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Z przyjemnością zapraszamy do zapoznania się z ofertą Pracowni Jutr, która obejmuje 
prowadzenie warsztatów integracyjnych, coaching grupowy i indywidualny oraz szkole-
nia tematyczne. 

Grupowe warsztaty coachingowe pozwalają odkryć potencjał grupy oraz wyzwolić 
nowe pokłady energii i motywacji do pracy.  To idealny czas, aby oddać się głębokiej  
refleksji dotyczacej twoich mocnych stron, a także odkryciu i transformacji ograniczeń, 
które oddalają Cię osiągnięcia zaplanowanego celu.  W trakcie indywidualnych                         
i grupowych sesji coachingowych podejmiesz ważne decyzje, które pomogą Ci osiągnąć 
sukces w życiu prywatnym i zawodowym.

Specjalizujemy się także w organizacji imprez integracyjnych, które każdorazowo dopa-
sowujemy do oczekiwań i potrzeb klientów. Przygotowany przez nas program zabaw       
w charakterze team-building to idealna odmiana niebanalnej i kreatywnej integracji.

Prowadzimy szkolenia z zakresu możliwości �nansowania projektów w ramach Fun-
duszy Europejskich na lata 2014-2020. Posiadamy bogatą wiedzę z zakresu zarządzania 
projektami UE oraz funkcjonowaniem sektora organizacji pozarządowych w Polsce.

Działamy głównie na obszarze Śląska, ale z przyjemnoścą odwiedzimy każdy zakątek 
Polski. 

Każdego klienta traktujemy indywidualnie.  Uczestnicy naszych szkoleń niezwykle cenią 
sobie naszą otwartość oraz profesjonalizm. My za to ogromną wagę przywiązujemy do 
budowania trwałych realcji opartych na szacunku i zaufaniu.

Jeżeli chcesz wiedzieć, jaki mamy pomysł na rozwinięcie Twoich kompetencji 
i umiejetności, skontaktuj się z nami. 

Zapraszamy do Pracowni. 

Zespół Pracowni Jutr



team building
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Czas trwania: 4 h
Lokalizacja: pomieszczenie
Liczba uczestników: 8 osób
Cena: 600,00 zł

Rezultat: 
- fantastyczna zabawa utrwalona w obiektywie fotografa 
- uwolnienie indywidulanych i grupowych fantazji
- kreatywna integracja zespołu

Sesja dla wszystkich razem i każdego z osobna. 
Na początek 2 godziny wspólnej integracji. Zabawy wzmocnią więź grupową, po to, aby już za moment 
wyeksponować ją w sesji zdjęciowej. Zapewniany tła fotogra�czne oraz gadżety, które pokażą was od energety-
cznej i pozytywnie zakręconej strony. Możecie także wybrać motyw przewodni sesji. Proponujemy sesje w stylu: 
hippie, hawajskim, pin-up, szkolnym, … 
Zapraszamy grupy do wspólnej zabawy przed obiektywem. 
W cenie otrzymacie pamiątkowe zdjęcia indywidualne oraz grupowe.

Stylizowana sesja fotograficzna

Wywiady rezyserowane – wywiad z uczestnikami 

Czas trwania: 4 h
Lokalizacja: pomieszczenie / plener
Liczba uczestników: 12 osób
Cena: 1 500,00 zł

Rezultat:
- pozytywnie nakręcony �lm wideo, który będzie stanowił 
fantastyczną pamiątkę dla całego zespołu 
- równy udział wszystkich aktorów w zabawie
- odkrycie nowych, aktorskich talentów…

.

Sesję zaczniemy od zabaw grupowych, dzięki którym poczujecie siłę i energię drzemiące w waszym zespole. 
Potem zabierzemy się do nagrań. Nawet nie wiesz kiedy Cię nagramy i w jakim kontekście to zmontujemy. 
Możecie mieć pewność: wszystko co powiecie zostanie użyte na potrzeby nagrania. Nie przejmujcie się jeśli 
brakuje wam aktorskiego doświadczenia. Udostępniamy gotowe scenariusze nagrań… na specjalne życzenie 
zapewnimy także su�era.
Gwarantujemy dobrą zabawę i �lm, który wywoła efekt WOW!

Warsztaty decoupage - odkryj w sobie artyste,

Czas trwania: 4 h
Lokalizacja: pomieszczenie
Liczba uczestników: 12 osób
Cena:  900,00 zł

Rezultat:
- relaksujące i odprężające ćwiczenia, pobudzające 
jednocześnie zdolności twórcze
- własnoręcznie zrobiona pamiątka w postaci drewnianego 
arcydzieła decupage 
- trening efektywnej komunikacji i współpracy

Warsztaty decupage to wspaniała okazja do wspólnego spędzenia czasu w miłej atmosferze, pod czujnym okiem 
specjalisty – artysty. Idealna opcja dla wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się szybko przerabiać starocie w 
niepowtarzalne arcydzieł. Aby stworzyć swoje własne dzieło, będziecie także musieli udowodnić swoją 
gotowość do współpracy, a także wykazać się umiejętnościami efektywnej komunikacji.
Z tych warsztatów nikt nie wyjdzie z pustymi rękami. Każdy z was wykona samodzielnie efektowny przedmiot 
(np. tacę, herbaciarkę, zegar), którym będzie mógł oczarować swoich najbliższych. Możecie także wykonać 
unikatową ozdobę do waszego biura, która nada mu nowego charakteru oraz będzie przypominała o wspólnej 
zabawie i zaangażowaniu.
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Makieta biura idealnego

Czas trwania: 4 h
Lokalizacja: pomieszczenie
Liczba uczestników: 6-10 osób
Cena: 800,00 zł

Rezultat: 
- ożywienie pokładów kreatywności
- współpraca na rzecz osiągnięcia celu grupowego
- trening współpracy grupowej

Różowe biuro w stylu Hello Kitty,  gwieździste ściany, militarne bunkry a może… no właśnie! Jak wyobrażasz sobie 
Twoje idealne biuro?
W tym zadaniu będziecie musieli wyznaczyć wspólny styl oraz zaprojektować makietę idealnego biura. Tutaj 
każdy znajdzie swoje miejsce. Potrzebni będą architekci, inwestorzy, malarze, stolarze, złote rączki…. dużo rączek 
do pracy. Idealne propozycja dla osób, które właśnie planują zmianę aranżacji we własnym mieszkaniu.
Surowce: palety europejskie, płyty meblowe, taśmy, gwoździe, farby, kartony…
Na zakończenie grupa dostanie pakiet zdjęć, które będą stanowiły pamiątkę wspólnej zabawy.

Uwalniamy piekno - spotkanie relaksacyjno - kosmetyczne,

Czas trwania: 4 h
Lokalizacja: pomieszczenie
Liczba uczestników: do 10 osób
Cena: 700,00 zł

Rezultat: 
- poprawa wzajemnych realacji pomiędzy pracownikami
- poczucie realizacji misji społecznej
- większa identy�kacja pracowników z �rmą
- uśmiechy i wdzięczność obdarowanych osób

Czujesz się zmęczona? Marzysz o chwili tyko dla siebie, głębokim relaksie, po którym poczujesz przypływ sił 
witalnych i wewnętrzny spokój? 
Podczas naszych zajęć skoncentrujemy się na Tobie i Twoim samopoczuciu. Zaprosimy Cię do ćwiczeń relak-
sacyjnych bazujących na łączeniu ze sobą oddechu, elementów jogi i wyciszającej relaksacji w kojącej atmosferze 
świec i kadzidełek. W atmosferze relaksu zaprosimy Cię do mini zabiegów kosmetycznych, abyś odkryła na nowo 
swoje piękno. Podaruj sobie prezent. 

spolecznie odpowiedzialni - bezinteresownie zaangazowani

Czas trwania: do ustalenia
Lokalizacja: pomieszczenie / plener
Liczba uczestników: nieograniczona
Cena: do ustalenia

