
BLAUT AKADEMIA skutecznie wspiera w rozwoju: firmy, organizacje, rodziny oraz osoby indywidualne.
Pomożemy Ci osiągnąć upragnione cele i efekty!

Żeby firma dobrze prosperowała, nie wystarczy już tylko dobry produkt czy usługa. Potrzebujemy odkrywać
i  rozwijać  mocne  strony,  talenty  oraz  potencjał  pracowników.  Każdy  człowiek  ma emocje  –  te  emocje
odgrywają w dzisiejszych czasach coraz większą rolę.  Coraz więcej osób pracuje już nie tylko dla pieniędzy,
ale  także  dla  możliwości  samorealizacji,  biorąc  mocno  pod  uwagę  jakość  atmosfery  i  współpracy
z pracownikami, a przede wszystkim jakość współpracy z bezpośrednim przełożonym. 

Tym potencjałem, mocnymi stronami, talentami i  emocjami pracowników
można  świadomie,  mądrze  i  metodycznie  zarządzać,  co  pozwala  uzyskać
ponadprzeciętne efekty w takich obszarach jak: 

✔ angażowanie się w realizację celów biznesowych firmy
✔ spadek rotacji pracowników
✔ zwiększenie wydajności pracy
✔ samodzielność i dojrzałość pracowników
✔ jakość  komunikowania  się  w  firmie  między  poszczególnymi

pracownikami i działami
✔ atmosfera w firmie
✔ zwiększenie sprzedaży czy rentowności firmy oraz wiele innych. 

Aby skutecznie rozwijać się jako organizacja, potrzeba mądrego poprowadzenia w tych obszarach.

Firmy często posiadają ekspertów od księgowości, BHP i ppoż., kadr, logistyki, zarządzania flotą itd. - wielu
z nas ma też swojego mechanika, fryzjera, dentystę, kosmetyczkę czy
innych specjalistów.

A  czy Państwo macie swojego specjalistę / eksperta od:
- komunikacji i motywowania?
- relacji interpersonalnych wewnątrz i na zewnątrz firmy?
- od budowania silnych i efektywnych zespołów pracowniczych?
- od zarządzania w oparciu o przywództwo?

BLAUT AKADEMIA OFERUJE AUTORSKIE ROZWIĄZANIA, 
KTÓRE STANOWIĄ ODPOWIEDŹ NA POWYŻSZE POTRZEBY

ZAPRASZAM DO KONTAKTU I ROZMOWY NA TEMAT PAŃSTWA POTRZEB 
Przygotujemy propozycje skutecznych rozwiązań, adekwatnych do Państwa sytuacji.

Kontakt, rozmowa oraz przygotowanie propozycji, są nieodpłatne i niezobowiązujące. 



PRZYKŁADOWE GOTOWE USŁUGI:

Inżynieria Silnego Menadżera
wsparcie rozwojowe dla menadżerów i właścicieli firm:

12 modułowy program rozwoju kompetencji menadżerskich i przywódczych. Wspieram menadżerów w ich
codziennej pracy, diagnozuję za pomocą testów stan ich kompetencji, wyposażam w ciekawe i innowacyjne
narzędzia do skutecznego zarządzania oraz pomagam im rozwinąć się w roli liderów i przywódców.                             

Pomagam menadżerom znaleźć odpowiedzi na wiele pytań, np.:
✔ jak skutecznie zarządzać ludźmi
✔ jak zbudować silny, zmotywowany zespół pracowników
✔ jak zwiększyć zaangażowanie i lojalność pracowników
✔ jak efektywniej komunikować się w życiu zawodowym i prywatnym
✔ jak zmniejszyć ilość biurokracji w organizacji
✔ jak skutecznie rekrutować
✔ jak zwiększyć skuteczność handlowców i zwiększyć sprzedaż
✔ jak zachować „work-life” balans w swoim życiu
✔ i na wiele innych pytań, związanych z biznesową i rodzinną codziennością.

Inżynieria Budowania Silnej Firmy 
12 modułów, których przepracowanie wyniesie Twój zespół pracowników

na nowy, ponad przeciętny poziom. Wyprzedzisz konkurencję.

IBSF to autorska metodologia, która skutecznie zaradza problemom
z obszarów:

TECHNICZNYCH – ORGANIZACYJNYCH – LUDZKICH

 Obejmuje kompleksowe spojrzenie na funkcjonowanie firmy, diagnozę TOL , HPI (Human Performance
Improvement), opracowanie planu rozwoju oraz wdrożenie wraz z ewaluacją. 

Najbardziej newralgiczny - obszar ludzki, którym zajmuje się IBSF, to przykładowo:

✔ niewystarczająca motywacja pracowników

✔ niewystarczające zaangażowanie

✔ brak utożsamiania się z celami firmy

✔ bylejakość w wykonywaniu obowiązków

✔ roszczeniowe nastawienie do pracy

✔ brak mówienia wprost / szczerze co się myśli

✔ ukryte / jawne konflikty między pracownikami

✔ brak umiejętności przywódczych kadry kierowniczej

✔ nadmierna rotacja pracowników

✔ brak efektywnej współpracy

✔ awans najlepszego pracownika, spośród innych pracowników, bez przygotowania go do kierowania  
     zespołem

✔ zazdrość, brak asertywności, bycie za „miękkim” lub za „twardym”
✔ wszystkie inne problemy związane z atmosferą w pracy, z komunikacją, z wydajnością pracowników.

ZOBACZ FILMOWĄ RELACJĘ, JAK MOŻE ZADZIAŁAĆ IBSF:  https://youtu.be/GZmr85pPLnY

https://youtu.be/GZmr85pPLnY


BLAUT AKADEMIA oferuje know-how w 7 wąskich specjalizacjach:

BLAUT AKADEMIA 

Rozwój,  szkolenia,  coaching,  doradztwo,  trening  mentalny,  wsparcie
rozwoju  kadry menadżerskiej oraz całej  organizacji.

BLAUT AKADEMIA TEAM BUILDING & COACHING   

Organizacja imprez integracyjnych o charakterze:
✔ czysto rozrywkowym
✔ rozrywkowym połączonym z merytorycznym wkładem
       szkoleniowym dotyczącym komunikacji i współpracy zespołowej
✔ głębokim: coaching zespołowy / praca na wszystkich poziomach  
       Dilts’a (emocji, postaw, przekonań i wartości)

BLAUT AKADEMIA SURVIVAL CITY (SC)                      

Akademia  przetrwania,  profesjonalne  szkolenia  i  przygotowania  na
wypadek braku prądu w mieście powyżej kilku dni, lub zagubienia się
na wycieczce krajowej czy zagranicznej.
Jest  to  cykl  szkoleń począwszy  od survivalu,  bushcraftu,  preppersu,
poprzez  samoobronę,  myślistwo  /  polowanie  łukiem,  kuszą,
zielarstwo,  kuchnię  polową,  aż  po  nurkowanie  i  ratownictwo
medyczne. 

BLAUT AKADEMIA MILITARY SURVIVAL CITY 

Rozwinięcie (SC) o zagadnienia militarne, bojowe, taktyczne, medycynę
pola  walki,   przygotowania  na  wypadek  zamachu  terrorystycznego,
napaści  w miejscu pracy bądź na urlopie oraz na wypadek wybuchu
wojny. 

BLAUT AKADEMIA PORADNICTWO RODZINNE I MAŁŻEŃSKIE

Dla par, dla rodziców i dzieci:
✔ poradnictwo małżeńskie
✔ poradnictwo wychowawcze
✔ treningi komunikacji
✔ porozumienie bez przemocy
✔ family coaching
✔ budowanie wspólnej wizji związku



BLAUT AKADEMIA PLATINUM FINANSE

To  kompleksowe,  profesjonalne  wsparcie  ekspertów  finansowych  (w  tym  dostęp  do  oferty  ponad  40
instytucji finansowych – najlepsza multiagencja w kraju) dla osób indywidualnych oraz dla firm w obszarach
takich, jak:
✔ porównanie, optymalizacja i przenoszenie kredytów na korzystniejsze warunki
✔ doradztwo finansowe
✔ optymalizacja kosztowa
✔ kredyty gotówkowe 
✔ kredyty hipoteczne
✔ kredyty inwestycyjne dla firm 
✔ leasing
✔ ubezpieczenia pojazdów
✔ ubezpieczenia na życie  / praca za granicą

INNE AUTORSKIE USŁUGI:

RODZINNA AKADEMIA PRZYGODY
Wczasy dla rodzin w klimacie ekstremalnej przygody i rozwoju osobistego. Mnóstwo przygód, zabawy, nauki
survivalu,  nabywania  umiejętności  takich  jak:  wspinaczka  skalna,  chodzenie  po  jaskiniach,  budowanie
mostów  linowych,  tratw,  szałasów,  strzelanie  z  łuków  oraz  treningi  komunikacji,  testy  osobowościowe,
budowanie silnej rodziny.

AKADEMIA PRZYGODY DLA FIRM 

Unikatowe  wyjazdy  dla  zespołów  pracowniczych  –  połączenie  rozrywki,  silnych  emocji  z  rozwojem
komunikacji  i  współpracy  zespołowej.  Połączenie  kilku  metod  rozwojowych,  takich  jak  team  building,
coaching zespołowy, trening komunikacji i trening przywództwa praktycznego.

 Na wyjazdach łączymy elementy survivalu, bushcraftu i preppers, oraz oferujemy takie przygody jak:

- spanie na linach w jaskini (co wiąże się, np. z oddawaniem moczu do słoika)
- rafting pontonowy
- 48h dni spędzone w bunkrach, bez zegarków, komórek, totalne odcięcie od świata zewnętrznego
- strzelanie z ostrej amunicji na strzelnicy wojskowej
- nocleg na wodzie w morskiej tratwie ratunkowej
- wiele innych, w zależności od uzgodnionego scenariusza

Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do kontaktu:
Grzegorz Blaut 
tel. 500 518 600
Właściciel Blaut Akademia 

Konsultant i Trener Biznesu & Rozwoju Osobistego
Mentor, Life & Business Coach, Coach Zespołowy i Rodzinny 

Twórca: 
Centrum Szkoleniowego Survival City, Wczasów: Rodzinna Akademia Przygody, Inicjatywy SpokoTato, Zielonogórskiego

Klubu Morsów i Dziecięcego Klubu „Lodołamacze”


