ZÁŽITKOVÝ SEMINÁŘ PRO FIRMY
Zážitkový seminář je určen pro firmy a státní organizace, které chtějí své zaměstnance odměnit
netradičním dárkem nebo chtějí pro svůj pracovní tým udělat nápaditý teambuilding. Tento zážitek
pomáhá utužovat vztahy v kolektivu, rozvíjet komunikační schopnosti, spolupráci a je také
výborným prostředkem, jak si odpočinout a uvolnit se. Obsah semináře si můžete přizpůsobit dle
vlastního uvážení. Seminář je určen pro skupinu cca 6 – 30 osob. Individuálně je možná dohoda pro
větší skupiny.
Obsah semináře si prosím zvolte sami, dle oblastí, které vás nejvíce zajímají. U půldenního
semináře volte prosím 5 aktivit. V rámci celodenního semináře si vyzkoušíte vše jmenované:
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Filozofie přístupu k osobám s hendikepem
Canisterapie
Skupinové hry na posílení empatie a procvičení smyslů
Rozhovor s hendikepovanou osobou
Sociální služby
Stařecký oblek (pouze pro skupiny do 6ti osob)
Manipulace s invalidním vozíkem
Slepecká trať
Brýle simulující oční vady
Braillovo písmo
Znakový jazyk
Smyslové hry
Chůze s francouzskou holí
Jízda na schodišťové sedačce
Sebeobsluha při běžných domácích úkonech

CENA
Základní půldenní seminář
Časová dotace - 3 hodiny
Skupina do 6ti osob
3 490,- Kč
Skupiny od 7mi do15ti osob
6 990,- Kč
Skupiny od 16ti – 30ti osob
14 990,- Kč
Součástí semináře je lehké občerstvení v naší kavárně – káva, voda, zákusek (medovník). Obdržíte od
nás také hrneček Kosatec.
Celodenní seminář
Časová dotace - 6 hodin
Skupina do 6ti osob
6 490,- Kč
Skupiny od 7mi do15ti osob
13 990,- Kč
Skupiny od 16ti – 30ti osob
29 990,- Kč
Součástí semináře je lehké občerstvení v naší kavárně – káva, voda, zákusek (medovník) a oběd
(polévka + hlavní jídlo). Obdržíte od nás také hrneček Kosatec.
Těšíme se na vaši návštěvu

www.centrumkosatec.cz
Sladkovského 2824, Pardubice 530 02
Kontakt: Mgr. Linda Švihlíková  734 642 161  seminare@centrumkosatec.cz