Rezultat: 
- nauka wspólnej relaksacji 
- poznanie technik odstresowujących ciało i umysł
- grupowe ćwiczenia uwalniania piękna, które pozwolą spojrzeć 
na współpracowników z innej… pięknej strony

„Tyle masz. Ile dasz”. Znasz to uczucie, kiedy możesz podarować komuś coś na co ta osoba bardzo czeka? 
Chcesz poczuć bezgraniczne szczęście, wdzięczność i uczucie wdzięczności za to co masz? Zapraszamy 
Cię na warsztaty podczas których będziemy robić coś dla innych. Możemy wspólnie koncertować na 
oddziale onkologicznym, przygotować teatrzyk dla dzieci z domu dziecka, uczyć angielskiego w małych 
szkołach. Możemy spełnić nasze dziecięce marzenia dla innych. Przeżyj z nami niezapomniane chwile        
i doceń chwilę, która trwa. 

-



CZĘŚĆ I  Uwalniamy synergię grupy –  w jedności siła
  Przykładowe ćwiczenie: Drzewo synergii

CZĘŚĆ I A Uwalniamy potencjał mówcy – coachingowy trening zmiany przekonań nt. wystąpień
  Przykładowe ćwiczenie: zobacz w sobie gwiazdę, RSA

CZĘŚĆ II  Zanim staniesz na scenie - przygotowanie do autoprezentacji jako klucz do sukcesu.
  Przykładowe ćwiczenie: Przykładowe ćwiczenia: matryca przygotowawcza

CZĘŚĆ III Prezentacja sukcesu wg S. Jobsa—zasada 3P w praktyce
  Przykładowe ćwiczenie: Przykładowe ćwiczenia: „Twoje 5 minut w telewizji”

CZĘŚĆ IV Co mogę, powinienem i muszę zapamiętać? - efektywna struktura prezentacji.
  Przykładowe ćwiczenie: Przykładowe ćwiczenia: Prezentacja kreatywna

CZĘŚĆ V  Jak zacząć i skończyć, aby zostać w pamięci słuchaczy?
  Przykładowe ćwiczenie: Przykładowe ćwiczenia: skuteczne haki

CZĘŚĆ VI Ciało mówi więcej: znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Mowa ciała. 
  Przykładowe ćwiczenia: jak zrobić dobre „pierwsze wrażenie”?

CZĘŚĆ VII Daj sobie wybrzmieć - emisja głosu.
  Przykładowe ćwiczenia: pakiet metod ułatwiających  pracę z głosem

CZĘŚĆ VIII Stres, trema, sytuacje kryzysowe jako motywatory.
  Przykładowe ćwiczenia: pakiet technik relaksacyjnych, linia czasu

CZĘŚĆ IX Reguły działania Mistrza Przemówień
  Przykładowe ćwiczenie: Trening praktyczny

Jak mówić, aby inni chcieli nas słuchać? – trening wystąpień publicznych 
Trening coachingowy z zakresu wystąpień publicznych - 8 godzin (wraz z przerwami)

Motywa(k)cja – trening coachingu motywacyjnego
Trening coachingowy dla pracowników - 8 godzin (wraz z przerwami)
CZĘŚĆ I  Uwalniamy synergię grupy –  w jedności siła
  Przykładowe ćwiczenie: Drzewo synergii

CZĘŚĆ II Moja motywacja w działaniu – analiza wstępna 
  Przykładowe ćwiczenie: Baloniki

CZĘŚĆ III Motywacja jest wartością – co jest dla mnie najważniejsze i jak mogę to wykorzystać?
  Przykładowe ćwiczenie: Mapa wartości 

CZĘŚĆ IV Co mnie wzmacnia, a co osłabia? Czerpanie siły z własnych zasobów.
  Przykładowe ćwiczenie: Mapa przekonań/pokonać gremlina

