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Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK 

 

Miejsce: CH Sukcesja, Al. Politechniki 1, poziom -1, lokal 34 

Termin: 13.05.2019 17.45-21.00 

 
Temat spotkania:  
 

SPOCO® jest spoko, czyli jak nawet trzykrotnie podnieść 
skuteczność, wydajność i komfort pracy! 

 
Realizowanie celów biznesowych bywa dla Ciebie wyzwaniem? 
 

Chcesz podnieść wydajność pracy, ale nie wiesz jak? 
 

A może zastanawiasz się jak poprawić atmosferę w zespole? 
 
Weź udział w warsztacie podczas którego poznasz praktyczne soczewki, nawyki i narzędzia, 
które pomogą Ci: 
 

● Szybko ocenić poziom zrównoważenia swojej działalności i wychwycić obszary do 

zmiany (Puls) 

● Przećwiczyć wybrane umiejętności łagodzenia konfliktów i budowania 

zaangażowania w zespole (Lider) 

● Poznać narzędzia pomocne w planowaniu pracy własnej i zespołu (Rytm) 

 
Warsztat prezentuje metodologię SPOCO®, według której: 
 

Sukces jest efektem inwestycji w Ludzi, Organizację, Społeczność i Ofertę. 
 

Success is the outcome of investing in People, Organization, Community and Offer. 
 

 
Zintegrowaliśmy dobre praktyki prowadzenia działalności gospodarczej - zrównoważoną kartę 
wyników, zwinne metody zarządzania projektami, ekonomię behawioralną, myślenie 
systemowe i gospodarkę opartą o zasoby.  



 
Rozwijamy metodykę w kierunku standardu jak w oparciu o potrzeby człowieka wzmacniać 
odporność i bezpieczeństwo funkcjonowania organizacji i ekosystemów społeczno-
gospodarczych. 
 
 
Doświadczenie daje pewność zrozumienia, dlatego 80% warsztatu to praktyka. Przed 
warsztatem pomyśl o projekcie biznesowym, inicjatywie społecznej lub idei nad którą 
popracujesz podczas ćwiczeń.   
 
Zajęcia poprowadzi: 
 

Aleksandra Demko (trenerka biznesu, coach, facylitatorka, edukatorka społeczna) 

Posiada 7 lat doświadczenia w zarządzaniu zespołami oraz 13 lat doświadczenia w 
prowadzeniu projektów rozwojowych dotyczących rozwoju umiejętności liderskich oraz 
budowania efektywnych zespołów. W swojej pracy zwraca dużą uwagę na równowagę 
zarówno osobistą, jak i w wymiarze społecznym. 

Tomasz Dzida (lider zespołu, coach, trener zmiany, audytor, przedsiębiorca społeczny) 

Posiada 18 lat doświadczenia zawodowego w sektorze finansowym, w tym 13 lat w 
kierowaniu zespołami stałymi i projektowymi. Od 7 lat zajmuje się rozwojem umiejętności 
przywódczych i zespołów, za co został wyróżniony na międzynarodowej konferencji w 
Londynie. Od sześciu lat współtworzy metodykę, narzędzia i programy wspierające rozwój 
liderów i przedsiębiorców. Coach indywidualny, relacji i systemów współpracy.  

 
Rejestracja odbywa się w formie elektronicznej http://competit.pl/w/1602/ 
wystarczy wybrać opcje zgłosić się i dokonać przelewu, który jest jednocześnie 
potwierdzeniem udziału w spotkaniu (30 zł na pokrycie kosztów wynajęcia sali i cateringu). 
Ze względów formalnych bardzo prosimy o regulowanie płatności poprzez system Competit. 
 
Współorganizator wydarzenia: 
 
https://ei-spoco.pl/  
 
Relacja jednego z uczestników warsztatów: 
 
"Bardzo dziękuję Ci za ciekawie i inspirująco spędzony czas, a przede wszystkim za kawał 
dobrej, profesjonalnie przekazanej wiedzy. O tym, jak bardzo to szkolenie było potrzebne 
uzmysłowiłam sobie dopiero w trakcie jego trwania i kolejne dni po nim. Proces ruszył, serca 
zostały poruszone, a głowy otwarte na nowe marzenia" 
 

Informacja o spotkaniu ukazała się także na  Facebooku  

 

Serdecznie zapraszamy! 

Joanna Jatczak 

Koordynatorka Łódzkiego Klubu Trenerów Zarządzania MATRIK 

https://ei-spoco.pl/

