Współpraca się
opłaca!
Chcesz zintegrować swoich pracowników w kulturalny sposób?
Sprawdzić ich umiejętność pracy w zespole?
A może szukasz pomysłu na prezent dla swoich partnerów biznesowych?
Zorganizujemy dla pracowników twojej ﬁrmy grę terenową, która wyłoni lidera
w grupie, warsztaty teatralne, które podniosą umiejętność pracy w zespole,
a podczas warsztatów graﬁcznych razem stworzymy wyjątkową
kartkę okolicznościową, która zachwyci twoich klientów.
Wspólnie możemy wypracować model współpracy najkorzystniejszy
dla obu stron, z uwzględnieniem zarówno potrzeb i możliwości Partnera,
jak i priorytetowych działań Fundacji.

Korzyści, jakie można osiągnąć:
• wzrost poczucia przynależności i lojalności pracownika wobec ﬁrmy,
• integracja twoich pracowników w inspirującym otoczeniu,
• minimalizacja stresu związanego z pracą,
• wartościowy odpoczynek dla rodziny twojego pracownika,
• wymiana doświadczeń, możliwość wzajemnego uczenia się,
• motywacja, rozwój osobisty, podniesienie kwaliﬁkacji zawodowych,
• możliwość realizowania pasji pracowników,
• uzyskanie efektu synergii poprzez połączenie wiedzy, kapitału i kompetencji.

Fundacja im. Zoﬁi Kossak istnieje po to, aby zachować i promować dziedzictwo kulturowe
rodziny Kossaków w Górkach Wielkich. Prowadzimy działalność edukacyjną i kulturalną na terenie
Śląska Cieszyńskiego. Jako Fundacja realizujemy ciekawe projekty kulturalne, które wymagają
od nas kreatywności, dyscypliny oraz profesjonalizmu. Działamy od 1998 roku.

Możliwości
współpracy
Zaangażowanie społeczne
Zakładamy, że najtrwalsze i najbardziej efektywne Partnerstwa to te, które opierają się
nie tylko na zaangażowaniu ﬁnansowym, lecz również angażują pracowników oraz są
zbieżne ze strategicznymi celami CSR ﬁrmy. Współpraca twojej ﬁrmy i naszej fundacji
może odbywać się w formie:
• oferty warsztatowej dla pracowników i całych rodzin,
• wolontariatu pracowniczego,
• zorganizowania spotkań/konferencji biznesowych,
• działań skierowanych na ochronę środowiska.

Co można zyskać?
• ciekawą ofertę wyjazdu integracyjnego
(gra terenowa, warsztaty ekologiczne np. wokół nietoperzy,
warsztaty graﬁczne, warsztaty teatralne),
• wyjątkową kartkę z życzeniami stworzoną przez twoich pracowników,
• integrację pracowników (warsztaty, grill, nocleg).

Marketing
w słusznej sprawie
Marke ng w słusznej sprawie (Cause Related Marke ng) jest formą,
w której twoja ﬁrma wspiera naszą fundację realizując jednocześnie założone
cele marke ngowe i sprzedażowe ﬁrmy. W tym modelu współpracy część
zysku ze sprzedaży wybranych produktów lub usług przekazywana jest
na wsparcie działań naszej fundacji (na cele statutowe lub wybrany program).
Współpraca często obejmuje umieszczenie logo na produktach
ﬁrmy oraz wspólną kampanię reklamową. Przykładem takich działań
jest kampania „Podziel się posiłkiem” prowadzona przez ﬁrmę Danone.

Co można osiągnąć?
• wzrost sprzedaży,
• wzrost lojalności konsumentów,
• wzrost motywacji i wrażliwości społecznej pracowników,
• poprawa reputacji i wizerunku społecznego ﬁrmy.

Nasza oferta
Gra terenowa
„Tajemnice Dworu Kossaków”
to przygoda, w której zmierzycie się ze swoją intuicją,
wiedzą, a także sprawdzicie czy umiecie pracować
zespołowo oraz kto z was ma zdolności przywódcze.
Trasa gry prowadzi przez te miejsca w Górkach Wielkich,
z którymi Zoﬁa Kossak była najbardziej związana.
Tym samym Zawodnicy mają okazję nie tylko lepiej
poznać postać pisarki, ale również otoczenie, w którym
żyła i tworzyła. Zadaniem zgłoszonych do gry drużyn jest
jak najszybsze przejście całej trasy, wykonanie po drodze
wyznaczonych zadań i rozwiązanie końcowej zagadki.

Stwórz własną
kartkę okolicznościową
Warsztaty prowadzone są przez graﬁka. Proponujemy
wykonanie tradycyjnego linorytu dłutami (dzieci 11+,
młodzież, dorośli) lub monotypii (dzieci poniżej 11 lat).
Istnieje możliwość odbicia kartek na prasie graﬁcznej.
Tematyka warsztatów jest indywidualnie ustalana.
Technicznie skupiamy się na małych formach graﬁcznych
(exlibrisy, kartki okolicznościowe, zakładki do książek,
okładki książek, inicjały liternicze, motywy na torbę,
druk na koszulce, druk na bandanach).

Skarby Parku Kossaków
to mul medialna prezentacja poświęcona gatunkom
roślin i zwierząt, jakie można spotkać w parku
przy Dworze Kossaków. W programie: spotkanie
z przyrodnikiem i oprowadzanie po parku. W ramach
warsztatów do wyboru: ścieżka ekologiczna połączona
z działaniami plastycznymi i ruchowymi w oparciu
o motyw drzewa lub ścieżka zatytułowana
„Zaprojektuj ogród”, gdzie uczestnicy poznają
różne koncepcje tworzenia ogrodów na przestrzeni
wieków, samodzielnie lub w grupach projektują ogród.

I jak Improwizacja
to zajęcia teatralne dla dzieci i rodziców polegające
na połączeniu zabaw twórczych i ćwiczeń aktorskich
opartych na metodzie improwizacji teatralnej
wywodzącej się z aktywności ﬁzycznej. Spotkanie
ma na celu uruchomienie swobodnej ekspresji
twórczej, uwolnienie twórczej energii.

Nietoperz – fajny zwierz
to zajęcia o tematyce chiropterologicznej promujące
nasze lokalne dziedzictwo przyrodnicze - nietoperze.
Zabytkowy park przy Dworze Kossaków oraz dawny
spichlerz w Górkach Wielkich zamieszkuje 7 różnych
gatunków tych ssaków, w tym niezwykle rzadki na tym
terenie gatunek borowiaczka. Spotkania na temat
nietoperzy prowadzi specjalista z zakresu biologii
i ochrony przyrody. W letnich miesiącach, wieczorami
prowadzimy także zajęcia w terenie, gdzie przy użyciu
detektora ultrasonicznego rejestrujemy dźwięki
emitowane przez przelatującego nietoperza, dzięki
czemu możemy zakwaliﬁkować go jako dany gatunek.
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