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• NADZIEJA 

• SŁUCHANIE 

• DOCENIANIE KAŻDEGO 

• SPÓJNOŚĆ 

• PRZEBACZENIE 

• POMNAŻANIE 

To cykl sześciu cotygodniowych spotkań,  

poświęconych uniwersalnym wartościom, które 

mają potencjał, by uczynić nasze wnętrze 

bardziej wyjątkowym od naszej 

powierzchowności. Trwające godzinę spotkania 

przy stołach transformacyjnych odbywają 

osobiście lub wirtualnie raz w tygodniu. 

 

Rozpocznij podróż     

od stołów transformacyjnych 
Lekcje wartości 

• STYL ŻYCIA LUDZI SUKCESU 

• TWOJE ŻYCIE MOŻE BYĆ WSPANIAŁĄ HISTORIĄ 

• SENS TWOJEGO ŻYCIA W DZIAŁANIU 

• NIEZBĘDNE ZASADY, ABY NADAĆ ŻYCIU ZNACZENIE 

• WSPÓŁPRACA, KTÓRA MA MOC ZMIANY ŚWIATA 

• TWORZENIE SENSOWNEJ KARTY WYNIKÓW 

Po ukończeniu spotkań przy stołach 

transformacyjnych dołącz do stołów 

działania! W tej samej 6 tygodniowej 

formule (jedna godzina tygodniowo).  

Ten cykl przenosi akcent 

 na wspólne i strategiczne przejście  

od dobrych intencji do dobrych działań. 

 

Kontynuuj podróż przy  

stołach działania Lekcje wartości 

Po ukończeniu obu cyklów spotkań, 

stołów transformacyjnych oraz stołów działania, 

odblokujesz dostęp do zestawu narzędzi i zasobów, 

dzięki którym zaprojektujesz indywidualny plan 

działania i zaczniesz zmieniać swój świat! 

Odblokuj  

Przybornik Transformacyjny 

   

Witaj w projekcie Change Your World – Zmieniaj swój świat!  

Do tej podróży zapraszamy każdego, kto chce się uczyć oraz żyć zgodnie 

z dobrymi wartościami, doceniać innych ludzi i współpracować z innymi. 

Oto, czego możesz oczekiwać: 
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Czym jest projekt Change Your 

World - Zmieniaj swój świat? 

Projekt Change Your World (CYW) rozpoczął się od 

książki Johna Maxwella i Roba Hoskinsa,  

a następnie rozwinął się w proces, platformę on-

line i ruch społeczny. Główna teza CYW brzmi 

następująco: każdy, kto chce się uczyć i żyć w 

oparciu o dobre wartości, kto chce doceniać ludzi 

oraz współpracować z nimi, może zmieniać swój 

świat. 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA 

Jak książka „Zmieniaj swój 

świat” Johna Maxwella i Roba 

Hoskinsa łączy się z ruchem CYW? 

W książce „Zmieniaj swój świat” John i Rob dzielą 

się dekadami swoich doświadczeń w obszarze 

wprowadzania zmian w społecznościach. Ich 

działania wywarły pozytywny wpływ na miliony 

istnień ludzkich. Autorzy piszą o znaczeniu 

wartości, współpracy i strategii. Treści omawiane 

podczas spotkań przy stołach w ramach akcji CYW 

zawierają te kluczowe zasady niezbędne do 

wprowadzenia transformacji. 

Czym są stoły transformacyjne? Stoły transformacyjne dostarczają treści 

dotyczących rozwoju przywództwa opartych na 

wartościach, z wykorzystaniem metodologii, która 

zachęca do autorefleksji i konsekwentnego 

działania. Celem jest to, aby uczestnicy 

doświadczyli osobistej transformacji na 

podstawowym poziomie, zanim spróbują podzielić 

się ideą transformacji z innymi osobami. 

Czy uczestnictwo w stołach 

transformacyjnych wiąże się 

z jakimiś kosztami? 

Udział w spotkaniach stołów transformacyjnych 

jest bezpłatny. Naszym celem jest udostępnienie 

ich jak największej liczbie osób, aby wyposażyć  

i zainspirować ludzi do tego, by oni sami stali się 

transformacją, którą chcą widzieć w swoim 

świecie. 

Co oznacza bycie facylitatorem? Facylitator(ka) odgrywa ważną rolę w stołach 

transformacyjnych. Modeluje proces, zachęca 

uczestników do działania, planuje i podejmuje 

działania organizacyjne. 

Czy facylitator(ka) otrzymuje 

wynagrodzenie? 

Facylitatorzy/ki działają jako wolontariusze i nie 

otrzymują wynagrodzenia. 
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Kto będzie w grupie mojego 

stołu transformacyjnego? 

Istnieją dwa rodzaje grup. Grupa prywatna to 

grupa, którą jako facylitator(ka) zaprosisz do 

swojego stołu. Zaprosisz i zarejestrujesz każdego 

członka grupy.  

