
 

NIEZWYKŁA PRZESTRZEŃ 
NIKISZOWCA 

I CENTRUM ZIMBARDO 

SZKOLENIA 
Oferujemy szkolenia w następujących 
obszarach:  
• rewitalizacja 
• animacja lokalna 
• planowanie i zarządzanie zmianą 
• ekonomia społeczna. 
Nasi eksperci to doświadczeni 
trenerzy i wieloletni praktycy w  tych 
dziedzinach.  
 
DZIAŁALNOŚĆ DIAGNOSTYCZNA 
• Prowadzimy badania społeczne 

wraz z rekomendacjami na 
przyszłość. 

• Tworzymy koncepcje działań 
rewitalizacyjnych. 

• Wspieramy powstawanie 
dokumentów strategicznych. 

 

WIZYTY STUDYJNE I WYCIECZKI 
Oferujemy zwiedzanie osiedla oraz 
okolic z lokalnym przewodnikiem, 
sprofilowane na określoną tematykę: 
• „Rewitalizacja Nikiszowca” – 

poświęcona historii pozytywnej 
zmiany w Nikiszowcu 
z możliwością zwiedzenia Centrum 
Zimbardo i innych ważnych dla 
rewitalizacji miejsc w Nikiszowcu 

• "Chodzona Historia Nikiszowca” 
• „Wokół Nikisza” - Szlakiem 

Zabytków Techniki Województwa 
Śląskiego 

• "Filmowy Nikisz" - wycieczka 
śladami Kutza, Majewskiego itd.  

Oferujemy wycieczki w języku polskim  
i angielskim oraz w gwarze śląskiej. 
Trasa może być modyfikowana, 
możliwe wersje piesze i autobusowe. 

 
 

SZKOLENIA 
▬ 

DIAGNOSTYKA  
▬ 

BADANIA SPOŁECZNE 

WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA 
Zapraszamy do współpracy m.in.  
w   zakresie:  
• skorzystania z przestrzeni Centrum 

Zimbardo na spotkania, szkolenia, 
seminaria 

• promocji w trakcie wydarzeń 
plenerowych w Nikiszowcu 

• zaangażowania w formie 
wolontariatu pracowniczego 

• realizacji krótko  
i długoterminowych projektów  
w obszarze rewitalizacji. 

 
WYDARZENIA I IMPREZY  
Jako organizator jednej z najbardziej 
rozpoznawalnych imprez w regionie - 
Jarmarku na Nikiszu, oferujemy 
współpracę przy organizacji dużych 
wydarzeń kulturalnych i handlowych.  
 

CENTRUM ZIMBARDO  
W NIKISZOWCU 
Na rynku - w samym sercu Nikiszowca 
- znajduje się Centrum Zimbardo. Jest 
ono jednym z symboli pozytywnej 
zmiany w Nikiszowcu. Na co dzień 
miejsce spotkań młodzieży i lokalnej 
społeczności, wykorzystywane jest 
także do celów edukacyjnych.  
Nie jest typową salą szkoleniową, ale 
jego klimat sprzyja twórczej pracy. 
Centrum jest wyposażone  
w odpowiedni sprzęt tj. projektor, 
ekran, nagłośnienie, bezprzewodowy 
internet. Dlatego bardzo dobrze nadaje 
się na organizację spotkań, szkoleń czy 
warsztatów, wizyt studyjnych. 
Poczęstunek możliwy jest na miejscu 
lub w pobliskich lokalach.  
 

WIZYTY STUDYJNE  
I WYCIECZKI 

PO NIKISZOWCU 
I OKOLICY 

WSPÓŁPRACA  
MIĘDZYSEKTOROWA 

▬ 
ORGANIZACJA IMPREZ 


