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              Aktualna sytuacja związana z pandemią wirusa u�wiadamia nam ogromną odpowiedzialno��  i
zagrożenia przed kt�rymi stają wszystkie firmy a w szczeg�lno�ci jej pracownicy.
Wiemy, że jeste�cie Pa�stwo narażeni na silny stres każdego dnia, każdej godziny czy nawet minucie. 
W związku z tym przygotowali�my dla Pa�stwa program wsparcia z zakresu redukcji stresu. Prowadzony jest on
w formie zdalnych webinar�w oraz dostępu do nagranych materiał�w, dodatkową korzy�cią jest uruchomienie
dla Pa�stwa pracownik�w wsparcia telefonicznego Stres Line  pod kt�rym dyżuruje specjalista w obszarze
redukcji stresu i zarządzania kryzysowego.
W niniejszej prezentacji, przedstawiamy proponowany program warsztat�w, oraz informacje o naszej firmie 
GB Resources Polska. 
W razie jakichkolwiek pyta� dotyczących oferty, prosimy o kontakt, aby�my mogli odpowiedzie� na wszelkie
zagadnienia budzące Pa�stwa emocje.
 
Z wyrazami szacunku,

Zespół GB Resources Polska
P: 502 502 458, (22) 847 98 89
E: gbr@gbr.pl
 

Szanowni Państwo



Informacje o Nas 
GB Resources Polska 

25 lat
do�wiadczenia
na rynku

680 zadowolonych
klient�w

Praktyczne
do�wiadczenie w
obszarze
wdrażania
program�w
rozwojowych

20 do�wiadczonych
praktyk�w biznesu

Nowoczesne
technologie
dedykowane
sektorom biznesu



Korzyści z

warsztatów02Cele

warsztatów01 Założenia

programu03
Spotkania odbywają sie w ramach
siedmiu moduł�w tematycznych w
ramach webinar�w on-line
 oraz praktycznych  warsztat�w pracy z
ciałem zatytułowanych "Warsztaty
ciała"  program dedykowany jest dla
Pa� i Pan�w. W trakcie realizacji
programu uruchamiamy wsparcie
telefoniczne dla Pa�stwa pracownik�w
Stres Line 7 dni w tygodniu.

Uczestnicy dowiedzą się w jaki
spos�b mogą wpływa� na sw�j
stan emocjonalny, zmianę
nastawienia i sposobu my�lenia.

Wzmocnienie w obszarze
odporno�ci psychicznej i
dostarczenie praktycznych
metod redukcji stresu



Cele 
Webinarów



Poznanie i prze�wiczenie
wybranych technik

zarządzania emocjami  i
treningu mentalnego w

sytuacjach stresu



Cele warsztatów
pracy z ciałem



Pokazanie praktycznych
metod kt�re wspierają

uczestnik�w w sytuacjach
stresowych

 



Pułapki umysłu -

łańcuch reakcji

stresowych

W poszukiwaniu

odporności

psychicznej

Inteligencja

emocjonalna a

redukcja stresu

Warsztat wyrażania  

emocji

Własne nawyki w

komunikacji -

stawianie granic

Automotywacja i

samokontrola

1 2 3 4 5 6 7

ZAKRES TEMATYCZNY  WEBINARÓW  

Jak możemy

zrozumieć stres?

Siedem unikalnych modułów ;-)



Idea Selection

Business Analysis

Start of

Development

End of

Development

Testing

Launch
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75

Techniki

oddechowe w

redukcji stresu

Wstęp do

medytacji

Podstawy Jogi

Stretching -

Emocje w ciele 

Diagnoza napięć w

ciele techniki

relaksacji 

Techniki

odechowe

relaksacja

Zoomba w stresie

ZAKRES TEMATYCZNY WARSZTATÓW
PRACY Z CIAŁEM 

Siedem unikalnych modułów ;-)



Po każdym warsztacie
uczestnicy otrzymają

materiał nawiązujący do
tematu realizowanego w

danym module



ZDALNA FORMA
WARSZTATOWA

Z wykorzystaniem narzędzia Zoom na

smartfon i komputer

 



JAK TO DZIAŁA ?

Webinar 
 25 minut wykład /

30 E-�wiczenia

Podcast do
odsłuchania 

45 minut

Warsztaty pracy z
ciałem 45 minut 

Pigułki wiedzy
po każdych

zajęciach

Stres Line 
dostępny dla

każdego
pracownika



Czekamy na Was

Bądzcie zdrowi :-)

GB Resources Polska www.gbr.pl


