
АртВИЗА ПРО представя …..

Образователен център в помощ на семейството

ДЕТЕГЛЕДАЧИ АЛФ

И 

ТОППРОДУКТА за работодатели 

Корпоративна занималня АЛФ



АЛФ В ПОДКРЕПА НА РОДИТЕЛИТЕ

ЗАНИМАЛНЯ АