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Pomagamy prosperować – motywujemy ludzi do rozwoju! 
 

Firma Prospera Consulting od 12 lat specjalizuje się w szkoleniach i doradztwie 

organizacyjnym, szczególnie w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Posiadamy wpisy do 

rejestrów: instytucji szkoleniowych i agencji zatrudnienia (jako agencji doradztwa personalnego i 

poradnictwa zawodowego), Bardzo ważnymi partnerami są dla nas instytucje biznesowe, a także 

publiczne i niepubliczne instytucje rynku pracy, integracji społecznej oraz inne JST. Cieszymy się 

uznaniem uczestników naszych projektów szkoleniowych i doradczych, którzy bardzo wysoko oceniają 

kompetencje naszych coachów, doradców zawodowych, trenerów i konsultantów – uznanych 

specjalistów, doświadczonych praktyków. Współpracujemy z około 90 specjalistami z terenu całej 

Polski. 
Zrealizowaliśmy wiele projektów biznesowych oraz w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego - m.in. audyt personalny w PUP w Zabrzu, audyt kompetencyjny w PUP w Leżajsku, audyt 

kompetencyjny w Departamencie Pożytku Publicznego MPiPS, warsztaty aktywizujące dla 

Beneficjentek projektu GO!Spodynie realizowanego przez PUP w Nysie, a także 2 edycje naszego 

własnego projektu – Team Managament Leadership – Studium Treningu Umiejętności Menedżerskich 

Dla Pracowników Instytucji Rynku Pracy (jego prezentacja znajduje się na stronie 

www.studium.prospera.pl). Możemy poszczycić się referencjami uzyskanymi od wielu firm i instytucji 

oraz pracowników publicznych służb zatrudnienia, którzy korzystali z naszego wsparcia. Nasza 

obszerna, kompleksowa oferta szkoleń wewnątrzorganizacyjnych i otwartych liczy ponad sto 

tematów autorskich programów. Bardziej szczegółowa informacja o aktualnie realizowanych i 

planowanych szkoleniach znajduje się np. na naszej stronie www.prospera.pl.  

Nasze szkolenia charakteryzuje przede wszystkim wysoka wartość merytoryczna zajęć, 

starannie dobrany zespół trenerów - wysokiej klasy profesjonalistów-praktyków, przyjemna 

atmosfera zajęć realizowanych nowoczesnymi metodami - w formie interaktywnych, praktycznych 

warsztatów, a także – użyteczność w praktyce poznanych metod i narzędzi pracy. Ludzie dobrze o nas 

mówią! 

 

Wspieramy profesjonalistów w rozwoju kompetencji! 
 

ZAPROSZENIE DO ZGŁOSZENIA GOTOWOŚCI  
DO UDZIAŁU W PROJEKCIE EFS! 

  

 
 

Firma szkoleniowo-doradcza PROSPERA Consulting Renata Kaczyńska-Maciejowska, 
członek Gdańskiego Związku Pracodawców, przygotowuje wniosek projektowy do konkursu 



ogłoszonego przez Department Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki - Priorytet VIII - Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 - Rozwój pracowników 
i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 - Wspieranie rozwoju kwalifikacji 
zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.  

 
W związku z tym  zapraszamy zainteresowane MIKRO-, MAŁE- i ŚREDNIE 
PRZEDSIĘBIORSTWA  (w tym osoby samodzielnie prowadzące działalność gospodarczą),  
posiadające siedzibę firmy lub wyodrębnioną formalnie jednostkę (oddział, filia) na terenie 
woj. pomorskiego do BARDZO PILNEGO ZGŁOSZENIA gotowości do udziału w projekcie 
współfinansowanym ze środków UE EFS: 
 

Team Management Leadership 
Studium Treningu Umiejętności Menedżerskich 

 
Kompleksowy program rozwoju kompetencji menedżerskich zakłada: 
1) Uczestnictwo w cyklu 8 grupowych warsztatów szkoleniowo-coachingowych, w formie 
dwudniowych (8 x 20 godz.) modułów tematycznych:   

�     Komunikacja interpersonalna w organizacji 
�     Współpraca i rozwiązywanie konfliktów 
�     Team building – praca zespołowa 
�     Asertywność w pracy 
�     Motywowanie i coaching – jak to robić lepiej? 
�     Inteligencja emocjonalna w pracy 
�     Jak kierować ludźmi? 
�     Zarządzanie sobą w czasie. 

(W/w moduły realizowane będą w odstępach ok. 4-6 tygodni pomiędzy kolejnymi sesjami 
grupowymi - terminarz znany będzie uczestnikom projektu z wyprzedzeniem); 
2) Diagnozę talentów i predyspozycji zawodowych, z wykorzystaniem licencjonowanych 
narzędzi Extended DISC (www.extendeddisc.com/poland); 
3) Indywidualny coaching kariery – 15 godzin dla każdego uczestnika, realizowany w formie 
cyklu kilku sesji, odbywających się w czasie i miejscu dogodnym dla każdego uczestnika 
pomiędzy sesjami grupowymi. 
 
W przypadku wygrania w/w projektu firma PROSPERA Consulting Renata Kaczyńska-
Maciejowska  planuje rozpoczęcie zajęć grupowych i indywidualnych w miesiącu IX 2010 
roku a ich zakończenie w miesiącu VI 2011 roku. 

 
Z uwagi na to, że ostateczny termin złożenia wniosku projektowego w Urzędzie 
Marszałkowskim upływa 16 marca 2010 roku, zainteresowane firmy prosimy o BARDZO 
PILNE ZGŁOSZENIE swojego akcesu w projekcie, poprzez wysłanie wypełnionego formularza 
zgłoszeniowego (w załączeniu) na adres: biuro@prospera.pl i/lub na nr fax 58 320 89 57 
(liczba miejsc ograniczona). 



W celu uzyskania szczegółowych informacji, zapraszamy do kontaktu telefonicznego z Panią 
Dorotą Karolewską, Menedżerem ds. szkoleń – nr Tel. 58 320 89 56, ewentualnie z Panią 
Renatą Kaczyńską-Maciejowską, Dyrektorem Zarządzającym, nr Tel. 601 91 05 09. 
 
Szczególnie zapraszamy do udziału osoby samozatrudnione, menedżerów i kluczowych 
pracowników MMŚP, zwłaszcza z terenu gmin należących do tzw. obszarów słabych 
strukturalnie (na załączonej mapie woj. pomorskiego oznaczone są  one kolorem 
fioletowym). 
Z uwagi na zaawansowany charakter kompleksowego programu rozwoju kompetencji 
menedżerskich szczególnie prosimy uwzględnić we wstępnym zgłoszeniu pracowników o 
znacznym doświadczeniu zawodowym, zwłaszcza osoby 45+, a także kobiety. 
             
Serdecznie zapraszamy do współpracy! 
 
Z wyrazami szacunku 
 
Renata Kaczyńska-Maciejowska 
Dyrektor Zarządzający 
PROSPERA Consulting 
www.prospera.pl  
(58)320-89-56 
(601)91-05-09 
 
PS. Uprzejmie Państwa prosimy o przekazanie w/w informacji innym osobom lub firmom 
potencjalnie zainteresowanym udziałem w projekcie. 
 
 
 
 
 
 
 

 


