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Клиентът
Групата ЛафаржХолсим е световен лидер в производството 
на цимент, инертни материали (трошен камък, чакъл 
и пясък) и бетон. Компанията притежава разклонена 
производствена мрежа, включваща предприятия в около 
90 държави на всички континенти. В България е сред Топ 
3 компании в своята индустрия. Обединената компания 
има комбиниран 180-годишен опит. Част от нейния екип 
на локално ниво са над 400 служителя. За последните 20 
години в ЛафаржХолсим България са направени инвестиции в размер на 108 млн. евро. 

Казусът
Преди 3 години, Холсим България се слива с френската Лафарж и започва процес на сериозна трансформация, в която 
нови практики, ценности и процеси се адаптират на локално ниво. Като всяка подобна промяна, първичната реакция е 
отдръпване. Партньорството между двете компании осигурява сериозен пазарен дял, опит и експертиза, които дават 
конкурентно предимство на компанията в България, но както често се случва – служителите на локално ниво и 
мениджмънът виждат картината и нейните позитиви от различни ъгли. 

Ръководството на компанията осъзнава нуждата от експертна помощ в процеса на осъзнаване, вдъхновяване и 
ангажиране на ключовите служители за случване на тази промяна. Нарастващата неудовлетвореност може да доведе не 
само до демотивация, но и загуба на дългогодишни и ключови служители, които са освен това и важни неформални 
лидери в организацията. Топ мениджмънтът на локално ниво и в централата припознаха коучинга като ефективен подход 
за емоционална подкрепа и допълнителен ресурс за развитието на екипа. Корпоративният коучинг беше избран за 
инструмент, чрез който служителите да отработят своите предизвикателства, да осъзнаят и разберат позитивите (и да се 
фокусират върху тях) и да разработят стратегия за действия, с която да осъществят промяната по възможно най-
ефикасния и ангажиращ начин. Проектът стартира със седем ключови служители от водещия за бизнеса в България 
отдел.

Решението 
След поредица от срещи с ръководството на ниво централа и част от управленския състав на Лафарже Холсим в 
България, се дефинираха целите и измеримостта на резултатите, които решението трябваше да предложи. Ключовите 7 
служители трябваше да преминат индивидуален професионален коучинг, а след това да бъдат обучени как те самите да 
прилагат коучинг подхода в своята работа за постигане на по-високи резултати. 

Бизнес решението, предложено от In Your Hands се базира на методологията и разбирането на Coaching and Leadership 
International (CLI) и тяхната акредитирана коучинг програма Power Coaching with Mind-Kinetics. Първите 
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сертифицирани за България консултанти, част от екипа на компанията, приложиха инструментите на CLI на 
индивидуално и групово ниво. 

Решението съдържаше 10 индивидуални коучинг сесии за всеки от 7-те ключови служителя,  по време на които 
се отработваха съпротиви, страхове, междуличностни конфликти и трудности, появили се в процеса на промяна. 
Коучинг процесът се състоеше от диагностична фаза с инструменти за личностно профилиране и прецизен процес 
на целеполагане, планиране и измерване на резултатите след всяка сесия. 

По средата на индивидуалния коучинг, сертифицираните консултанти проведоха двудневно обучение на екипа 
за Базови коучинг умения и как да бъдат приложени практически в ежедневната работна среда и комуникация 
с клиенти и партньори. Между модулите на обучението, служителите имаха възможност, разделени по двойки, да 
практикуват реални методологии в работна среда; да се самооценяват и да си дават обратна връзка. На края на 
обучителния процес, консултантите на In Your Hands проведоха 4 часови сесии на супервизия, в които наблюдаваха 
и менторстваха всеки участник поотделно. 

Процесът завърши с повторна оценка и среща за проследяване с мениджмънта на компанията. 
Планирани бяха и допълнителни менторски срещи с всеки от 7-те участника в програмата, в които те да получат 
допълнителна подкрепа, материали и съвети.

Резултати 
“Получих разбиране по отношение на личните ценности и как те се вписват в работната среда и живота и как да 
се използват при поставените цели.“, споделя един от участниците. Първите промени на ниво удовлетвореност 
се наблюдаваха след 5-та коучинг сесия. Тогава се проведе и първото проследяване на постиганите резултати. 
Участниците споделяха по-високо ниво на спокойствие, способност да контролират импулса си и да се замислят 
за позитивите в различни ситуации. Те имаха възможност и избраха да работят по лични теми, в които откриваха 
пряка връзка с работни предизвикателства. Директорът Човешки Ресурси пък сподели осезаемо повишаване на 
активността и увереността по време на екипни срещи.  

В края на програмата, с обща продължителност от 6 месеца, компанията отбеляза по-силна увереност в посока 
позитивно мислене и ясна визия за развитие. Участниците споделиха увереност в процеса на промяна и разбиране 
за механизмите, които преживява. Някои от постигнатите лични цели са изработване на личен алгоритъм, който да 
намали съпротивите към промените на работа; умението за разговори със себе си; усещане за удовлетвореност от 
себе си - намалени “черни мисли“ и засилен фокус върху “кое е хубавото“, вместо “кое не работи“; засилена вяра в 
себе си; осъзнаване на причините за трудността да отказва - дефинирани различни стратегии за проверка, които 
да осигурят баланс и помогнат при приоритизирането и преценката. 

“Май станах по-добър 

в това да намирам 

позитивното.“

“Започнах с желанието да 

взимам решения по-уверено, а 

завърших с осъзнатостта, че 

всичко зависи от самите нас и 

начина, по който  разглеждаме 

всяка ситуация.“


