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Poznajmy się

Cześć! Nazywam się Małgosia Domeracka i jestem założycielką
Terenu Projektanta. 

Od 7 lat prowadzę pracownię Miejskie Ziele. W tym czasie
zrealizowałam ponad 150 projektów ogrodów!

Droga do stworzenia dobrze prosperującej pracowni była pełna
wyzwań, czasami wylanych łez i ogromu ciężkiej pracy.

Wiem, że inni projektanci mierzą się z tymi samymi problemami co
ja. Kiedy kończymy studia lub kursy, to wiemy co nieco o
projektowaniu… ale nie wiemy prawie nic o prowadzeniu biznesu.

I tę „dziurę” właśnie łata Teren Projektanta. Aby czerpać radość z
projektowania i jednocześnie realizować swoje cele zawodowe i
biznesowe.

„W poprzednim życiu” skończyłam studia z zarządzania i
pracowałam w agencji reklamowej i TV. Dziś zdobyte tam
doświadczenie pomaga mi patrzeć na projektowanie z perspektywy
marketingowej i biznesowej. Tego będę Ciebie też uczyć :)
Zapraszam do wyzwania!
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Po co to wyzwanie?

Skoro bierzesz udział w tym wyzwaniu, to zakładam, że masz
potrzebę podsumowania okresu swojej pracy i przyjrzeniu mu się z
bliska. 

Z pewnością, w życiu codziennym spotykasz się z mniejszymi czy
większymi podsumowaniami, nawet nie wiedząc, że właśnie w nich
uczestniczysz. Tak jest, kiedy oglądasz wiadomości telewizyjne lub
przeglądasz je w Internecie. 

Pomagają nam one uporządkować nasze informacje, wyciągnąć
wnioski i mają ogromny wpływ na przyszłe działania. To dzięki tym
wiadomościom, podejmujemy decyzje dotyczące naszego zdrowia,
ekonomii czy preferencji politycznych.

Z podsumowaniem spotykamy się również podczas nauki – na
studiach mieliśmy sesje egzaminacyjne, a w szkołach nasze dzieci
mają klasówki lub sprawdziany. Dzięki tym podsumowaniom
mogliśmy utrwalić materiał i zdecydować czy chcemy wiedzieć
więcej, czy tyle nam wystarczy. 

Każde podsumowanie czemuś służy, bez pogrupowania i
posegregowania wiadomości trudno jest podjąć właściwą decyzję. 

A jeżeli nawet uda się ją wyłuskać z ogromu możliwości wyborów, to
i tak cały czas pozostaje ślad niepewności czy na pewno dobrą
podjęliśmy decyzję. 
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Stąd to wyzwanie. Jego zadaniem jest przygotować Cię do jak
najlepszego podjęcia odpowiednich DLA CIEBIE decyzji. 

Greg McKeown, autor książki „Esencjalista” przytacza powiedzenie:
 
„Jeżeli sam nie wyznaczysz sobie zadań, to szybko znajdzie się ktoś,
kto wyznaczy je dla Ciebie”. 

To naturalne, że musisz wiedzieć, w którym kierunku chcesz
podążać, a w którym nie. Jak chcesz pracować, a jak sobie nie
wyobrażasz. 

Nie jest moim celem Cię straszyć, ale prawda jest taka, że jeżeli nie
wyznaczysz sobie celów, zadań i zasad pracy to szybko zaczniesz
robić „odstępstwa” i „wyjątki”, które staną się normą w Twojej pracy. 

Nawet się nie spostrzeżesz, kiedy wbrew Twojej woli z jednego
sobotniego spotkania zrobi się każda pracująca sobota, będziesz
wykonywać projekty, które przynoszą mały dochód, a klient będzie
żądał Twojej obecności każdego dnia na budowie i to w ramach
opłaty za projekt. 

Czy nie lepiej jest pracować w stałych, ustalonych PRZEZ SIEBIE
godzinach pracy, nad projektami, które dają Ci największy zysk i na
SWOICH własnych zasadach?

Dobre przygotowanie, podparte przyjrzeniem się Twojej
dotychczasowej sytuacji pozwoli Ci spojrzeć na własną pracę z innej
perspektywy.
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Nasze wyzwanie potrwa 4 dni. 

Każdy dzień to inne zagadnienie. Poświęć każdemu z nich
osobny dzień. 

Rano będziesz otrzymywać nowe materiały. Znajdziesz je na
platformie kursowej. Będzie tam czekać na Ciebie notatka PDF
i karty pracy. 

