2 BE in the OFFICE

Przestrzeń firmy jest nie tylko jej wizytówką, ale przede wszystkim
powinna być MIEJSCEM przyjaznym dla jego pracowników. MIEJSCEM,
które pracownicy tworzą i z którym się utożsamiają.
Relacje jakie budujemy z ludźmi w tej przestrzeni albo dodają nam energii
albo nam ją odbierają. Emocje tworzą pole elektromagnetyczne, w tym
polu przebywamy większość naszego czasu. Jakie to pole jest i jak na nas
odziaływuje? Jak je zmieniać gdy jest niszczące i powodujące obniżenie energii
osób w nim przebywających?
Jak otoczenie, przestrzeń, ludzie wpływają na Ciebie i jak Ty wpływasz na nie?
Jaką przestrzeń elektromagnetyczną tworzymy?
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Pojęcie przestrzeni można definiować i rozumieć w różny sposób.
W psychologii znamy przestrzeń osobistą, prywatną czy społeczną
– odnoszącą się do pewnej grupy społecznej.
Dla architekta, który projektuje biuro pojęcie to będzie przede wszystkim
odnosić się do trzech fizycznych wymiarów, choć oczywiście punktem wyjścia
jego działań powinno być zaspokojenie potrzeb danej grupy społecznej – osoby,
inwestora, firmy, która zamawia projekt.

Czym jest przestrzeń dla pracodawcy? Czym dla pracownika?
Jak optymalnie dopasować przestrzeń biura do potrzeb użytkowników
przestrzeni biurowych w taki sposób, żeby zmiana była pozytywna?
Jak budować relacje pomiędzy ludźmi w tej przestrzeni, aby zachować ich
wysoką energię i pozytywne emocje?
Jak przestrzeń wpływa na relacje? Jak poprzez zmianę, aranżację miejsca
pracy wpływamy pozytywnie na procesy zachodzące pomiędzy ludźmi?
Szkolenie 2 BE in the OFFICE dostarcza wiedzę i narzędzia, jak trwale zmienić
biuro w miejsce motywujące do pracy i przyjazne pracownikom.

Co to jest PLACEMAKING?
Szkolenie 2 BE in theOFFICE jest innowacyjnym szkoleniem, opierającym się
a idei placemakingu, która zakłada nowatorskie podejście do rewitalizacji,
planowania, projektowania biura / przestrzeni pracy poprzez tworzenie
i zarządzanie tą przestrzenią na wielu płaszczyznach. W placemakingu,
kluczowym elementem procesu tworzenia miejsca jest czynny udział w tym
procesie pracowników różnych szczebli firmy.
Szkolenie łączy wiedzę z różnych dyscyplin, takich jak: design thinking,
psychologia miejsca, psychologia procesu, architektura, architektura
wnętrz, ergonomia oraz komunikacja interpersonalna.
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Przestrzeń relacyjna…
…to wszystkie procesy w płaszczyźnie świadomej i nieświadomej zachodzące
pomiędzy ludźmi w organizacji. Jak się odnosimy do siebie, co wyraża nasza
komunikacja werbalna i niewerbalna. I tu także niewielkie zmiany mogą
spowodować ogromne pozytywne efekty. Trzeba tylko dobrze się przyjrzeć
organizacji i wiedzieć co jest kluczem do pożądanych zmian.
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Po co?
Fakt, że jakość fizycznej i emocjonalnej przestrzeni wpływa na samopoczucie
przebywających w niej ludzi – a tym samym na jakość pracy w firmie /
organizacji i wydajność jej pracowników, nie tylko wydaje się oczywisty, ale został
udowodniony badaniami i nazwany Syndromem chorego budynku (Sick Building
Syndrome – SBS*). Syndrom ten odnosi się do klimatu w miejscu pracy, jednak
przyczyny złego samopoczucia pracowników mogą być bardzo różne. Należą
do nich m.in. zła organizacja miejsca pracy, np.: rozmieszczenie i kolorystyka
pomieszczeń, bariery komunikacyjne - wąskie przejścia, schody, duże odległości
pomiędzy współpracującymi ze sobą działami, sposób ustawienia biurek, ekranów
komputerowych, maszyn, sposób wyrażania emocji, komunikacja werbalna
i pozawerbalna itp;
Często, nawet niewielkie zmiany na poziomie środowiska fizycznego czy
psychicznego powodują zasadniczą pozytywna zmianę jakości tego środowiska.

