Oferta wizyt studyjnych

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne
„Teatr Grodzki” ma zaszczyt zaprosić
Państwa na wizyty studyjne w naszej
organizacji.
Pragniemy podzielić się z Państwem
ponad 10-letnim doświadczeniem
jakie zdobyliśmy w pracy z osobami
w trudnej sytuacji życiowej (osoby
z niepełnosprawnością, chorobami
psychicznymi, uzależnieniami, bezrobotni).
Jesteśmy jedną z czołowych organizacji
pozarządowych w Polsce.

Co możemy zaoferować?

Nasza specjalizacja
 rehabilitacja osób
z niepełnosprawnością w ramach
warsztatu terapii zajęciowej
i zakładów aktywności zawodowej
 budowanie i prowadzenie podmiotów
ekonomii społecznej
 realizacja projektów edukacyjnych,
artystycznych, aktywizujących
o charakterze krajowym
i międzynarodowym
 terapia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez działania
artystyczno-teatralne
 aktywizowanie społeczności lokalnych m.in.: wolontariat
 budowanie, prowadzenie partnerstw międzysektorowych

Forma
 wizyta w placówkach prowadzonych
przez BSA Teatr Grodzki:
• Zakład Aktywności Zawodowej
Zakład Introligatorsko-Drukarski
• Warsztat Terapii Zajęciowej
„Jesteś potrzebny”
• Ośrodek Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Lalikach
 warsztat tematyczny z zakresu
specjalizacji Stowarzyszenia
 prezentacja multimedialna połączona z wykładem

Atrakcje dodatkowe
drobne upominki dla każdego gościa
poczęstunek domowymi wypiekami
zwiedzanie atrakcji turystycznych Bielska-Białej i okolic
przedstawienie teatralne w wykonaniu uczestników Warsztatu Terapii
Zajęciowej
 wizyta w sklepiku z wyrobami artystycznymi wykonanymi przez osoby
z niepełnosprawnością





Program wizyty 1-dniowej

Wariant II:
1. przyjazd – poczęstunek – godz. 9.00 – 9.30
2. prezentacja działalności Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego
„Teatr Grodzki” – godz. 9.30–10.00
3. Warsztat szkoleniowy z zakresu specjalizacji Stowarzyszenia
– godz. 10.00–12.00
4. zwiedzanie Warsztatu Terapii Zajęciowej – godz. 12.00–12.45
5. zwiedzanie Zakładu Aktywności Zawodowej – godz. 12.45–13.30
6. obiad – godz. 13.30–14.00
7. wyjazd – godz. 14.15

Program wizyty 2-dniowej
Dzień 1
1. Przyjazd – poczęstunek – godz. 9.00
2. Warsztat szkoleniowy z zakresu specjalizacji Stowarzyszenia
– godz. 9.30–12.00
3. Zwiedzanie Warsztatu Terapii Zajęciowej – godz. 12.00–12.45
4. Przerwa kawowa – godz. 12.45–13.00
5. Zwiedzanie Zakładu Aktywności Zawodowej – godz. 13.00–13.45
6. Wyjazd do Ośrodka Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Wypoczynkowego
w Lalikach – godz. 14.00
7. Obiad w Lalikach – 15.00–15.30
8. Ognisko – wieczór integracyjny z kolacją.
Dzień 2
1. Śniadanie – godz. 8.30
2. Warsztat szkoleniowy z wybranego zakresu specjalizacji
Stowarzyszenia – godz. 9.00–10.30
3. Zwiedzanie ośrodka, spotkanie z pracownikami – godz. 10.30–11.15
4. Czas wolny: wędrówki po górach, sporty sezonowe (wyciąg narciarski),
wycieczki do Żywca (Muzeum Browaru Żywiec) itp.
5. Wyjazd ok. godz. 16.00

Propozycje programów

Wariant I:
1. przyjazd – poczęstunek – godz. 11.00
2. zwiedzanie Warsztatu Terapii Zajęciowej – godz. 11.30–12.15
3. zwiedzanie Zakładu Aktywności Zawodowej – Drukarnia– 12.15–13.00
4. wyjazd do Ośrodka Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Wypoczynkowego
w Lalikach – godz. 13.00
5. obiad w Ośrodku Laliki – godz. 14.00
6. zwiedzanie Ośrodka – godz. 15.00–16.00
7. wyjazd – godz. 16.00

Odwiedzili nas

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy
Ceny wizyt są indywidualnie ustalane z klientem.
Kontakt:
ul. Sempołowskiej 13
Bielsko-Biała
Tel.: 33 496 52 19, 693 887 115
Osoby odpowiedzialne:
Barbara Górka– praca@teatrgrodzki.pl
Agnieszka Maj – marketing@teatrgrodzki.pl

