
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
certyfikowany facylitator Horse Assisted Education (HAE) 

członek międzynarodowego stowarzyszenia 

European Assiociation of Horse Assisted Education (EAHAE). 

 

 

 

 

Szanowny Panie Prezesie, pozwalam sobie złożyć na Pana ręce ofertę TRENINGU 

INTERPERSONALNEGO Z KOŃMI. W trakcie unikatowych szkoleń i coachingu z końmi 

tworzymy przestrzeń, w której można dostrzec to, co nieoczywiste, uruchomić kreatywność i 

świadomość osobistego wpływu na nasze relacje z ludźmi i otoczeniem. Naszą misją jest 

dostarczenie wyjątkowego doświadczenia, które umożliwi sprostanie zawodowym i 

osobistym wyzwaniom. 

Zapraszam do zapoznania się z ofertą. 

 

Z wyrazami szacunku’ 

 

Jerzy Pokój 

Trener Horsedream Partner  

JERZY POKÓJ TRENER HORSEDREAM PARTNER 

tel. +48 75 76 19 560;  
kom. 604 516 871;   

palomino@westrern.com.pl 

 
 



Jako doświadczony Trener Horsesdream Partner proponuję Panu: 

 

INDYWIDUALNY PROGRAM ROZWOJOWY HorseSense, który jest 

połączeniem Coachingu i Horse Assisted Education. Współgranie obu nurtów 

umożliwia interaktywny proces pojedynczym osobom lub organizacjom w 

przyspieszeniu tempa rozwoju, ćwiczenia z końmi dostarczają wyjątkowych 

doświadczeń interpersonalnych. Profesjonalny Horse Assisted Educator będą 

jednocześnie coachem dopasowuje swoje podejście do potrzeb klienta, jego rola 

polega na stworzeniu przestrzeni do eksperymentowania, w której można 

zobaczyć wiele rozwiązań, a odpowiedzialność za podjęcie decyzji pozostaje w 

rękach klienta. 

 

Indywidualny program rozwojowy HorseSense składa się z pięciu sesji 

coachingowo – rozwojowych: 

 

SESJA I – (spotkanie rozwojowo – coachingowe bez koni 1 – 1,5 godz.) jest 

coachingiem indywidualnym, w trakcie sesji zawierany jest kontrakt rozwojowy 

i ustalany obszar do pracy. 

 

SESJA II, III, IV – (każda z sesji trwa 2 godz. z końmi) składa się z 

praktycznych ćwiczeń z końmi, które pozwalają na wielowymiarowe 

doświadczenie siebie, odkrywanie różnych sposobów nawiązywania relacji i 

ujrzenia siebie jako osoby aktywnie tworzącej otaczającą rzeczywistość. 

Wnoszony do pracy temat doświadczany jest wielowymiarowo (konie 

dostarczają cennych wskazówek z obszary niewerbalnego). Po ćwiczeniach 

następuje sesja coachingowa wokół zdobytych doświadczeń. 

 

SESJA V – (spotkanie rozwojowo – coachingowe bez koni 1 – 1,5 godz.) jest 

coachingiem indywidualnym podsumowujących proces rozwojowy. 

 

Aby wziąć udział w programie nie jest potrzebne wcześniejsze 

doświadczenie z końmi, to co może się przydać to jedynie odwaga i 

otwartość na chęć przeżycia czegoś nowego, co pozwoli nam lepiej poznać 

samych siebie i otaczający nas świat. 

 

Wszystkie spotkania rozwojowo – coachingowe odbywają się na terenie 

Western Ranch (www.western.com.pl) w Ściegnach koło Karpacza (Ściegny 

154, 58-540 Karpacz) w malowniczym miejscu u podnóża Śnieżki – 

najwyższego szczytu Karkonoszy. Zajęcia z końmi odbywają się w hali, 

natomiast zajęcia teoretyczne i analityczne w Pensjonacie Palomino 

(www.palomino.com.pl), będącym częścią rancza.  

 

 

http://www.palomino.com.pl/


 

 

 

 

 

Ponadto proponuję Panu także skorzystanie z kilku poniższych 

programów dla pracowników i kadry zarządzającej Powszechnego Zakładu 

Ubezpieczeń: 

 

 Programy rozwoju Zarządu i TOP Managementu – program rozwoju 

liderów, którzy dzięki doświadczeniu współpracy z koniem poszerzają 

swoje horyzonty, budzą kreatywność; 

 Art of Leadership – dwudniowy intensywny warsztat z przywództwa, 

kierowania sobą, innymi i życiem; 

 Współzawodnictwo – program ma na celu uruchomienia 

współzawodnictwa w nowo powstałym zespole oraz uporządkowanie 

nowo powstałych struktur; 

 Programy rozwoju pracowników i zmiany kultury organizacyjnej 

„Menedżer uczy się od koni” - program rozwija umiejętności i 

kompetencje, jak również pracuje na podstawach w obszarach 

przywództwa – współzawodnictwa; 

 Konferencje biznesowe HorseSense – to propozycja uzupełniająca 

konferencje merytoryczne lub wyjazdy integracyjne dla firm. 

 

 

Zapraszam Pana Prezesa do dialogu i skorzystania z mojej oferty, do tej pory 

w proponowanych przez ze mnie programach szkoleniowych uczestniczyli 

przedstawiciele takich firmy jak: TAURON Sprzedaż; TAURON Obsługa 

Klienta, Asseco Poland S.A.; Hurtowanie Elektroniczne Elektroskandia Polska, 

czy też Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu.  

 

 
 

DANE KONTAKTOWE: 

Jerzy Pokój 

Trener Horsedream Partner 

tel. kom. 604 516 871 

palomino@western.com.pl 

www.western.com.pl 

KOSZT INDYWIDUALNEGO PROGRAMU ROZWOJOWEGO 

HorseSense szacuje się na kwotę 

2 500,00 zł netto od osoby 