CZĘŚĆ V Jak trwale wpisać motywację w swoje życie?
  Przykładowe ćwiczenie: Jestem królem

CZĘŚĆ VI Mogę więcej, pewniej, intensywniej - odkrywam swoje cele i przeznaczenie
  Przykładowe ćwiczenie: Mapa rubinów

CZĘŚĆ VII Śmiało osiągam swoje cele
  Przykładowe ćwiczenie: Technika cudu

CZĘŚĆ VIII Jestem natchnieniem i inspiracją 
  Przykładowe ćwiczenie: Oczko, wizjonerzy,  F-22, złote kręgi

CZĘŚĆ IX Motywacja poprzez relaksację
  Przykładowe ćwiczenie: Wizualizacja 
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Trening coachingu dla pracowników
 Grupowy coaching dla pracowników - 8 godzin (wraz z przerwami)

CZĘŚĆ I  Uwalniamy synergię grupy
  Przykładowe ćwiczenie: Drzewo synergii

CZĘŚĆ II Moja historia – posiądź sztukę stawianie sobie rozwojowych pytań
  Przykładowe ćwiczenie: Wyraź swoją głębię

CZĘŚĆ III Jestem wartością – co jest dla mnie najważniejsze i jak mogę to wykorzystać w moim życiu?
  Przykładowe ćwiczenie: Mapa wartości 

CZĘŚĆ IV Co mnie wzmacnia, a co osłabia? Czerpanie siły z własnych zasobów.
  Przykładowe ćwiczenie: Mapa przekonań/pokonać gremlina
 
CZĘŚĆ V Jestem dumna/dumny z siebie – sztuka przyjmowania komplementów i docenienia życia
  Przykładowe ćwiczenie: Rubinowy ogród

CZĘŚĆ VI Mogę więcej, pewniej, intensywniej - odkrywam swoje przeznaczenie 
  Przykładowe ćwiczenie: Mapa rubinów

CZĘŚĆ VII Śmiało osiągam swoje cele
  Przykładowe ćwiczenie: Technika cudu
 
CZĘŚĆ VIII Jestem natchnieniem i inspiracją 
  Przykładowe ćwiczenie: Ludzie listy piszą 

Rubinowy ogród kobiet 
Trening coachingowy dla kobiet - 8 godzin (wraz z przerwami)

CZĘŚĆ I Uwalniamy synergię kobiecości – metody wzrastania w grupie
  Przykładowe ćwiczenie: Drzewo synergii

CZĘŚĆ II Moja historia – posiądź sztukę stawianie sobie rozwojowych pytań
  Przykładowe ćwiczenie: Wyraź swoją głębię

CZĘŚĆ III Jestem wartością – co jest dla mnie najważniejsze i jak mogę to wykorzystać w moim  
  życiu?  Przykładowe ćwiczenie: Mapa wartości 

CZĘŚĆ IV Co mnie wzmacnia, a co osłabia? Czerpanie siły z własnych zasobów.
  Przykładowe ćwiczenie: Mapa przekonań/pokonać gremlina

CZĘŚĆ V Jestem dumna, że jestem kobietą – sztuka przyjmowania komplementów i docenie
  nia życia. Przykładowe ćwiczenie: Rubinowy ogród

CZĘŚĆ VI Mogę więcej, pewniej, intensywniej - odkrywam swoje przeznaczenie 
  Przykładowe ćwiczenie: Mapa rubinów

CZĘŚĆ VII Śmiało osiągam swoje cele
  Przykładowe ćwiczenie: Technika cudu

CZĘŚĆ VIII Jestem natchnieniem i inspiracją 
  Przykładowe ćwiczenie: Rubiny są wieczne   

coaching
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Logika projektowa - jak skutecznie kreować i tworzyć projekty
Cel szkolenia: nabycie i/lub rozwiniecie umiejętności tworzenia projektów 
�nansowanych z zewnętrznych źródeł. 