Grupa publiczna składa się z uczestników, którzy 

usłyszeli o ruchu Change Your World i zapisali się 

samodzielnie. Grupom publicznym zostanie 

przydzielony/a facylitator(ka), który/a ukończył(a) 

szkolenie dla facylitatorów/ek. 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA 

Czy mogę być w grupie 

i jednocześnie prowadzić w niej 

facylitację? 

Tak, ale nie możesz prowadzić facylitacji grupy  

w ramach stołów działania, dopóki nie 

uczestniczyłeś/aś lub nie prowadziłeś/aś facylitacji 

spotkań w ramach cyklu stołu transformacyjnego. 

Czy mogę prowadzić facylitację 

jednocześnie w więcej niż jednej 

grupie? 

? 

Tak, możesz prowadzić facylitację do trzech grup 

jednocześnie. 

Czy muszę przeczytać książkę 

„Zmieniaj swój świat”, aby wziąć 

udział w spotkaniach stołów 

transformacyjnych i stołów 

działania? 

Przeczytanie książki „Zmieniaj swój świat” jest 

sugerowane jako punkt wyjścia do własnej podróży 

transformacyjnej. Książka przedstawia kontekst tej 

inicjatywy i zarysowuje proces transformacji 

opartej na wartościach przy użyciu metody stołów 

transformacyjnych. 

Czy mogę zaprosić do udziału 

znajomych? 

Absolutnie tak! Jeśli w Twojej grupie jest miejsce 

przy stole, możesz zaprosić znajomą/ego, aby 

dołączył do Ciebie od pierwszej lekcji.  

Możesz również zaprosić znajomych do 

przyłączenia się do programu i zachęcić do 

znalezienia najlepszej dla nich grupy w dogodnym 

terminie. Jeśli sam(a) zbierzesz grupę osób, 

możesz zarejestrować się jako facylitator(ka)  

i zaprosić je do udziału w Twojej prywatnej grupie 

transformacyjnej. 

Czym są stoły działania? Stoły działania mają na celu pomóc uczestnikom 

przejść od dobrych intencji do dobrych działań, 

zachowując jednocześnie strategię oraz 

współpracę w grupie. 
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Czy przynależność do grupy 

stołów działania wiąże się  

z jakimiś kosztami? 

Nie ma opłat za udział w spotkaniach stołów 

działania. Naszym celem jest udostępnienie ich jak 

największej liczbie osób i przygotowanie 

uczestników do świadomego podejmowania 

pozytywnych działań. 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA 

Co to jest plan działania? 
Zapraszamy Cię do stworzenia własnego planu 

działania, opisującego szczegółowo, co chcesz 

zrobić, aby zmienić swój świat, niezależnie od 

tego, czy będzie to Twój dom, sąsiedztwo czy 

Twoja społeczność. Twój plan będzie zawierał 

rezultat, który chcesz osiągnąć, niezbędne 

działania oraz harmonogram. 

Czym to jest Przybornik 

transformacyjny? 

Przybornik transformacyjny został zaprojektowany, 

aby pomóc ludziom nauczyć się sprawdzonego 

procesu tworzenia pozytywnych zmian. Dostępne  

w nim narzędzia to studia przypadków, plany 

działania, szablony oraz możliwości prowadzenia 

coachingu na wyższym poziomie. 

Dlaczego muszę przejść przez 

stół transformacyjny i stół 

działania, by otrzymać 

Przybornik transformacyjny? 

Wartości są podstawą realizacji pozytywnych 

działań. Wszędzie wokół nas widzimy przykłady 

przywództwa, które nie spełnia naszych wymagań, 

ponieważ nie jest oparte na uniwersalnych, 

fundamentalnych wartościach.  

Stoły transformacyjne zapewniają tę podstawę 

wartości, a także dają możliwość doświadczenia 

osobistej transformacji, zanim zechcesz podzielić 

się ideą transformacji z innymi.  

Stoły działania są kluczem do nauki podejmowania 

dobrych działań. Wiele osób ma dobre intencje, 

niektórzy nawet podejmują działania, ale bez 

celowości, działanie takie może nie być ani mądre, 

ani strategiczne. Dzięki uczestnictwu w stołach 

działania poznasz proces, który prowadzi do 

dobrych działań. 

Czy Change Your World - 

Zmieniaj swój świat jest 

inicjatywą opartą na wierze? 

Wierzymy, że każdy, kto chce się uczyć i żyć 

zgodnie z dobrymi wartościami, doceniać innych 

ludzi i współpracować z nimi, może zmienić swój 

świat. Change Your World - Zmieniaj swój świat 

nie jest ruchem opartym na wierze. Do naszego 

projektu zapraszamy ludzi wszystkich wyznań oraz 

osoby bezwyznaniowe. Zapraszamy ludzi, którzy 

chcą się uczyć i żyć zgodnie z dobrymi 

wartościami! 

 

 


