ZAPROJEKTUJ SWOJĄ DROGĘ
Zapraszam Cię do wstępnego zastanowienia się, jakich działań rozwojowych potrzebujesz, dlaczego i co chcesz dzięki nim osiągnąć. Gdy zakończysz tą
ankietę będziesz mieć możliwość wydrukowania swoich odpowiedzi (ja dostanę elektroniczną kopię). Będą one podstawą do naszej rozmowy o Twoich
potrzebach i celach.
Wypełnij te elementy, które w tym momencie możesz wypełnić – nie wypełniaj wszystkiego „na siłę”. O reszcie porozmawiamy J
Do wypełnienia ankiety możesz zaprosić inne osoby, których dotyczą działania rozwojowe, które chcesz podjąć. Możesz też im wysłać link do wersji
elektronicznej: https://moja-droga.questionpro.com/.
Usiądź wygodnie... zastanów się... i do dzieła :)
Magda Robak
KOGO I W JAKIM OBSZARZE PLANUJESZ OBJĄĆ DZIAŁANIAMI ROZWOJOWYMI?

¨
Zarządzanie Firmą

¨
Kierowanie zespołem

¨
Obsługa Klientów

¨
Jakość współpracy

¨
Efektywność osobista

o

Cała firma

o

Liderzy zespołów / brygadziści

o

Kadra zarządzająca / Właściciel(-e)

o

Pracownicy

o

Kierownicy działów / Szefowie projektów

o

Konkretny zespół / dział / obszar działania / departament – jaki dokładnie?
……………………………………………………………………………………………………………………………..

Jak jest teraz?

ZACZNIJ OD OGÓLNEGO OKREŚLENIA JAK JEST, A JAK POWINNO BYĆ

¨
Nieefektywność, nieskuteczność,
kiepskie wyniki (jakość, ilość)

¨
Schematyzm, rutyna, robienie
"by zrobić", brak zaangażowania,
stagnacja

¨
Chaos, nieustrukturyzowanie,
bałagan, nie stosowanie
standardów

¨
Zła atmosfera i negatywne
nastawienia: konflikty, napięcia,
niechęć, dystans, izolacja

¨
Sprawność, poukładanie,
systematyczność, współgranie

¨
Dobra współpraca,
współdziałanie, zaufanie,
wsparcie

Jak powinno być?

I co jeszcze o tym? Co jest w tym ważne?

¨
Efektywność, skuteczność,
produktywność

¨
Twórczość, energia,
samodzielność, rozwój

I co jeszcze o tym? Co jest w tym ważne?
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ZAPROJEKTUJ SWOJĄ DROGĘ
DOPRECYZUJ, JAKICH EFEKTÓW SIĘ SPODZIEWASZ
Na jakim poziomie czujesz, że powinniśmy przede wszystkim pracować? (możesz zaznaczyć więcej niż jeden)

¨
WIEDZA
ZNAJOMOŚĆ STANDARDÓW

¨
UMIEJĘTNOŚCI
SPOSÓB DZIAŁANIA

OCZEKUJĘ, ŻE PO DZIAŁANIACH OSOBY NIMI OBJĘTE BĘDĄ…
(Co konkretnie ma się zmienić w ich wiedzy, umiejętnościach lub
postawach?)

¨
POSTAWY
NASTAWIENIE

…DZIĘKI TEMU DŁUGOFALOWO SPODZIEWAM SIĘ…
(Jaki efekty ma to przynieść dla zespołu, firmy, klientów…?)

