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Dlaczego warto wziąć udział? 
 
W ramach Procesu coachingowego oferujemy unikalną usługę, jaką jest długofalowe wsparcie w 
rozwoju organizacyjnym. Współczesne myślenie o rozwoju to myślenie holistyczne. Postrzeganie 
organizacji pozarządowej jako zintegrowanej całości, spójnego systemu składającego się z 
powiązanych ze sobą ściśle elementów, jest cechą tej idei. Zakłada ona, że wszystkie obszary 
organizacji, takie jak m.in.: realizowane projekty, system podejmowania decyzji, sposób motywacji 
ludzi czy procedury sprawozdawczości finansowej, z pozoru być może funkcjonujące jako oddzielne 
byty, są ze sobą ściśle powiązane i wzajemnie na siebie oddziałują. Wiele osób działających w 
organizacjach zada sobie być może pytanie: czy warto włożyć tyle wysiłku w proces planowania 
rozwoju? Odpowiedź brzmi: tak, ze względu na poniższe korzyści. 
 

Dzięki udziałowi w Procesie coachingowym: 

 Spojrzycie na organizację jako całość, z całą jej złożonością i kompleksowością. 

 Będziecie mieć możliwość (kluczowe osoby w organizacji) pogłębionej refleksji na temat działania 

organizacji. 

 Zdobędziecie ogląd i możliwość analizy poszczególnych aspektów działania organizacji w długiej 

perspektywie czasowej. 

 Będziecie mieć możliwość zdiagnozowania mocnych i słabych stron organizacji, otrzymacie 

wsparcie w określeniu swojej własnej ścieżki rozwoju instytucjonalnego, w wyznaczeniu 

priorytetów zmiany i wdrożenia planu rozwoju. 

 Będziecie mieć szansę wzmocnienia długofalowego oddziaływania organizacji, podjęcia decyzji 

strategicznych. 

 

Ważne w tym procesie jest to, aby organizacja wzięła współodpowiedzialność za jego przebieg i 
efekty. System wsparcia, który oferujemy jest spójny z ideą organizacji uczącej się, czyli takiej, która 
w stały sposób analizuje swoje wewnętrzne i zewnętrzne otoczenie w celu wprowadzania kolejnych 
zmian i usprawnień w swoim funkcjonowaniu. 
Proponowana ścieżka wsparcia dostarczy informacji o organizacji, na podstawie których będzie 
mogła ona  podejmować decyzje, co do kierunków swojego rozwoju.  Pomoże organizacji poszukać 
nowych możliwości osiągania pożądanych efektów, wypracować wzorce niestereotypowego 
myślenia, rozwijać się i uczyć. 
 
 

 

 



 

 
 

 

PROCES COACHINGOWY – zapoznaj się z opisem procesu edukacji i działań 

rozwojowych: 
 

Cele edukacyjne: 

 Pogłębienie i analiza obszarów organizacyjno-strategicznych własnej organizacji, zwiększenie refleksji 

nad obszarami zmiany. 

 Wyznaczenie priorytetów do rozwoju organizacji i obszarów do zmiany oraz wdrożenie pomysłów i 

planów rozwojowych. 

 

Program: 

21.02.2018 Spotkanie otwierające  

Kluczowe zagadnienia: 

 Zapoznanie się Procesem coachingowym: cele, zasady, warunku udziału, sposoby pracy. 

 Poznanie się osób i organizacji, przedstawienie się osób prowadzących. Pierwsze ustalenia dotyczące 

rozpoczęcia coachingu. 

Działanie rozwojowe 

Regularna praca z coachem (spotkania): 

1. Autodiagnoza – samoewaluacja  z wykorzystaniem specjalnie do tego przygotowanego narzędzia 

przy wsparciu doświadczonego coacha; spotkania będą ustalane wspólnie z organizacją. 

