
coming weeks. 

PRZEWODNIK FACYLITATORA: 
3 pomysły zaproszeń 

do udziału w spotkaniach 

stołów transformacyjnych. 

„Aby rok 2021 i każdy następny był lepszy, 

potrzeba nie tylko nadziei, potrzeba działania. 

Zaczynam ten rok z projektem spotkań stołów 

transformacyjnych, w ramach podróży Change 

Your World - Zmieniaj swój świat! 

Wraz z innymi uczestnikami kameralnej grupy, 

będziemy studiować lekcje oparte na 

wartościach, dzięki którym możemy dokonać 

pozytywnych zmian w swoim świecie. 

Czy zechcesz do mnie dołączyć?” 

„Czy jesteś sfrustrowany/a stanem przywództwa 

w świecie? Cytując Johna C. Maxwella: 

czy ogarnia cię smutek i przygnębienie, kiedy patrzysz 

na liderów naszych obecnych czasów? 

Jestem gotowa/y, aby zobaczyć postępy liderów, kiedy 

zaczynają żyć świadomie według dobrych wartości! 

 Zaczynam od siebie organizując spotkania stołów 

transformacyjnych, podczas których będziemy się uczyć 

i zgłębiać ideę życia zgodnie z dobrymi wartościami. 

Dołącz do mnie i zostańmy lepszymi liderami” 

„Czy chcesz sprawiać, aby nasz świat stawał się 

lepszym i bardziej przyjaznym miejscem? 

Każdy może nauczyć się i żyć zgodnie z dobrymi 

wartościami, doceniać innych ludzi i budować relacje 

z nimi w oparciu o współpracę. Kiedy rozwijamy się 

wewnętrznie, rozwijamy wartości, które wzbogacą 

nasz świat zewnętrzny, jeśli tylko zechcemy się nimi 

dzielić. Dołącz do mnie w tworzeniu stołów 

transformacyjnych. Rozwijajmy wartości razem! 



coming weeks. 

 PRZEWODNIK FACYLITATORA: 

Więcej informacji 

CZYM SĄ STOŁY TRANSFORMACYJNE? 

• Stoły transformacyjne dostarczają treści dotyczących

rozwoju przywództwa opartych na wartościach,

przygotowanych w sposób, który zachęca do autorefleksji

i do konsekwentnego działania.

• Jeden cykl trwa 6 tygodni - 1 spotkanie tygodniowo.

• Każde spotkanie trwa 1 godzinę.

• Spotkania przy stołach transformacyjnych są bezpłatne!

GDZIE POSZUKIWAĆ ODPOWIEDZI 
NA PYTANIA MOICH UCZESTNIKÓW? 

• Skorzystaj z informacji zawartych w ulotce Opis

projektu CYW. Możesz pokazać tę ulotkę osobom

zainteresowanym udziałem w projekcie. 

• Przeczytaj i poleć lekturę książki „Zmieniaj swój

świat”, w której John Maxwell i Rob Hoskins szeroko

opisują temat transformacji opartej na wartościach.

• Zadaj pytanie polskim liderom projektu CYW.

JAKIE BĘDĄ NASTĘPNE KROKI? 

 Stwórz listę zaproszonych osób i rozpocznij swoje

spotkania stołów transformacyjnych (prowadź je

6 tygodni).

 Bądź na bieżąco!

 Zespół CYW będzie przekazywał informacje dotyczące

następnych działań, rejestracji oraz materiałów

dostępnych do wykorzystania. 