I OKREŚL SWOJE WSTĘPNE PRZEMYŚLENIA ZWIĄZANE Z ZAKRESEM I TERMINEM ROZPOCZĘCIA DZIAŁAŃ
Jak sądzisz, jaki typ działań były dla Ciebie najlepszy? (możesz zaznaczyć więcej niż jedno)

¨
DIAGNOZA
osób, zespołu, firmy

¨
SZKOLENIE
warsztatowe
dla grupy lub zespołu

¨
WARSZTAT
wspierający
wypracowywanie
rozwiązań

¨
DORADZTWO
indywidualne, grupowe
lub dla zespołu

¨
WDROŻENIE
wsparcie w stosowaniu
nowej wiedzy,
umiejętności, rozwiązań

Kiedy planujesz rozpocząć działania?
dzień

miesiąc

rok

Co jeszcze chcesz mi powiedzieć, co może być ważne dla naszej współpracy?
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ZAPROJEKTUJ SWOJĄ DROGĘ
JAK WYGLĄDA TWÓJ CHANGE MISSION BRIEF?
Jeśli czujesz się do tego gotowy/a – zbierz Twoje lub Wasze przemyślenia w jeden spójny Change Mission Brief J Uzupełnij to, co czujesz, że możesz
uzupełnić tu i teraz. Jeśli to jeszcze nie ten moment – my Trenerzy i Doradcy jesteśmy od tego, by Ci w tym pomóc podczas spotkania.
Chcę wesprzeć...

(KOGO?)

Żeby zmienić...

(CO KONKRETNIE MA SIĘ ZMIENIĆ?)

Tak, aby...

(JAK MA BYĆ ZAMIAST TEGO, JAK JEST TERAZ?)

Korzystając z…

(JAKIE DZIAŁANIA PLANUJESZ PODJĄĆ?)

Pozytywny
rezultat poznam
po tym, że...

(PO CZYM POZNASZ SUKCES?)
Co Uczestnicy będą
znali, wiedzieli
i rozumieli?

Co Uczestnicy będą
potrafili (z)robić, jakie
zadania i w jaki
sposób wykonać?

Jakie postawy /
nastawienia
Uczestnicy będą
prezentowali i wobec
czego/kogo?

A to wszystko
po to, żeby...

(JAKI EFEKT CHCESZ UZYSKAĆ DLA FIRMY, KLIENTÓW, …?)

I poznam to po…

(PO CZYM POZNASZ, ŻE TEN EFEKT ZOSTAŁ OSIĄGNIĘTY, JAK TO ZMIERZYSZ?)
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ZAPROJEKTUJ SWOJĄ DROGĘ
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
1.

Administratorem Twoich danych osobowych jest firmę ZAI Magdalena Robak, z siedzibą w Warszawie, ul. Synów Pułku 12 m. 84, zwany dalej
Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Twoich danych osobowych.

2.

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu przesłania raportu z ankiety oraz kontaktu by omówić raport z ankiety i ewentualnie zaplanować,
zrealizować i obsługiwać uzgodnioną usługę rozwojową.

3.

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych (firma hostingowa:
Centrum Obsługi IT sp. Z o.o., al. Kasztanowa 3a, 53-125 Wrocław; firma zapewniająca serwer pocztowy – Google Inc.) oraz firmy świadczące
usługi ankietowe (serwer ankietowy questionpro.com, serwis ankietowy aqrtest.com). Firmy, które mają siedzibę poza krajami UE posiadają
aktywny certyfikat Tarczy Prywatności. Z Firmami, które działają w krajach UE mam podpisaną umowę powierzenia.

4.

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest wyrażona dobrowolnie zgoda bądź są one niezbędne do realizacji umowy.

5.

Posiadasz prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
danych osobowych,wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia
zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6.

Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

7.

Twoje dane osobowe będą przechowywane do odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących
administratorowi danych i w stosunku do niego.

8.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem Danych: Magdalena Robak,
magda@robak.net.pl, + 48 607 38 04 39.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
[zaznacz każde pole i wpisz dane, żebym mogła się z Tobą kontaktować]

o

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu
do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

o

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora ZAI Magdalena Robak, z siedzibą w Warszawie, ul. Synów Pułku
12 m. 84 w celu kontaktu w sprawie raportu z ankiety oraz ewentualnie zaplanowania, realizacji i obsługi usługi rozwojowej, którą uzgodnimy.

o

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

Moje imię, nazwisko oraz służbowy adres e-mail:

Data ………………………………………………………………………….

biuro@magdalenarobak.pl

Podpis: ……………………………………………………………………..
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