
 

Solution Focus 
Coaching 
 

În perioada de criză prin care trecem, mulți dintre noi suntem poate afectați de 
incertitudine și ambiguitate, fiind nevoiți să facem față într-un mod diferit unor serii de 
schimbări. Simți că ești într-o situație similară? 

Îți suntem alături ție, dar și echipei și organizației tale. 

Individual 

● Ești ascultat într-un mediu sigur și 
confidențial 

● Îți pui ordine în gânduri, îți clarifici 
unde ești și ce e de făcut 

● Îți definești obiectivele   

● Iei deciziile de care ai nevoie 
● Faci față schimbării și te adaptezi mai 

ușor 
● Îți definești un plan și îl duci la 

îndeplinire 

Echipă / organizație 

● Vă reconectați ca echipă 
● Gestionați mai ușor eventuale 

conflicte, presiunea și situația 
curentă, împreună   

● Obțineți claritate legat de ce este de 
făcut 

● Vă definiți obiective comune  
● Comunicați și lucrați mai eficient 

Cum am putea identifica resursele de a gestiona mai ușor situația actuală? Împreună, 
putem găsi soluții pentru a face față situațiilor provocatoare, pentru a îmbunătăți lucrurile 
și pentru a construi un sistem de suport care vine în întâmpinarea provocărilor 
emoționale.  

În cadrul acestui proiect de voluntariat ne vom oferi serviciile gratuit tuturor celor care 
sunt implicați în lupta împotriva Coronavirusului sau a celor care sunt afectați de el (cu 
prioritate medici, managerii companiilor afectate direct sau indirect, persoane care au 
rămas fără loc de muncă, etc.) 

Hai să discutăm de conectare, gestionarea emoțiilor, încredere, reziliență, autonomie sau 
alte nevoi care în aceasta perioada le simți utile. 

 

Înscrie-te! 
Tot ce trebuie să faci este să te înscrii sau să-ți înscrii echipa sau organizația și 
să ne spui cum crezi că te va / vă va ajuta lucrul împreună cu noi: 
https://forms.gle/eV8XELcUx4VTgkB98  
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Suntem un grup de coachi afiliați la Solution Focus in Organizations 
(SFiO), cu experiență și competențe în: 

● coaching individual 
● coaching de echipă   

● consultanță organizațională 
● training 

Ajută-ne să dăm vestea 
Știi o persoană, echipă sau organizație care ar putea beneficia de ajutorul nostru? 
Trimite-le invitația! Îți mulțumim anticipat.  

Fii partenerul nostru 
Reprezinți o companie sau o organizație care crezi că ne poate susține? Hai să discutăm. 

Contact 
Cristian Boldișteanu 
Coach Solution Focus 
0722 313 210 
solutionfocus.ro@gmail.com 

 

Cum se desfășoară proiectul? 
După înscriere vom avea o scurtă discuție telefonică sau online pentru a evalua nevoile și 
pentru a defini obiectivele și modul în care vom măsura succesul programului pentru 
fiecare dintre voi. 

Vom propune un plan de acțiune bazat pe nevoi și pași sănătoși orientați către atingerea 
obiectivelor pe care îl vom agrea împreună, după care vom trece la implementarea lui. 

Ce este Solution Focus Coaching? 
Coaching-ul este deblocarea potențialului unei persoane sau organizații în vederea 
maximizării performanței. Prin coaching ajutăm clienții să învețe “să pescuiască”, nu le 
“oferim peștele”! 

Abordarea orientată către soluții (Solution Focused) valorizează simplitatea și descoperirea 
resurselor deja existente care permit progresul. Focusul pe ce se dorește (în loc de care 
este problema), ce funcționează (în loc de ce nu merge) și pe progresul practic în pași 
mărunți (în loc de teorii) conduce la un mod de lucru pozitiv și pragmatic. 
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Această abordare a fost introdusă în domeniul terapiei de Insoo Kim Berg și Steve de 
Shazer încă din 1978, fiind dezvoltată și extinsă în deceniile următoare cu rezultate 
remarcabile, în educație, management sau consultanță. 

Vă așteptăm să o descoperiți și să testați utilitatea pentru voi înșivă și organizațiile din 
care faceți parte sau pe care le conduceți! 

Ce este Solution Focus in Organizations (SFiO)? 
SFiO este o rețea internațională de practicieni Solution Focus care promovează, susține, 
cercetează și dezvoltă aplicarea Solution Focus în cadrul organizațiilor. La nivel mondial 
există mai multe organizații locale afiliate, precum cea din România. 

Pentru mai multe detalii accesează www.sfio.org. 
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