
Oferta szkoleniowa
Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego „Teatr Grodzki”

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki” jest instytucją 
szkoleniową, wpisaną do rejestru WUP w Katowicach od 2007 r. 

Numer ewidencyjny w rejestrze: 2.24/00070/2007

Dane kontaktowe:
Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki”

ul. S. Sempołowskiej 13
43-300 Bielsko-Biała

tel/fax: 33 496 52 19 wew.22
e-mail: praca@teatrgrodzki.pl; www.teatrgrodzki.pl



1. Podstawy obsługi komputera 60 godz.

2.
Podstawy obsługi komputera + obsługa drukarek wielofunkcyj-
nych, sieci komputerowych, skanerów, ksero i innych urządzeń 
biurowych

100 godz. 

3. Grafika komputerowa 60 godz.

4. Podstawy pracy z programem Macromedia Flash 60 godz. 

5. Animacja komputerowa 60 godz.

6. Projektowanie stron www 60 godz.

7. Podstawy obsługi pakietów biurowych Microsoft Office 80 godz.

8.
Dreamweaver jako narzędzie do łatwego wizualnego projekto-
wania stron internetowych 

60 godz. 

9. Sieci komputerowe podstawy 60 godz. 

10.
Podstawy obsługi sprzętu elektro – akustyczego, multime-
dialnego i komputerowego przygotowanie do pełnienia funkcji 
realizatora dźwięku, światła oraz multimediów.

80 godz. (wykorzystanie 
wiedzy podczas imprez 

masowych, kursów, konfe-
rencji, koncertów, spotkań, 

festynów itp.)

11.
Podstawy realizacji nagrań z wykorzystaniem programów „wave-
lab” „prologic” lub  „cubase”

60 godz. (jako szkolenie 
zaawansowane, po ukoń-
czeniu kursu „podstawy 
obsługi sprzętu elektro-

-akustycznego…”)

12. Język angielski – poziom podstawowy 60 godz.

13. Język angielski – poziom średniozaawansowany 60 godz.

14. Decoupage i sztuka użytkowa 60 godz.

15. Podstawy księgowości 40 godz.

16.
Przedsiębiorczość (zakładanie własnej działalności gospodar-
czej)

40 godz.

17. Fotografia 60 godz. 

18. Opiekunka dziecięca i osób starszych 60 godz.

19.
Podstawy e-marketingu (obsługa mikroblogów, fora społeczno-
ściowe, nowe media)

60 godz. 

20. Sprzedaż w internecie 60 godz.

21. Obsługa nowoczesnych maszyn sprzątających 30 godz. 

22. Kurs kroju i szycia (maszyny szwalnicze, domowe, overlock) 150 godz.

23. Obsługa maszyn cyfrowych do druku na papierze 60 godz. 

24.
Biznesplan (dla osób starających się o dotację na podjęcie 
własnej działalności gospodarczej)

60 godz.

Szkolenia zawodowe dostosowane 
do potrzeb osób niepełnosprawnych



Szkolenia doskonalące dla kadry instytucji pomocy społecznej, 
urzędów pracy, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców

1.
Komunikacja z uwzględnieniem specyficznych potrzeb osób
z niepełnosprawnością

40 godz.

2. Zarządzanie projektami unijnymi 60 godz.

3. Pracownik administracyjny w projektach unijnych 60 godz.

4. Rachunkowość w projektach unijnych 60 godz.

5. Orientacja przestrzenna osób niewidomych 60 godz.

6. Asystent osoby niewidomej 60 godz.

7. Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosrawnych 40 godz.

8. Aktywizacja zawodowa w projektach unijnych 30 godz.

9. Asystent osobisty osób niepełnosprawnych 40 godz.

10.
Warsztaty teatralne dla instruktrów pracujących z osobami 
niepełnosprawnymi

60 godz.



Doradztwo personalne z zakresu zatrudniania 
osób niepełnosprawnych

Oferujemy wsparcie dla pracodawców z otwartego rynku pracy

- poradnictwo księgowe

- metody rekrutacji

- organizacja stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych

- rynek pracy dla osób niepełnosprawnych (ustawodawstwo)

- metody szkolenia i rozwoju personelu

Pakiet usług przygotowywany jest indywidualnie dla każdego klienta zgodnie 
z jego potrzebami.

Posiadamy status Agencji doradztwa personalnego nr 3700.


