, która jest
kształtowana przez lata, której początek jest w naszym domu rodzinnym.
Uczestniczki będą pracować m.in. nad swoim kołem wartości, mapą marzeń. 

O - OBSERVATION (Trzeci Dzień)
Kolejny etap to obserwacja rzeczywistości i otoczenia. Moje bariery, moje
wsparcie, moje przekonania, mój krytyk wewnętrzny. 

R – REASON WHY (Piąty dzień cd.)
Dlatego odkrywanie i tworzenie Twojej autentycznej historii jest tak ważne dla
Ciebie? Twoje DNA Motywacyjne, Twoja marka osobista

Y – YOUR FIRST STEP (Piąty dzień) 
Ostatni etap to podjęcie decyzji o ruszeniu z miejsca. Wypracowanie planu
działania na podstawie strategii Vonegutta.

Sesje i program ułożone są w taki sposób, żeby nie tylko poszerzyć pespektywę,
ale również wypracować dla siebie konkretny plan działania i rozwoju.

 

6. Model STORY: iLeader Woman Workshops



Liczba miejsc
ograniczona!
Zarezerwuj!

Ola Węgrowicz - Łastowiecka  
Professional Coach ICF PCC
Business Trainer, Facilitator

 tel.: 500 337 771
leadershouse.pl/oferta/ileader-woman/

10 godzin inwestycji w siebie: 
Zamiast 780 PLN - teraz 460 PLN

 
 
 
 

 
8. Kontakt

"Zapraszam Cię w niezwykłą podróż
okrywania siebie":)

Niesamowite historię
podróżnicze z różnych
części świata, które
poszerzają prespektywę,
inspirują, pozwalają się
zatrzymać. Seminarium
poprowadzi Gabi Barnat -
dziennikarka podróżniczo-
modowa, współtwórczyni
kart Authentic Stories. 

 
7. Seminarium -
Authentic Stories

Rozwinięcie historii
z kart Authentic

Stories


