
FITNESS DLA UMYSŁU 
Treningi z kompetencji miękkich



Układamy indywidualne plany 
treningowe dopasowany do potrzeb 
i możliwości czasowych.

DLACZEGO MY? CO NAS WYRÓŻNIA?

Działamy od 2014 roku, pomagając 
przedsiębiorcom w budowaniu i rozwijaniu 
efektywnych zespołów. 

INNOWACYJNOŚĆ

Trenujemy poprzez doświadczanie 
– tworzymy autorskie tematyczne 
gry, warsztaty i zabawy 
interaktywne. 

SKUTECZNOŚĆ

Dzięki połączeniu teorii z praktyką, 
uczestnicy wykorzystują nowe 
umiejętności tuż po wyjściu 
z treningu.

ELASTYCZNOŚĆ

Nasze programy treningowe są ułożone 
w taki sposób, by nie obciążały czasowo 
pracowników.

PROFESJONALIZM

Treningi prowadzone są przez 
doświadczonych trenerów, których 
specjalnością są angażujące uczestników 
techniki.

Prowadzimy rzetelne badania, które 
pozwalają precyzyjnie określić, jakie 
kompetencje miękkie wymagają 
rozwinięcia u poszczególnych 
pracowników.



KARNETY NA 
TRENINGI 
Z KOMPETENCJI 
MIĘKKICH

Pierwsze w Polsce



2-godzinne treningi raz 
w tygodniu

CZAS

Systematycznie dostarczane dawki 
informacji – skuteczniejsze 

zapamiętanie

SKUTECZNOŚĆ

Uczenie przez doświadczanie 
– metody performatywne

METODY

Badania kompetencji pracowników 
przed i po treningu

BADANIA

Ustalenie dogodnego terminu 
poza godzinami pracy

TERMIN

Atrakcyjna warsztatowa 
forma treningów

FORMA
Długie szkolenia – inwestycja czasowa 
i kosztowa (duże koszty utraconego 

przychodu)

Trudność w znalezieniu terminu 
na wielogodzinne szkolenie

Niechęć i brak motywacji 
pracowników 

Słaby stosunek ilości informacji do 
ich przyswajalności

Nieangażująca wykładowa forma 
szkoleń  

Brak danych o potrzebach 
szkoleniowych oraz mierzalnej 

skuteczności szkolenia

PROBLEM? – ROZWIĄZANIE!



JAKI JEST CEL TRENINGÓW?

dla efektywnej współpracy 
w zespole. 

Podniesienie kompetencji 
kluczowych

które będą pomocne przy 
konstruowaniu ich ścieżek kariery 
oraz podczas ocen okresowych.

Uzyskanie informacji 
o kompetencjach pracowników



JAKIE MAMY NARZĘDZIA BADAWCZE?

TESTY ESCAPE CENTER RAVEN 13

Wyniki badania prezentowane są 
w raporcie.

Badani rozwiązują zagadki przygotowane 
do mierzenia kompetencji miękkich.

Proces jest monitorowany, a zachowania 
kandydatów są analizowane przez zespół 
badaczy.

To narzędzie jest tak samo skuteczne 
jak test psychologiczny. 

Jest to symulacja nowoczesnego projektu – 
odbywa się jednocześnie w przestrzeni 
rzeczywistej i wirtualnej.

Grę stosujemy do diagnozy oraz 
doskonalenia wybranych kompetencji.

Raven 13 jest doświadczeniem 
kooperacyjnym, nastawionym na 
integrację grupy oraz ćwiczenie 
współdziałania. 

Wyniki badania prezentowane są 
w raporcie.

Testy pozwalają na zdobycie 
kluczowych informacji o kompetencjach 
miękkich w sposób szybki i mało 
obciążający.

Podsyłane są pracownikom w formie 
linku – mogą wypełnić je w dogodnym 
dla siebie czasie.



TRENINGI
TESTY
ESCAPE CENTER

TESTY
ESCAPE CENTER
RAVEN 13 RAVEN 13

Wspólnie wybieramy 
kompetencje miękkie kluczowe 
dla firmy / zespołu / stanowiska

Badamy wejściowy poziom 
kompetencji u pracowników 
oraz przedstawiamy 
i omawiamy raport

Rekomendujemy narzędzia 
badające poziom kompetencji

Badamy efektywność szkoleń 
po zakończonym cyklu treningów oraz 
przedstawiamy raporty z informacją 
o wyjściowym poziomie kompetencji

Przygotowujemy wskazówki 
jak wykorzystać dane z raportów 
w ocenie okresowej oraz do 
przygotowania ścieżek kariery

Realizujemy treningi zgodnie 
z ustalonym wcześniej 
harmonogramem 

Organizujemy spotkanie 
informacyjne z pracownikami 
+ rozdajemy karnety

01. 02. 03.

JAK WYGLĄDA PROCES?



