
Narzędzie do dogadywania się



Czym są
Otwarte Karty?

To autorskie narzędzie wspomagające
i udrażniające komunikację w zespołach, 
które ze sobą pracują.

Bazuje na prawdziwej historii
i doświadczeniu w dogadywaniu się 
członków studia ilustratorsko-projektowego 
Dinksy.
 
Jego mechanika oparta jest na przekonaniu, 
że język, jakim do siebie mówimy, ma wpływ 
na atmosferę pracy i jej efektywność. 



Historia kart

Karty są efektem dwuletniej profesjonalnej 
superwizji, której  poddały się Dinksy
w trakcie budowania swojej turkusowej 
organizacji  

oraz 

rocznego procesu projektowego
z Izą Bernau-Ławniczak z Very Human 
Services, dzięki któremu można było 
zamienić unikatowe doświadczenie 
komunikacyjne na uniwersalne narzędzie 
pomagające innym zespołom. 

Nad merytoryką narzędzia czuwała Mirela 
Pawlikowska – trenerka treningu 
interpersonalnego, członkini Polskiego 
Towarzystwa Psychologicznego, 
absolwentka Instytutu Gestalt w zakresie 
doświadczalnego procesu grupowego. 



Czemu służą
Otwarte Karty 

•  mapowaniu komunikacji w zespole,

•  pomocy we wprowadzaniu technik 
zwinnych, projektowych, 

•  udrażnianiu przepływu komunikacji 
między osobami/działami/pionami,

•  są wsparciem w próbach wdrażania 
elementów turkusowego modelu 
samozarządzania do organizacji. 

Więcej informacji na temat narzędzia 
opublikowaliśmy na stronie:
www.otwartekarty.pl



Dla kogo są
Otwarte Karty 

Sprawdzają się w zespołach o różnym 
charakterze i dynamice:

•  zespoły agile,

•  zespoły projektowe,
 
•  zespoły międzydziałowe,

•  zespoły wielopokoleniowe,
 
•  zespoły międzynarodowe (polsko-czeskie),

•  mikrozespoły, w których komunikacja
ograniczała efektywność działań



Warsztat



Warsztat
Otwarte Karty

Podczas 3 godzin warsztatu pokazujemy, w jaki 
sposób wykorzystać narzędzie - jakie rozgrywki 
stosować w poszczególnych kontekstach
(np. onboarding, udrożnienie komunikacji, 
poznanie się, rozgrzewka). 

180 minut to wystarczający czas, żeby poznać 
ideę pracy z Otwartymi Kartami i odczuć 
pierwsze efekty na własnej skórze. 

Warsztat jest dobrym punktem wyjścia do 
dalszych działań w mniejszych zespołach i pracy 
nad wypracowaniem trwałej zmiany. 



Przykładowy 
plan warsztatu

1. Wprowadzenie do Otwartych Kart – skąd wzięła się ich mechanika, jaka jest geneza
i na czym opieramy przeświadczenie o ich skuteczności.
 
2. Rozgrywka rozgrzewająca – zapoznanie się z Kartami.

3. Lubię/Nie lubię – przykład podstawowej rozgrywki mapującej, oraz klasycznego 
przerywnika komunikacyjnego, wraz z przykładami i omówieniem (praca indywidualna). 

4. Sprawdzam – przykład rozgrywki poszerzającej świadomość nawyków 
komunikacyjnych oraz mapującej sytuację w zespole (praca w grupach).

5. Przerwa techniczna.

6. Sprawdzam – omówienie wyników rozgrywki, dokonanie korekt, przedstawienie
10 zasad komunikacji „zaszytych” w Otwartych Kartach.

7. Co to dla mnie znaczy? – zaawansowana rozgrywka uświadamiająca i mapująca
sytuację komunikacyjną w grupie (praca w parach).

8. Nadużywam – rozgrywka autorefleksyjna, o tym jaką ja mam rolę w kształtowaniu 
komunikacji (praca indywidualna).

9. Podsumowanie całości.

Warsztat 
prowadzony jest 
przez autorki
Otwartych Kart. 



Efekt warsztatu

Oferta

•  większa świadomość niuansów 
komunikacyjnych w grupie/zespole,

•  zwiększa uważność na komunikację
w grupie/zespole,
 
•  umiejętność pracy z narzędziem z kolejnymi 
grupami/zespołami. 

Czas trwania: 3 godziny zegarowe,

Maksymalna ilość uczestników: 24 osoby,

Koszt: 4000 zł/netto,

Bonus: w ramach warsztatu przekazujemy
1 komplet Otwartych Kart do użytku 
wewnętrznego. 
 



Dane kontaktowe
w przypadku pytań:

Ula Szwed
ula.szwed@dinksy.com.pl
t. 539 988 990


