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Gabinet „Creative Coaching” świadczy kompleksowe usługi z zakresu rozwoju osobistego i zawodowego:
diagnozy oraz poradnictwa psychologicznego i zawodowego, a także usługi szkoleniowe w oparciu o metodę
COACHINGU na poziomie certyfikatu międzynarodowego (International Coaching Community – ICC).
Obszary działalności firmy:
1. Wsparcie osób aktywnych na rynku pracy:
–– wchodzących i powracających na rynek pracy,
–– planujących zmianę kariery zawodowej,
–– rozwijających swoją karierę,
–– poszukujących pracy za granicą,
–– reemigrantów,
–– osób niepełnosprawnych.
2. Diagnoza predyspozycji psychologicznych
i zawodowych z użyciem testów psychologicznych pomagająca w określeniu charakterystyki klienta oraz udzieleniu informacji zwrotnej
zgodnie z potrzebami klienta.
Klienci to firmy zamawiające badania pracowników, klienci indywidualni.

3. Poradnictwo psychologiczne i zawodowe dla
osób indywidualnych pod kątem aktywizacji
zawodowej, warsztaty grupowe prowadzone me164

todą interaktywną służące psychoedukacji i treningowi zmiany postaw w wybranych obszarach.
Klienci to firmy realizujące projekty EFS PO
KL w regionie.
4. Coaching. Zajęcia indywidualne z użyciem
autoryzowanych technik pracy z klientem,
wzmacniające umiejętności w wybranych obszarach funkcjonowania: coaching kariery
(dot. rozwoju zawodowego), life coaching
(dot. indywidualnego rozwoju osobistego).
Klienci to osoby odpowiedzialne za rozwój innych w firmie, konsultanci, doradcy, liderzy.
Założycielka gabinetu jest absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - psychologiem, doradcą zawodowym z wieloletnim
doświadczeniem. Posiada międzynarodowy certyfikat potwierdzający kwalifikacje uprawniające
do pracy w charakterze coacha rozwoju osobistego i zawodowego. Jej zainteresowania to: techniki
relaksacyjne, pływanie, fotografia, podróże.
Pomysł założenia własnej firmy powstał w wyniku dużego zainteresowania tego typu usługami
na regionalnym rynku. Właścicielka od 2006 r.
nieprzerwanie zdobywała doświadczenie i kwalifikacje w tym obszarze usług. Zostało to zauważone przez firmy, które zaczęły zlecać jej realizację
szkoleń czy usług w formie indywidualnej pracy
z klientem.

Firma została zarejestrowana w czerwcu 2010
roku, działa od 1 lipca tego roku. Po wstępnym
okresie poświęconym na zakupy, remont oraz wypoczynek, pierwsze zlecenia realizowane były od
października 2010 r.
Najważniejsze osiągnięcia właścicielki:
–– tytuł zawodowy doradcy zawodowego
–– international Coach ICC Certificate
–– osiągnięcie zysku przez firmę na koniec 2010
roku oraz w I kwartale roku 2011
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