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SIEMACHA Spot
WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI
SPOŁECZNYCH
ZAJĘCIA MUZYCZNE
ROZWÓJ ARTYSTYCZNY
ZAJĘCIA SPORTOWE
I REKREACYJNE
PROJEKTY SPOŁECZNE
MULTIMEDIA
GRUPY ROZWOJU

SIEMACHA Spot to „współczesne podwórka”
dla dzieci i młodzieży, w których najważniejszy
akcent pada na SPOTkanie z drugim człowiekiem –
z dobrym rówieśnikiem i mądrym dorosłym.
To miejsca, w których poprzez dbałość
o budowanie relacji tworzy się stabilna, przyjazna
społeczność oparta na więziach, jasnych zasadach
i twórczym podejściu do życia. SIEMACHA Spot
to specjalistyczne placówki wsparcia dziennego dla
młodych ludzi w wieku szkolnym, którzy z własnej
woli chcą być częścią społeczności, akceptują
jej normy, są otwarci na zdobywanie nowych
umiejętności. Autorskim projektem Stowarzyszenia
SIEMACHA jest prowadzenie tego rodzaju placówek
w galeriach handlowych. Młodzi ludzie, którzy
w sposób naturalny zawędrowali do estetycznych,
komercyjnych przestrzeni centrów handlowych,
w przemyślany sposób zapraszani są
do współtworzenia tam miejsc aktywnego
i twórczego rozwoju – SIEMACHA Spot.
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Podejmie suwerenną
decyzję o przynależności
do grona wychowanków.
Skontaktuje się
z dyrektorem placówki
oraz zapozna się
z ofertą i zasadami
funkcjonowania.
Wypełni kartę
wychowanka wraz
ze zgodą rodziców
lub opiekunów
prawnych.

Każda placówka SIEMACHA Spot składa się
z nowoczesnych, dobrze wyposażonych pracowni,
w których młody człowiek może zdobywać wiedzę,
rozwijać zainteresowania i talenty, uczyć się życia
z innymi. Każdy jest istotną częścią społeczności
placówki, w której najważniejsze są więzi,
otwarta komunikacja i wspólna praca; ma wpływ
na tworzone zasady, zdarzenia i ofertę zajęć.
Uznając ogromną wartość wychowania rówieśniczego,
przygotowujemy młodych ludzi do dorosłego życia dając
im możliwości rozwoju, ale i pokazując, jak skutecznie
z tych możliwości korzystać. Wszystkie zajęcia dla
wychowanków są nieodpłatne, ale nie są za darmo.
Praca nad sobą, aktywność, systematyczność,
zaangażowanie w życie SIEMACHA Spot jest
odpowiedzią na nieocenioną wartość przyjaźni,
bogatą ofertę zajęć, wyjazdy podczas wakacji i ferii.
Wysoka jakość wyposażenia, oferowanych zajęć
i profesjonalizm zatrudnionej kadry są sposobem
okazywania szacunku naszym wychowankom.
Placówki działają codziennie, od poniedziałku
do piątku, w godzinach od 13:00 do 20:00.
W weekendy realizujemy zajęcia dodatkowe,
warsztaty tematyczne oraz wyjazdy.
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