CZĘŚĆ I  Problem/wyzwanie/pasja 
  Pomysł na projekt i jego uzasadnienie.  Przykładowe ćwiczenia: Ban Uppa, studium 
  przypadków

CZĘŚĆ II Dla kogo jest projekt?
   Grupa docelowa. Przykładowe ćwiczenia: Księżniczka, moja szkoła
  
CZĘŚĆ III Idziemy do źródła… �nansowania – gdzie i jak można pozyskać dotacje? 
  Przykładowe ćwiczenia: memory programowe (m.in. projekty krajowe oraz europejskie, 
  w tym do�nansowane ze środków UE) 

CZĘŚĆ IV Tworzenie projektu w wymiarze merytorycznym: cele, zadania, harmonogram. 
  Przykładowe ćwiczenia: praca projektowa - matryca
 
CZĘŚĆ V Tworzenie projektu w wymiarze �nansowym: budżet. 
  Przykładowe ćwiczenia: praca projektowa - matryca

CZĘŚĆ VI Tworzenie projektu w wymiarze zarządzania i organizacji. 
  Przykładowe ćwiczenia: praca projektowa - matryca.

  

Szkolenia tematyczne
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Fundusze Europejskie 2014-2020 – źródła �nansowania dla NGO, samorządów, edukacji
Cel szkolenia: poszerzenie wiedzy z zakresu możliwości pozyskania zewnętrznego �nansowania.

CZĘŚĆ I  Czynniki skutecznego fundraisingu.
  Zasady tworzenia projektów wspierających długofalowy rozwój organizacji. 

CZĘŚĆ II Dywersy�kacja źródeł �nansowania.
  Omówienie warunków przyznawania dotacji w ramach krajowych i międzynarodowych  
  programów wsparcia �nansowego. 
  Przykładowe ćwiczenia: Dotacje - wybieraj rozsądnie; W gąszczu pieniędzy (Fundusze   
  Europejskiej 2014-2020, Erasmus Plus, Europa dla Obywateli, Towarzystwo Inwestycji   
  Społeczno – Ekonomicznych, konkursy ministerialne, konkursy bankowe,    
  Międzynarodowy Program Badawczy Horyzont 2020).
  
CZĘŚĆ III Budowanie płynności �nansowej organizacji w praktyce.
  Przykładowe ćwiczenia: Case studies najlepszych przykładów ze świata NGO

CZĘŚĆ IV Budowanie trwałych relacji z potencjalnymi darczyńcami oraz partnerami projektów.
  Przykładowe ćwiczenia: skuteczny networking, autopromocja, profesjonalizacja działań 
  w internecie – dobre praktyki. 



Certy�kowany trener rozwoju interpersonalnego, coach, prezes Fundacji „Pracowania Jutr“, specjalista w zakresie 
pozyskiwania zewnętrznych źródeł �nansowania dla �rm i podmiotów publicznych. Prowadzi szkolenia, warszta-
ty, coaching dla przedstawicieli �rm, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, osób indywidualnych 
(ok. 400 godzin doświadczenia). Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa zawodowego i fundu-
szy europejskich, zdobyte w Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Katowicach, Regionalnym Ośrodku 
EFS oraz na Uniwersytecie Śląskim. Realizowała zadnia zlecone przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskie-
go. Pracuje z młodzieżą, dorosłymi, nauczycielami i seniorami. Sama mówi o sobie, że jest nauczycielem „drugie-
go kroku”. Pierwszy zawsze należy do osoby, która przychodzi na szkolenie. Wierzy, że uczenie się to przygoda.

