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Moją  misją jest pomagać i wspierać  tych, którzy tego szukają i potrzebują. Dostarczać 
efektywnych narzędzi, dzięki którym, Klient będzie mógł odnaleźć unikalną drogę rozwoju 
- swoją drogę i osiągnąć swój własny, indywidualny cel. 
Uważam, że pracując nad sobą, rozwijając się, odkrywamy w sobie zasoby,  dzięki którym 
potrafimy świadomie kreować nasze życie i dokonywać najkorzystniejszych  dla nas 
wyborów. 
Dla Ciebie, Tu i TERAZ,  jestem przede wszystkim coachem, osobą która zafascynowana 
jest tym, co może przynieść proces zmiany, a czasami moment  przebłysku, zrozumienia, 
uświadomienia. Te chwile potrafią zmienić nasze postrzeganie  świata. Nas samych. 
Wytyczyć dla nas nowy kierunek.  Odnaleźć w sobie siłę, by dotrzeć tam, gdzie chcemy. 
Czasami do tego potrzebujemy PRZEWODNIKA. Kogoś, kto weźmie nas za rękę 
i bezpiecznie poprowadzi wyznaczoną przez nas drogą , na końcu której będzie nasz CEL. 
Jeśli chcesz, mogę to być ja. 
 
O mnie 
Jestem dyplomowanym coachem. Ukończyłam Akademię Profesjonalnego Coachingu 
i uzyskałam dyplom Centrum Psychologii Szkoleń i Biznesu przy Wyższej Szkole Biznesu 
w Dąbrowie Górniczej. Ukończyłam podyplomowe studia w Szkole Głównej Handlowej  
w Warszawie na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Uzyskałam tytuł magistra 
Politechniki Opolskiej na kierunku Zarządzanie i Marketing. Uzyskałam dyplom trenera 
Szkoły  Trenerek i Trenerów HEURESSIS.  Coachem (w obszarze  biznesu oraz 
umiejętności miękkich). 
 
Mam wieloletnie doświadczenie w pracy w instytucjach finansowych, doświadczenie 
menadżerskie, w prowadzeniu negocjacji handlowych. Szkoliłam personel banku  
w zakresie produktów finansowania handlu i skutecznej  sprzedaży. Rekrutowałam osoby 
do działu sprzedaży, przygotowywałam i prowadziłam prezentacje dla szerokiego grona 
odbiorców. 
Byłam założycielem,  prezesem i niestety też likwidatorem  stowarzyszenia, które niosło 
pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Proponuję osobom 
zainteresowanym osobiste spotkania coachingowe. 

Czas trwania sesji: max. 1,5h (zegarowe) 
Ilość sesji: max. 8-9 
Odstępy między sesjami: 2-3 tygodnie 
W cenie zawarte są:  dodatkowe zadania przesyłane klientowi  drogą mailową 
w przerwach pomiędzy sesjami, konsultacje między sesjami (mail, telefon). 
Miejsce prowadzenia sesji: Kędzierzyn- Koźle 
 
Kontakt: 
email: elzbieta.barciak@op.pl 
tel. 607 670 013 
http://coachingvalley.com/coach/e.barciak 
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