
  

Ce reprezintă această inițiativă?  

Săptămâna Internațională a Coaching-ului (ICW) reprezintă celebrarea anuală, la nivel global, a coaching-ului 
ca profesie. 

International Coaching Week (ICW) are rolul de a informa publicul despre valoarea pe care o are lucrul cu un 
coach profesionist ICF (International Coaching Federation) și de a populariza rezultatele și progresele realizate prin 
procesul de coaching. Timp de o săptămână, coach-i din întreaga lume oferă o varietate de activități și servicii pro 
bono în comunitățile lor locale, pentru a le permite oamenilor să experimenteze în mod direct coaching-ul 
profesionist și beneficiile sale. 

Cum celebrăm Săptămâna Internațională a Coaching-ului în România? 

Sub titlul ”Defying Challenging Times”, ICF Romania invită publicul larg să exploreze prin coaching “sfidarea 
vremurilor provocatoare” pe care le traversăm! 

Cum? Prin:  

● sesiuni individuale de coaching, cu un coach profesionist acreditat ICF; 

● workshop-uri create ca spații de învățare experimentală. 
 

Resurse și servicii oferite în cadrul ICW2021 
 

1 - ICW 2021, ICF Romania: Sesiuni individuale de coaching, online 

În cadrul Săptămânii Internaționale a Coaching-ului, ICF Romania deschide larg ușile către toți oamenii dornici să 
experimenteze unul dintre cele mai eficiente instrumente de leadership și creștere personală, profesională și 
relațională: coaching-ul la cele mai înalte standarde de profesionalism. 

Sunt invitați să aibă experiența coaching-ului: lideri, manageri, medici și personal din sistemul de sănătate, specialiști 
resurse umane, antreprenori, ziariști, profesori, studenți, voluntari în serviciul organizațiilor non-profit,…, OAMENI! 

https://coachfederation.ro/icw/


Toți suntem agenți ai schimbării în ecosistemul din care facem parte, fie că acesta este familia, echipa, organizația 
noastră sau societatea românească, iar prin coaching ne putem crește semnificativ impactul. 

 
La ce te poți aștepta într-o sesiune de coaching? 
La o conversație specială, într-un cadru de confidențialitate și siguranță 

- cu o persoană (coach profesionist) care este un ascultător desăvârșit, care nu emite judecăți de valoare și care 
va fi partenerul tău în abordarea provocării cu care te confrunți; 

- într-o conversație focusată pe ceea ce contează cu adevărat pentru tine; 

- în care te vei simți sprijinit dar și provocat să vezi realitatea din perspective diferite; 

- în care poți descoperi sau învăța lucruri noi despre tine sau despre situația care te preocupă; 

- și astfel, de la un nivel superior de claritate și angajament, să pornești cu încredere către schimbarea pe care o 
dorești. 

 

Ce poți obține la finalul programului de coaching? 
- Vei conștientiza și debloca obstacolele, pentru a atinge un nou nivel de performanță în viața ta; 

- Vei descoperi propriile soluții și vei fi motivat să implementezi și să permanentizezi schimbarea; 

- Vei avea mai multă energie chiar dacă vei face mai multe lucruri decât ai făcut până acum; 

- Vei fi focalizat pe progres și pe evaluarea rezultatelor; 

- Îți vei dezvolta abilitățile de leadership; 

- Vei crește eficiența personală și în cadrul organizației în care acționezi. 

Ce ai de făcut: 
- alege-ți un coach ICF dintre cei disponibili pe pagina evenimentului – click AICI; 
- trimite-i un email folosind adresa menționată sub numele lui, în timp util (fiecare coach are număr limitat de ore 

donate ICW); 
- stabilește împreună cu el detaliile sesiunii (data, ora, etc). 

Pentru a putea veni în sprijinul unui număr cât mai mare de persoane, te rugăm să îți alegi un singur coach, care îți 
va putea oferi pro bono 2-3 sesiuni individuale, fiecare sesiune cu durata de 30-45 minute. 

 
 

2 - ICW 2021, ICF Romania: Evenimente publice 
 
În perioada 17-23 mai 2021, ICF Romania va fi gazda a 5 webinarii susținute online (prin platforma Zoom), pe teme 
ce vizează: creșterea impactului nostru ca lideri, facilitarea conversațiilor constructive și productive care conduc la 
relații de calitate și se pot reflecta în performanța noastră și a celor din echipele noastre, beneficiile implementării 
unei culturi de coaching într-o companie. Detalii AICI. 

 
3 - ICW 2021, ICF Global: Evenimente publice 
 
Săptămâna Internațională a Coaching-ului este sărbătorită în toată lumea. Sute de evenimente și inițiative sunt 
organizate în țări din întreaga lume, în diferite limbi. Poți vedea toate evenimentele la icf-events.org/ICW 

 

Te invităm să experimentezi sfidarea propriilor tale provocări dintr-o perspectivă diferită, disruptivă, 
creatoare de sens profund pentru tine și cu impact relevant în jurul tău!  

 

Welcome to the International Coaching Week by ICF Romania!  
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