2. Diagnozowanie obszarów do rozwoju – wybór kluczowych obszarów przy wsparciu coacha.  

 

13.06.2018 Spotkanie monitorujące  

Kluczowe zagadnienia: 

 Refleksja nad planem rozwoju. Wnioski ze wspólnej pracy z coachem. 

 Dzielenie się doświadczeniami z innymi organizacjami. 

Działanie rozwojowe 

Dalsza regularna praca z coachem: 

1. Praca nad planem rozwoju. 

2. Wypracowanie kierunków zmiany i konkretnych zadań w priorytetowych obszarach . 

3. Praca nad wdrożeniem konkretnych zagadnień i strategii wzmocnienia i rozwoju. 

4. Możliwość skorzystania z doradztwa specjalistycznego i usługi pozwalającej na wdrożenie 

rekomendacji z diagnozy. 

 

28.11.2018 Spotkanie podsumowujące  

Kluczowe zagadnienia: 

 Podsumowanie całego procesu wsparcia coachingowego.  Wnioski, rekomendacje, wyzwania.  

 
 



 

 
 

 

Sposób organizacji zajęć: 
Procesy coachingowe będą prowadzone przez 3 doświadczonych specjalistów: Martę Henzler, Pawła 
Jordana i Katarzynę Sekutowicz. Każda organizacja będzie ustalała indywidualnie swoją ścieżkę 
wsparcia z poszczególnym coachem. Spotkania coachingowe będą się odbywać w siedzibie 
organizacji lub w BORISie (przeciętnie raz w miesiącu). Proces przede wszystkim umożliwi 
wypracowanie planu rozwoju oraz wyodrębnienie obszaru zmiany, ale także pomoże we wdrożeniu 
zaplanowanych rozwiązań rozwojowych dzięki możliwości skorzystania z konsultacji specjalistycznych 
(do 10 godz. na organizację) oraz zakupu usług/i pozwalającej na wdrożenie nowych rozwiązań, o 
wartości do 1500 zł. 
 

Finansowanie: 
Udział w Procesie coachingowym jest bezpłatny, dofinansowany przez Miasto St. Warszawa w 
ramach Stołecznego Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych. 
 

Nabór do Procesu coachingowego: 
Ze wsparcia w 2018 roku może skorzystać 12 organizacji pozarządowych, które działają ponad 2 lata 
na rzecz Warszawy i/lub osób w niej mieszkających.   Należy zgłosić się poprzez Kwestionariusz 
zgłoszeniowy, a przede wszystkim, być zmotywowanym do systematycznej pracy nad własnym 
rozwojem organizacyjnym. Organizacje, które zostaną wybrane w procesie rekrutacji zostaną 
zaproszone na spotkanie otwierające i podpiszą Porozumienie o współpracy w ramach Procesu 
coachingowego. 
 

Daty procesu rekrutacji: 
Przysłanie kwestionariusza zgłoszeniowego ze strony organizacji do 12 lutego 2018 

Decyzja Komisji dotycząca organizacji uczestniczących i wysłane 
zawiadomienia 

14 lutego 2018 

Spotkanie otwierające 21 lutego 2018 

 
Spotkanie otwierające odbędzie się w Pracowni Duży Pokój, ul. Warecka 4/6 w godzinach 15.00-
17.00 
 
Na pytania odpowiada: Paweł Jordan, specjalista ds. edukacji, pawelj@boris.org.pl, 22 620 31 92. 

 

Kwestionariusz zgłoszeniowy należy wysłać do dnia 12 lutego 2018 na adres e-mail: 

pawelj@boris.org.pl. 

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ DROGI! 

 
 
 

Proces coachingowy jest prowadzony przez Stowarzyszenie BORIS w ramach Stołecznego Centrum 

Wspierania Organizacji Pozarządowych, współfinansowanego ze środków m.st. Warszawy. Proces 

coachingowy jest skierowany do organizacji pozarządowych działających na rzecz Warszawy i osób w 

niej mieszkających. 

Pełna oferta i aktualności SCWO: warszawa.ngo.pl/scwo. 
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