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 zrelaxovat.
CO VÁM NABÍZÍME?
Teoretická část




krátké, poutavé informace o životě s hendikepem – způsob začleňování, náročnost života s konkrétním postižením přímo od našich zaměstnanců, kteří pracují v sociální sféře
prohlídku v tréninkových bytech pro lidi s hendikepem, exkurzi v integračních dílnách
diskuzi s hendikepovanými zaměstnanci

Praktická část









pohyb na invalidním vozíku uvnitř budovy i venku (na dvorku, ve městě)
doprovázení osoby na invalidním vozíku
pohyb s ortézou a francouzskými holemi
sebeobsluha při běžných domácích úkonech – příprava jednoduchého jídla a pití, úklid, oblékání, používání umyvadla
oblékání bezvládné osoby
slepecká trať a pohyb v budově i mimo ní s nasimulovanými očními vadami pomocí speciálních brýlí
drobné práce s ortézou na ruce – znemožnění běžného pohybu, psaní druhou rukou
canisterapie a zooterapie – přímý kontakt se zvířaty (had, želva, canisterapeutický pes)
 využití všech smyslů – sluchové, čichové a hmatové pexeso

Při všech těchto činnostech je nutná spolupráce „hendikepovaného“ s osobou doprovázející/pomáhající. Nabízí
se možnost poznat svého kolegu/kolegyni i jinak, než jen po pracovní stránce což zlepšuje vzájemnou
spolupráci, komunikaci a pochopení.
KAPACITA
Zážitkový seminář je určen pro skupinu cca 20 osob.

CENA
Základní seminář
Časová dotace - 3 hodiny. Cena za osobu je 350 Kč.
Součástí semináře je lehké občerstvení v naší kavárně – káva, voda, zákusek (medovník)

Celodenní seminář
Časová dotace - 6 hodin. Cena za osobu je 750 Kč.
Součástí semináře je lehké občerstvení v naší kavárně – káva, voda, zákusek (medovník) a oběd (polévka + hlavní jídlo)

Víkendový seminář
Časová dotace je 2 x 8 hodin, cena za osobu je 1.400 Kč.
Součástí víkendového semináře je 2 x lehká svačina – káva, voda, čaj, zákusek a 2x oběd z naší tréninkové kuchyně. V průběhu
víkendu si vyrobíte vlastní keramický hrneček, který si odnesete s sebou (výrobek si sami ozdobíte motivem, jak budete chtít).
Seminář nezahrnuje ubytování.
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