
Rozwój osobisty to popularne hasło, na które składa się wzmacnianie tych kompetencji, umiejętności 

czy talentów, które umożliwiają osiągnięcie samorealizacji życiowej. Rozwój osobisty nie należy 

postrzegać wyłącznie w kategoriach zawodowych. Dla wielu osób rozwój ten sprowadzać się będzie 

do angażowania się w działalność społeczną, w tym na rzecz określonych grup społecznych czy nawet 

całej społeczności lokalnej. Rozwój osobisty odgrywa szczególną rolę w przypadku liderek lokalnych. 

Nie tylko może być jednym z czynników motywujących do dalszego angażowania się w inicjatywy 

społeczne, ale także może usprawniać oraz zwiększać skuteczność lokalnego oddziaływania. Rozwój 

osobisty to wreszcie jeden ze sposób przeciwdziałania poczuciu wypalenia, ponieważ w sposób 

naturalny umożliwia odkrywanie kolejnych obszarów rozwojowych. Rozwój osobisty jest często 

procesem niekontrolowanym, odbywającym się samoistnie wraz ze zdobywaniem kolejnych 

doświadczeń życiowych. O ileż skuteczniejszy, a przede wszystkim bardziej satysfakcjonujący jest on, 

jeśli odbywa się w sposób zaplanowany, celowy oraz jest zgodny z osobistymi potrzebami 

priorytetami życiowymi danej osoby. 

Planowanie rozwoju osobistego  

 

Rada 1: Określ swoje atuty 

Zastanów się jakie masz atuty, które są szczególnie pomocne w ramach Twojej działalności 

społecznej. Na atuty te składać się mogą: cechy, umiejętności, kwalifikacje, kompetencje, 

predyspozycje, talenty, etc. Dokładnie je przeanalizuj, zwracając uwagę na to, które z nich 

postrzegasz jako wrodzone, a które z kolei nabyłaś w trakcie swojej pracy zawodowej, aktywności 

społecznej czy działalności politycznej. Poproś także osoby z Twojego najbliższego otoczenia (rodzinę, 

przyjaciół, osoby z którymi pracujesz), aby podzieliły się refleksją odnośnie tego, co w ich odczuciu 

jest Twoją mocną stroną. Zwróć uwagę na to, czy wskazywane są przez te osoby te cechy czy 

umiejętności, o których istnieniu nie zdawałaś sobie dotychczas sprawy. Często bowiem jest tak, że 

nie postrzegamy w kategoriach atutów tego, co uważamy za oczywiste i naturalne. 

  

Rada 2: Określ swoje słabe strony 

Zastanów się nad tymi obszarami, które – w Twoim odczuciu – nie pomagają Ci w Twojej działalności 

społecznej, albo wręcz ją utrudniają. Koniecznie przedyskutuj je z inną osoba, która dobrze Cię zna. 

Ważne, abyś zweryfikowała czy w sposób obiektywny postrzegasz siebie, nie popadając w 

nieuzasadniony krytycyzm. Zastanów się w jakich sytuacjach czy okolicznościach przeszkadzają Ci 

Twoje słabe strony. Identyfikacja słabych stron nie oznacza zarazem, że są to obszary, które 

koniecznie wymagają zmiany czy mają wpisywać się w plan Twojego rozwoju osobistego. Zastanów 

się, w przypadku których z nich faktycznie zależy Ci na dołożeniu starań, aby je ograniczyć czy 

zniwelować. Nie traktuj ich jednak jako obszarów do obowiązkowej pracy nad sobą. Możesz bowiem 

zastanowić się, w jaki sposób eliminować ich oddziaływanie, skupiając się z kolei na rozwojem tych 

obszarów, które są dla Ciebie ważne. W takim przypadku postaraj się zidentyfikować zasoby, dzięki 

którym w mniejszym stopniu odczuwać będziesz negatywne skutki wynikające z Twoich luk 

kompetencyjnych. Przykładowo, jeśli masz problem z organizacją czasu, nie musisz zabiegać o 

nabycie umiejętności z zakresu lepszego zarządzania sobą w czasie. Być może rozwiązaniem jest 

oddelegowanie czasochłonnych zajęć innym osobom. 

Rada 3: Określ jakie role pełnisz w zespole 



Pomyśl o tym, jakie role zazwyczaj przyjmujesz w zespole. Pomocne w tym zakresie będą dla Ciebie 

ogólnodostępne testy, w tym kwestionariusz ról zespołowych autorstwa Meredith’aBelbin’a. Belbin 

identyfikuje następujące role, które często przyjmujemy w ramach pracy zespołowej: praktyczny 

organizator, naturalny lider, człowiek akcji, siewca (człowiek idei), człowiek kontaktów, sędzia, 

człowiek grupy, perfekcjonista. W zależności od sytuacji, jej kontekstu czy wreszcie specyfiki grupy w 

której się znajdujemy, przyjmujemy różne role grupowe. Z drugiej jednak strony można dostrzec 

pewną regułę, wskazującą na występowanie tendencji do częstszego przyjmowania tylko jednej lub 

2-3 ról zespołowych, które zarazem są spójne z naszych indywidualnym stylem działania. 

Identyfikacja ról typowych dla Twojej osoby nie powinna wiązać się z wartościowaniem oraz oceną 

tych ról. Każda ról wskazanych przez Belbina jest ważna i potrzebna do funkcjonowania zespołu. 

Świadomość własnych zachowań oraz sposobu funkcjonowania w grupie daje możliwość obiektywnej 

oceny posiadanego potencjału, a także umożliwia świadome budowanie zespołu 

współpracowników/współpracownic, uwzględniając te role, które występują u siebie w bardzo 

ograniczonym zakresie. 

Rada 4: Określ swój styl pracy 

Oprócz identyfikacji ról pełnionych w zespole warto, abyś bliżej przyjrzała się własnemu stylowi 

pracy. Na Twój styl działania składają się między innymi: zarządzanie własną pracą, zarządzanie pracą 

innych osób, zarządzanie czasem, motywacja do działania, reagowanie na zmiany, styl komunikacji 

czy poziom asertywności i stawiania granic. Internet daje nieograniczone możliwości w zakresie 

testów i kwestionariuszy online, umożliwiających dokonanie samooceny w powyżej wskazanych 

zakresach. 

Rada 5: Określ swoje cele rozwojowe 

Zastanów się nad tym, jak wyobrażasz sobie siebie w perspektywie kilku najbliższych lat. Poświęć 

chwilę na określenie swoich planów czy marzeń w obszarze rozwoju zawodowego, aktywności 

społecznej, rozwoju swojego hobby czy pasji. Pomyśl nad tym, czym już dysponujesz, a co przybliża 

Cię do tej wizji. Pomyśl też na tym, co na chwilą obecną ma miejsce (wydarzenia, sytuacje, ludzie), a 

co w Twoim odczuciu oddala Cię od tej wizji. Zastanów się na tym co jeszcze musi się wydarzyć, aby 

wizja Twojego rozwoju przybrała bardziej realny charakter. Na podstawie powyższych refleksji, 

spróbuj określić główny cel Twojego rozwoju. Zadbaj o to, aby był on konkretny oraz określony w 

czasie. Koniecznie musi być także mierzalny, czyli sformułowany tak, abyś mogła w przyszłości w 

sposób jednoznaczny ocenić, że cel ten został osiągnięty. Do celu tego możesz przypisać cele 

cząstkowe, odzwierciedlające mniejsze kroki czy etapy przybliżające Cię do ustalonego wcześniej 

celu. 

Rada 6: Określ konkretne działania przybliżające Cię do Twojego celu 

Twój cel nie zostanie osiągnięty, jeśli nie zdecydujesz się na podejmowanie konkretnych działań z nim 

związanych. Postaraj się w perspektywie kilku lat rozpisać konkretne działania/zadania, których się 

podejmiesz. Ważne, abyś działania te określiła w sposób jak najbardziej konkretny (np. ukończenie 

określonego szkolenia), przypisując do niego zakładany termin realizacji. 

 

 



Rada 7: Określ bariery stojące na przeszkodzie do rozwoju osobistego 

Zastanów się nad tym, na jakie bariery i trudności możesz napotkać w ramach realizacji Twojego 

planu rozwoju osobistego. Na bariery i trudności składać się mogą również te sytuacje/osoby, które 

skutecznie mogą obniżać Twoje zaangażowanie i negatywnie wpływać na Twój poziom motywacji. 

Postaraj się zastanowić, w jaki sposób możesz ich uniknąć z wyprzedzeniem, a przynajmniej osłabić 

ich negatywne oddziaływanie. 

Rada 8: Podnoś swoje kwalifikacje 

Pamiętaj, że rozwój osobisty to proces. Nie kończy się on w konkretnym momencie Twojego życia, 

niejednokrotnie wymaga także elastycznego reagowania na sytuacje. Dlatego też chętnie korzystaj ze 

szkoleń czy też innych form wsparcia, w ramach których możesz podnosić swoje kwalifikacje i 

kompetencje. Wybieraj te formy samokształcenia, które postrzegasz jako ważne czy rozwojowe, czyli 

wpisujące się w plan Twojego rozwoju osobistego. Mądrze wybieraj te oferty, które gwarantują Ci 

otrzymanie wsparcia najwyższej jakości. Dlaczego nie masz uczyć się od najlepszych! 

  

Rada 9: Dbaj o równowagę pomiędzy życiem zawodowym i rodzinnym 

Praca zawodowa oraz aktywność społeczna to zapewne ważne elementy Twojego życia. Nie powinno 

to się jednak odbywać kosztem Twojego życia osobistego, w tym rodzinnego. Postaraj się ocenić, z 

których obszarów życia zawodowego, rodzinnego czy prywatnego jesteś najbardziej 

usatysfakcjonowana, z których z kolei jesteś najmniej zadowolona. Zastanów się, w których z nich 

chcesz dokonać największych zmian, aby mieć poczucie, że uda Ci się zachować zdrowy balans 

pomiędzy poszczególnymi obszarami życia codziennego. 