Dla kogo?
Dla firm / organizacji, które:
• chcą rewitalizować/ urządzić swoją przestrzeń na nowo, w innowacyjny sposób;
• przenoszą się do nowych budynków/ przestrzeni i chcą angażować
pracowników w profesjonalny proces jego tworzenia;
• dostrzegają problem w przestrzeni pracy (niefunkcjonalność środowiska
pracy, warunki pracy nieodpowiednie względem potrzeb, zła komunikacja
pomiędzy działami firmy, konflikty związane z przestrzenią fizyczną, złe
samopoczucie przebywających w nim osób) i czują, że jego rozwiązanie
wykracza poza poradę samego architekta lub trenera komunikacji
interpersonalnej;
• chcą tworzyć pole emocjonalne sprzyjające zdrowiu psychicznemu
i fizycznemu, a tym samym sprzyjające efektywności i kreatywności
pracowników;
• chcą budować relacje między ludźmi sprzyjające porozumiewaniu się,
wzbudzające pozytywne emocje i sprzyjające podnoszeniu energii do działania.
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2 BE in the Office ma na celu:
• rozwiązanie problemów wynikających ze źle funkcjonującej przestrzeni;
• budowanie relacji pomiędzy ludźmi podnoszącej ich motywację i codzienną
chęć do pracy;
• bezkosztowe (nieinwestycyjne) dokonanie zmian w fizycznej przestrzeni
biura przez samych pracowników lub określeniu wytycznych do zmian,
które zakładają niewielkie koszty;
• dochodzenie do porozumienia w sytuacjach konfliktowych, czyszczenie
przestrzeni psychologicznej pomiędzy ludźmi, działami w firmie.
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Rezultaty:
Zakładane cele przekładają się na wymierne rezultaty (mierzalne i niemierzalne).
Podstawowym rezultatem jest optymalne urządzenie/ rewitalizacja przestrzeni
firmy – na poziomie fizycznym, osobistym i społecznym, co wpływa bezpośrednio
na jakość pracy w firmie/ organizacji oraz wydajność pracowników.
Cele szczegółowe:
Rozpoznanie słabych i mocnych stron przestrzeni biura / jego najbliższego otoczenia,
analiza multisensualna, ‘SFP’ (Schemat Funkcjonalno Przestrzenny SWOT);
• zdiagnozowanie problemu z przestrzenią biurową / przestrzenią środowiska pracy
i podjęcie próby / wyeliminowanie czynników / elementów pogarszających wydajność
/ jakość pracy;
• dostarczenie podstawowej wiedzy z zakresu urządzania miejsca pracy na nowo
(design thinking);
• określenie zakresu zmiany (jako bezkosztowej lub jako rewitalizacji /inwestycji);
• zbudowanie więzi pracowników z miejscem i poczucia przynależności do miejsca;
• rozwój osobisty i społeczny pracowników firmy, zbudowanie poczucia dumy z nabytych
kompetencji;
• „modernizacja” przestrzeni psychologicznej. Od diagnozy przestrzeni relacyjnej,
procesów zachodzących pomiędzy jednostkami i grupami po jej ulepszenie tam
gdzie tego ta przestrzeń wymaga.
Jak pracujemy:
• łączymy doświadczenie architekta krajobrazu i trenera relacji interpersonalnych;
• zaczynamy od poznania potrzeb klienta, poznania „ducha miejsca” , specyfiki organizacji
i kultury organizacyjnej w niej panującej;
• szkolimy, prowadzimy warsztaty dla pracowników i kadry menedżerskiej (zazwyczaj cykl
szkoleń trwa od 20 do 40 h);
• prowadzimy coaching indywidualny i grupowy w zależności od efektów jakie chcemy
uzyskać (spotykamy się w odstępach 1 – 2 tygodniowych , każda sesja trwa 2 – 3 h);
• przeprowadzamy szkolenia w grupach projektowych odpowiedzialnych za dokonywanie
zmian w przestrzeni fizycznej i relacyjnej/psychologicznej w firmie;
• projektujemy/przedstawiamy plan zmian w przestrzeni relacyjnej i fizycznej (propozycje
zawsze są dostosowane do możliwości i potrzeb klienta.
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Ekspertki:

Anna Stępniewska

Dorota Jaślan

Architekt krajobrazu, nauczyciel, trener, publicystka. Od 1995 roku projektantka przestrzeni publicznych,
autorka projektów i kierownik inwestycji. Od 2006 członek międzynarodowej organizacji PLAYCE (www.
playce.org) z siedzibą w Helsinkach,
skupiającej edukatorów architektonicznych z całego świata.

Trener, doradca, doświadczony manager, przyszła terapeutka. Absolwentka pedagogiki na Uniwersytecie
Jagiellońskim i zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
Od 15 lat zajmuje się tematyką relacji, rozwiązywania konfliktów, budowania odporności psychicznej.

Autorka, współautorka i realizatorka programów edukacyjnych
dla organizacji szkół o zasięgu
ogólnopolskim (Dialog z otoczeniem - od 2005 i Archi-Przygody –
od 2016, Podróże w zapomnianym
krajobrazie – 2006 – 2009), programów partycypacyjnych dla firm
(m.in. Olivia Bussiness Center - projekt Secret Garden – 2013). Wykładowca w kraju i za granicą. Publicystka (wydawnictwa: Architektura
Murator, Ogrody, Zieleń Publiczna
i inne). Od 2014 roku fundatorka
i prezes Fundacji Architektura Plus.
tel. 607 976 688
annastepniewska11@gmail.com

Współpracuje z wieloma firmami,
zarówno polskimi, jak i zagranicznymi. Specjalizuje się głównie w szkoleniach dla kadry menedżerskiej.
Jest autorką szkoleń: Wpływ poprzez
osobowość, Manager i efekt synergii w zespole, Systemy motywacyjne
a styl komunikacji. Certyfikat Trenera Biznesu TMT Group (2000), Certyfiakt Mentora – Successful Gender
Sensitive Business Support, wydany
przez Women’s Business Development Agency UK, Certyfikat Coacha
PRISM Brain Mapping (2015).
tel. 601 719 045
dorota.jaslan@gmail.com