KOMPETENCJE OSOBISTE
Pełna lista kompetencji

POTENCJAŁ

Zdolność myślenia 
i umiejętności osobiste

•    Kreatywność
•    Myślenie analityczne
•    Elastyczność
•    Szybkie uczenie się

WYTRZYMAŁOŚĆ

Radzenie sobie 
z trudnościami

•    Asertywność
•    Odporność na stres
•    Wytrwałość
•    Odpowiedzialność
•    Zdolność pracy pod

   presją czasu

ZADANIA

Zdolność do 
realizacji celów

•    Samodzielność
•    Sumienność i dokładność
•    Orientacja na cel
•    Nastawienie biznesowe
•    Wytrwałość i konsekwencja

Naszą listę dzielimy na obszary do rozwoju np. Zdolność do realizacji celów. W każdym z nich jest kilka 
kompetencji, z których wspólnie wybierzemy odpowiednią dla Twojej grupy treningowej.



LUDZIE

Umiejętność współpracy 
z ludźmi

•    Komunikatywność
•    Praca zespołowa
•    Budowanie relacji
•    Orientacja na klienta
•    Uczenie i szkolenie

MOTYWACJA

Poziom zaangażowania 
i mobilizacji

•    Dążenie do rozwoju
•    Mobilizowanie innych
•    Zaangażowanie
•    Lojalność i etyka
•    Konformizm/ 

   nonkonformizm

ZARZĄDZANIE

Umiejętność wykorzystania 
metod i sposobów pracy

•    Planowanie i koordynowanie
•    Zarządzanie zespołem
•    Delegowanie
•    Zorganizowanie

KOMPETENCJE INTERPERSONALNE
Pełna lista kompetencji

Naszą listę dzielimy na obszary do rozwoju np. Umiejętność współpracy z ludźmi. W każdym z nich jest 
kilka kompetencji, z których wspólnie wybierzemy odpowiednią dla Twojej grupy treningowej.



Systematyczne podnoszenie kompetencji pracowników, 
które nie obciąża nadmiernie czasu pracy

DLA FIRMY  DLA PRACOWNIKA

Dodatkowy benefit dla pracowników 
– zwiększenie konkurencyjności oferty pracy

Odpowiadź na realne potrzeby 
rozwojowe członków zespołu

Rzetelne dane na temat rozwoju kompetencji 
pracowników jako element do wykorzystania 
w ocenie okresowej

Macierz kompetencji całego zespołu pozwalający 
na skuteczniejsze zarządzanie nim

Systemowe planowanie 
ścieżek rozwoju pracowników

Zwiększenie motywacji wewnętrznej 
do rozwoju 

Rozwój w obszarach, przejawiających się 
zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym

Podnoszenie kompetencji dostosowane 
do potrzeb każdego pracownika

Otrzymanie unikalnej wiedzy na temat siebie 
oraz informacji zwrotnych od trenera

JAKIE SĄ KORZYŚCI?



NASZE TRENINGI 

Jeden cykl treningowy jest 
przeznaczony dla grupy 
od 8 do 14 osób.

W jednym cyklu treningowym 
mieści się 12 treningów 
z jednej kompetencji

Rozliczenie miesięczne
Po podsumowaniu zrealizowanych/
trwających treningów wystawiamy fakturę 
z 14-dniowym terminem płatności

Trenowana kompetencja jest wybierana
w oparciu o potrzeby szkoleniowe grupy

Zamknięte grupy treningowe

Treningi jednego cyklu odbywają się 
1 raz / tydzień. Jeden trening trwa 
2 godziny  



PAKIET 
BRĄZOWY

Wynagrodzenie:

220 zł netto* / trening / osobę

cykle
treningowe

1–2

PAKIET 
SREBRNY

Wynagrodzenie:

190 zł netto* / trening / osobę

cykle 
treningowe

3–4

PAKIET 
ZŁOTY

Wynagrodzenie:

160 zł netto* / trening / osobę

cykli 
treningowych

5+

* Cena może się zmieniać w zależności od preferencji  – wynajmu sali, cateringu i dodatkowych materiałów.

** W przeciągu roku od zawarcia umowy (uruchomienia 1 cyklu treningowego) ilość zakupionych cykli się sumuje np. w przypadku dokupienia trzeciego cyklu

treningowego jego cena jest liczona według pakietu srebrnego. 



Mają na swoim koncie lata
praktyki w prowadzeniu
szkoleń

Indywidualny harmonogram treningów

Pełen opis cyklów treningowych

Propozycję terminu rozpoczęcia treningów

Sylwetki trenerów

Pełen opis wybranych narzędzi badawczych

Zawiera:

01.

02.

03.

04.

05.Posiadają wykształcenie
kierunkowe oraz liczne
certyfikaty

Autorzy programów
szkoleniowych

Specjaliści do spraw
treningów kompetencji
miękkich

TRENERZY OFERTA DEDYKOWANA



Skontaktuj się już dziś

MASZ PYTANIA?

Kinga Michalak
Odpowiedzialna za projekt
Prezes Make my mind

kinga.michalak@makemymind.pl
+48 531 288 287

Iwo Toporski
Koordynator projektu
Specjalista ds. Szkoleń

iwo.toporski@makemymind.pl 
+48 500 227 575