Poświęć czas na ich wypełnienie. Zajmie Ci to około godziny –
dwóch dziennie. Resztę dnia poświęć na przemyślenia.
Zobaczysz, jak zaczniesz w swoim otoczeniu dostrzegać dużo
nowych wiadomości związanych właśnie z Twoim zadaniem. 

Polecam Ci założyć notes, który będzie z Tobą przez cały dzień,
tak aby zapisywać każdą uwagę i spostrzeżenie. Niech nic Ci
nie umknie!  

Zobaczysz jaki postęp zrobiłaś/ zrobiłeś w ciągu roku i czy było to,
co zakładałaś/ zakładałeś. Jeżeli nie jesteś tam, gdzie zamierzałaś/
zamierzałeś, to znajdziesz błędy, a to pozwoli Ci na ich naprawę i
ustawienie pracowni na odpowiednie tory. Jeżeli wszystko poszło po
Twojej myśli, to poszukasz nowe możliwości pozwalające Ci na
lepszy rozwój. 

Jak będzie wyglądać wyzwanie?

Podstawowe informacje: 
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Następnego dnia rano spotkamy się na live’ie. Podsumujemy
poprzedni dzień i odpowiem na Wasze pytania. Z
doświadczenia wiem, że takie spotkania są kopalnią wiedzy i
pomysłów! 

Spotkania będą nagrane, dlatego jeżeli nie będziesz
mogła/mógł w nich uczestniczyć, to zawsze będzie można je
odtworzyć później. 

Jeżeli jesteś osobą, która zakupiła wyzwanie później, to spokojnie
możesz zrobić wyzwanie we własnym tempie i również skorzystać z
nagrań wtedy, kiedy będziesz na nie gotowa /gotowy. 

Co zawierają poszczególne dni
wyzwania?
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Dzień 1 – Zebranie niezbędnych danych do
późniejszej analizy.

Tu opowiem jakie informacje warto kolekcjonować przez cały rok i
dlaczego? 

Samo zbieranie dla zbierania w niczym nam nie pomoże. Musimy
sami na bieżąco decydować, które dane są dla nas ważne i w czym
mogą nam pomóc. Pokażę Ci, które z nich są najcenniejsze i co
ciekawego mogą nam pokazać.
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Myślisz, że to niemożliwe? Zobaczysz, że jak najbardziej realne! 

Jest tylko jeden warunek; musisz precyzyjnie określić, co jest dla
Ciebie ważne. Najlepiej jest to wyrazić w określeniu swoich celów. 

Nie zawsze możliwe jest mieć wszystko (właściwie, to raczej jest to
niemożliwe). Czasami trzeba coś wybrać. Nie jest to łatwe,
ponieważ kiedy coś wybieramy, to jednocześnie inną rzecz
odrzucamy. A to może boleć. Warto więc wcześniej zastanowić się,
co możemy odrzucić po to, aby coś innego zyskać. 
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Dzień 2 - Analiza zebranych materiałów 
i wyciągnięcie wniosków

Przyjrzymy się zebranym materiałom. Co się w nich kryje? Jakie
informacje możemy z nich wyciągnąć? 

Każde dane kryją swoje tajemnice. Wystarczy, abyśmy spojrzeli na
nie obiektywnie, bez emocji i odczuć, a znajdziemy tam masę
ważnych wiadomości. 

Odpowiednie zagłębienie może nam powiedzieć, dlaczego ciągle
mamy klientów takich ogrodów, jakich nie chcemy i jak to zmienić,
lub dlaczego nie wyrabiamy się z projektami i ciągle nie możemy
domknąć miesięcznego budżetu. 

Dzień 3 - Określ, co jest dla Ciebie ważne, gdzie
chcesz się znaleźć za rok i ile chcesz zarabiać.
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Ostatniego dnia będziemy określać, jak chcemy działać na
własnych zasadach. 

Dopiero teraz będziemy przygotowani do wyznaczania
odpowiednich zadań, które przybliżą nas do NASZEGO celu. 

Tu ustalimy nasze wewnętrzne zasady, które pomogą nam
pracować w taki sposób, jaki jest dla nas najwłaściwszy i pomogą
nam w tym wytrwać. 
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Niezbędne będzie zastanowienie się nad swoimi wartościami. Ten
dzień spędzimy na określeniu tego, co jest dla nas najważniejsze,
prowadząc własną pracownię. 

Dzień 4 – Wyznaczysz priorytety i zadania.
Zaprojektujesz, w jaki sposób zrealizujesz
swoje cele. 


