Edukacja Terapie i Treningi Osobowości
www.etito.pl
trener: andrzej@etito.pl

USZLACHETNIANIE ZASOBÓW OSOBOWOŚCIOWYCH
- MODUŁY -

W zależności od potrzeb, przygotowujemy pojedyncze moduły jak i pełne
treningi, warsztaty, szkolenia czy imprezy integracyjne. Nasi klienci w ostatnim czasie,
najczęściej wybierali takie komponenty:










































psycho-ekologia sukcesu
gry i zabawy integracyjne
kreatywność i celowość w działaniu
przedsiębiorczość
zarządzanie zasobami materialnymi i niematerialnymi
rozwój zdolności kierowniczych
szkoła menadżerów
psychologia osiągnięć
zarządzanie czasem
zarządzanie konfliktem
wypalenie zawodowe
praca w zespole
drużyna sprzedaży
umiejętne budowanie autorytetu
rozwiązywanie problemów
trening adaptacyjny dla powracających z zagranicy
uszlachetnianie zasobów osobistych
trening antystresowy
trening antydepresyjny
autoprezentacja
asertywność
inspiracja i motywacja
trening interpersonalny
trening intrapersonalny
praca z ciałem
integracja oddechem
psychorysunek
analiza transakcyjna
komunikacja
empatia
intuicja
NLP
wywieranie wpływu
negocjacje i mediacje
nieinwazyjna analiza osobowości
szkoła nieszkodliwego pomagania
warsztaty rodzinnego wsparcia
warsztaty umiejętności wychowawczych
przeciwdziałanie przemocy
przeciwdziałanie uzależnieniom
rytuały

Oczywiście, w odpowiedzi na zapotrzebowanie realizujemy również pomysły
naszych klientów, zgodnie z ich oczekiwaniami. Gwarantujemy wysoką jakość usług,
na co wskazują rekomendacje i systematycznie prowadzone badania skuteczności w
przekazywaniu

wiedzy,

wykorzystywaniu

jej

w

praktyce

oraz

w

budowaniu

pozytywnego klimatu zarówno wśród samych beneficjentów jak i wobec zleceniodawcy
i inwestora.
ZAPRASZAMY
Trener : Andrzej Kubiak z zespołem
andrzej@etito.pl

ETiTO
EDUKACJA, TERAPIE I TRENINGI OSOBOWOŚCI

ETiTO to platforma JEDNOSTEK, których celem jest szeroko pojęta działalność edukacyjna
w zakresie USZLACHETNIANIA ZASOBÓW OSOBOWYCH oraz propagowania działalności
charytatywnej i miękkiego ZZL .
Misja ETiTO, niekoniecznie pod hasłem : "PRACA NAJWYŻSZYM DOBREM CZŁOWIEKA", związana
jest z myślą o przydatności społecznej każdego obywatela z uwzględnieniem jego talentów.
Koncepcja ETiTO opiera się na samodzielnym działaniu JEDNOSTEK pod sztandarem ETiTO
- który jest agitatorem, koordynatorem działań, gwarantem jakości usług oraz reklamodawcą i
propagatorem.
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Jesteś pracownikiem czy prowadzisz swoją firmę…
A może po prostu chcesz zrobić coś dla innych …
To projekt ośrodka nie ograniczanych możliwości.
Pozwoli zrealizować również Twoją ważną potrzebę.
Umożliwia współpracę opartą na tym co lubisz robić.

1. Każdy kto zaznał chwil trudnych, w których emocje i odczucia dźwigane przez natrętne myśli
spędzały sen z powiek w nocy i odbierały koncentrację w dzień…

emocje…Myśli…odczucia…
2. Każdy kto wierzy w siebie i innych lub chce uwierzyć i działać w oparciu o zasadę: „buduj z
tego co masz już teraz, tam gdzie jesteś” ...

Tu… i … Teraz
3. Każdy kto znajdzie dla siebie lub innych choćby jedną godzinę na miesiąc by z energią,
motywacjami i optymizmem rozświetlać przyszłość …

energia … i… optymizm
… każdy może się do nas przyłączyć … i być etito.
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MAZP
Międzyregionalna Akademia Zarządzania Personelem
Kijów – Ukraina
Zapraszamy do kształcenia się na kierunkach:
•
•
•
•

psychologia praktyczna
interwent kryzysowy
instruktor terapii uzależnień
psychologia zarządzania zasobami ludzkimi

Organizatorzy zajęć w GDYNI:

eapi@etito.pl

Telefon kontaktowy:
Andrzej - 602647495

Strony internetowe:
www.etito.pl/2.php
www.polska-psychologia.edu.pl

www.etito.pl