DR BEATA MASTER

. 

trener
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SYLWIA KEMPA

Właścicielka kreatywnego biznesu (agencja kreatywna Spinaczi); magister ekonomii, certy�kowany trener 
rozwoju interpersonalnego, wiceprezes Fundacji „Pracownia Jutr”. Posiada wieloletnie doświadczenie w 
prowadzeniu szkoleń i warsztatów dla różnorodnych grup odbiorców – studentów, seniorów, przedstawicieli 
organizacji pozarządowych, pracowników różnych szczebli. Specjalista ds. spraw europejskich, posiadająca 
doświadczenie w zakresie: pisania, realizacji oraz rozliczania projektów europejskich, organizacji kampanii 
promocyjnych, obsługi imprez masowych, kontaktów z mediami. Odpowiedzialna za koordynację współpracy 
z partnerami zagranicznymi Fundacji. Pasjonatka języków obcych. Prywatnie uzależniona od słońca i podróży. 

informacja o fundacji

FUNDACJA PRACOWNIA JUTR

PRACOWNIA JUTR to przestrzeń, w której kreujemy nowe i śmiałe pomysły skierowane do świata edukacji, bizne-
su i społeczeństwa obywatelskiego. Wdrażamy nieszablonowe rozwiązania, które zmieniają kształt edukacji, 
wprowadzają ją w świat technologii informatycznych i nowoczesnych rozwiązań dydaktycznych. Nie powtarza-
my schematów. W naszych szkoleniach stawiamy na profesjonalizm, zaangażowanie oraz zadowolenie uczestni-
ków. Miksujemy  wiedzę merytoryczną, pasję i energię. Szyjemy szkolenia na miarę Twoich Jutr!
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Weekendowe warsztaty wyjazdowe 
(piątek – niedziela)

Koszt udziału jednej osoby – 590,00 zł

Przy zapisie więcej niż jednej osoby 
koszt zajęć wynosi 550,00 zł od osoby.

W cenie uwzględniono koszty trenera, 
materiałów, wyżywienia 

i zakwaterowania. 

Jednodniowe warsztaty stacjonarne 
(8 godzin)

Koszt udziału jednej osoby - 300,00 zł

Przy zapisie więcej niż jednej osoby 
koszt zajęć wynosi 250,00 zł od osoby.

W cenie uwzględniono koszty trenera, 
materiałów oraz sali szkoleniowej. 

Warsztaty prowadzimy w siedzibach 
�rm, które chcą przeszkolić swoich 

pracowników, jak i w wynajętych przez 
nas salach w całej Polsce. 

Kilkugodzinne sesje szkoleniowe 
(3 godz.)

Koszt udziału jednej osoby – 120,00 zł
Koszt udziału jednej osoby przy 

zgłoszeniu od 5 do 9 osób = 100,00  zł/os. 
Koszt udziału jednej osoby przy 

zgłoszeniu od 10 do 15 osób = 90,00 zł/os.

W cenie uwzględniono koszty trenera oraz 
materiałów szkoleniowych. W razie 

potrzeby możemy zapewnić salę 
szkoleniową (w zależności od miejsca, 
cena może nieznacznie ulec zmianie).  

cennik

szkolenia 

Logika projektowa – zarządzanie projektami finansowanymi ze środków UE  

Fundusze Europejskie 2014-2020 – źródła finansowania dla NGO, samorządów, edukacji

Skuteczna promocja projektu – sprawny marketing

Team building 
Stylizowana sesja zdjęciowa

Wywiady reżyserowane

Makieta biura idealnego

Warsztaty decupage

Uwalniamy piękno

Coaching  
Trening coachingu motywacyjnego

Grupowy coaching dla pracowników

Trening coachingowy dla kobiet

Trening coachingowy z zakresu wystąpień publicznych

Motywa(k)cja – trening coachingu motywacyjnego
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Cały czas pracujemy nad 
poszerzaniem naszej oferty.
Skontaktuj się z nami i zapy-
taj czy będziemy mogli 
przeprowadzić szkolenie, 

które potrzebujesz 

szkolenia dedykowaneorganizacja imprez
Potrzebujesz pomocy w orga-
nizacji wydarzeń? Pracownia 

z przyjemnością pomoże Ci 
zorganizować konferencje,  
imprezy plenerowe i akcje 

promocyjne...  

Ceny mogą ulec zmianie. Ostateczna kwota ustalana jest każdorazowo z klientem.


