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W dniach 28-30.08.2013 r. w ramach projektu systemowego „Aktywizacja społeczno-zawodowa
osób pozostających bez pracy „Zacznijmy od nowa”” uczestnicy wzięli udział w  treningu
podstawowych kompetencji i umiejętności społecznych. Warsztaty miały charakter wyjazdowy –
odbyły się w sali szkoleniowej BEST WESTERN Hotelu „Żubrówka” w urokliwej Białowieży.      

  

Pomimo, że wczesne wstawanie nie należy do przyjemnych, a warsztaty rozpoczynały się w
godzinach porannych, to uczestnicy punktualnie się na nie zgłaszali i wykazywali się aktywną
postawą podczas szkolenia. Trening poprowadziła psycholog Michalina Kuczkowska.

  

Zakres tematyczny szkolenia obejmował następujące zagadnienia: budowa poczucia własnej
wartości, rozpoznawanie swoich mocnych i słabych stron,  wyznaczanie i osiąganie celów
osobistych, budowanie stabilnej samooceny i motywacji, uwarunkowania procesu decyzyjnego,
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a podejmowanie trafnych decyzji, wychodzenie z błędnego koła wyuczonej bezradności i
sposoby obrony przed nią, komunikacja interpersonalna, poprawa kontaktów interpersonalnych,
komunikacja w miejscu pracy, trening radzenia sobie ze stresem, zarządzanie emocjami,
techniki relaksacyjne, asertywność w życiu i pracy zawodowej – ćwiczenia.

  

Oprócz warsztatów, uczestnicy mieli zapewnione dodatkowe atrakcje. Do ich dyspozycji był
kompleks basenowy, w skład którego wchodzą: basen rekreacyjny, przeciwfala, hydromasaże,
brodzik dla dzieci, pieczara wodna z atrakcjami, trzy sauny oraz dwa jacuzzi.

  

Ponadto, okolice Puszczy Białowieskiej i Białowieskiego Parku Narodowego, który wraz z
częścią Puszczy Białowieskiej na terenach Białorusi został wpisany na listę światowego
dziedzictwa UNESCO, zachęcają do turystyki pieszej i rowerowej, w związku z czym uczestnicy
aktywnie spędzali wolne chwile. Nie lada atrakcją był Rezerwat Żubrów, gdzie oprócz okazałych
żubrów można było zobaczyć także wilki, dziki, rysie, jelenie, sarny, tarpany oraz żubronie
(skrzyżowanie żubra z bydłem domowym).

  

W tym pięknym miejscu czas mijał nam za szybko... W drodze powrotnej uczestników nie
opuszczały dobre humory, zainspirowani materiałem szkoleniowym z zakresu asertywności,
mieli wrażenie, że mogą „góry przenosić” :).  A my śmiało możemy stwierdzić, że wyjazd należał
do bardzo udanych i przyczynił się do integracji grupy.
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