SZKOLENIA TEMATYCZNE I ROZWOJOWE
Realizujemy
szereg
szkoleń
z
zakresu
kompetencji
interpersonalnych,
animacji
społecznej,
coachingu,
przedsiębiorczości i inne. W systemie kilkugodzinnym lub
kilkudniowym (np. weekend) w grupie do 20 osób metodami
aktywnymi pracujemy w oparciu o proces grupowy.
Szkolenia wyjazdowe, w pięknym otoczeniu przyrody, z
profesjonalnymi trenerami – pozwalają efektywnie pracować
grupie z dala od codziennych zajęć. Warto ze swoim zespołem lub
podopiecznymi (szkolimy młodzież i dorosłych) przyjechać do nas i
uczyć się z nami aktywnie. Realizujemy również całe cykle
edukacyjne jak Szkoły Animatorów, Szkoły Umiejętności
Coachingowych, Szkoły Umiejętności Trenerskich, Szkoły
Edukatorów itp. W naszej ofercie znajdują się szkolenia:

Komunikacja interpersonalna

Budowanie zespołu

Motywowanie do działania

Rozwiązywanie konfliktów

Animacja społeczna

Kompetencje lidera

Myślenie pytaniami

Diagnozowanie środowiska lokalnego

Pisanie projektów

Ekonomia Społeczna

ABC przedsiębiorczości

Trening Kreatywności

Trening Antydyskryminacyjny

Wolontariat

Umiejętności Coachingowe

Umiejętności Trenerskie

Trening Kompetencji Społecznych

Moje mocne strony

Trening interpersonalny

Grupa Rozwoju Osobistego

I inne
Zajęcia prowadzimy technikami zachęcającymi do samopoznania i
dzielenia się refleksjami, dostosowując się do indywidualnej
dynamiki grupy. Istnieje możliwość wynajęcia ośrodka do realizacji
własnych zajęć. Poniżej propozycja 16-godzinnego szkolenia (3-dni).
PROGRAM
I dzień
16:00 przyjazd grupy, obiad (2 dania), szkolenie, kolacja, czas wolny
do zagospodarowania wedle życzenia zamawiającego
II dzień
8:30 śniadanie, 9:00 szkolenie, obiad (2 dania), szkolenie, kolacja,
czas do wspólnego zagospodarowania
III dzień
8:30 Śniadanie, 9:00 szkolenie, obiad (2 dania), 14:00 wyjazd grupy

Możliwość zorganizowania szkolenia
zarówno kilkugodzinnego jak i kilkudniowego.

Zakwaterowanie:
Kacze Bagno – Miejsce Inicjatyw Pozytywnych to niezależny ośrodek
edukacji i animacji znajdujący się niedaleko Nowego Miasta
Lubawskiego. Jest to modelowy ośrodek specjalizujący się w pracy
z grupami młodzieżowymi i dorosłymi w oparciu o proces grupowy,
a także realizujący szereg szkoleń rozwojowych oraz warsztatów
artystycznych poprzez pracę z ciałem, głosem, rytmem oraz techniki
kreatywne. Posiada on pełne zaplecze noclegowo – cateringowe
usytuowane na Warmii w okolicy pól, lasów i łąk.
Zapewniamy kameralność gdyż jednocześnie w ośrodku przebywa tylko
jedna grupa. Zatem nie tylko można się u nas dobrze poznać i
zintegrować ale również efektywnie uczyć.
Wspólna sala noclegowa (na wzór kubryku na żaglowcu), sprzyjająca
integracji, z pełnym węzłem sanitarnym: 5 łazienek z prysznicami osobno dla kobiet i mężczyzn. Na terenie obiektu znajdują się: kuchnia,
stołówka, miejsce na ognisko, 3 duże werandy z widokiem na
malowniczą okolicę, sala szkoleniowo - warsztatowa, pracownia
ceramiczna, kafeteria – chillout room, 3,5ha terenów zielonych do
realizacji zajęć artystycznych, oraz do wyłącznej dyspozycji dla
uczestników - przytulna piwnica z kominkiem i barem na wyłączność!
Teren jest ogrodzony i bezpieczny. Latem możliwość organizacji
spływów kajakowych a zimą jazdy na nartach na stoku Kurza Góra.
Wyżywienie:
3 posiłki dziennie, w dniu przyjazdu zaczynamy obiadem
(dwudaniowym), w dniu wyjazdu kończymy obiadem, serwis kawowy.
Stały dostęp dla uczestników do w pełni wyposażonej kuchni. Posiłki
przygotowywane są ze świeżych produktów od lokalnych dostawców.
Transport:
We własnym zakresie
Świadczenia w cenie:
2 noclegi, wyżywienie, ubezpieczenie, pomieszczenia do warsztatów,
zatrudnienie wykwalifikowanych trenerów i coachów (oraz pedagogów,
animatorów, socjoterapeuty i psychoterapeuty), koordynację zajęć,
sprzęt i materiały szkoleniowe i warsztatowe.
Uwagi:
Uczestnicy powinni posiadać: śpiwór, ręcznik, dobry humor.
CENA

Zależy od ilości osób i długości szkolenia. Każdego klienta
traktujemy indywidualnie dlatego zadzwoń: tel. 603 789 146 lub
napisz: kaczebagno@kaczebagno.pl

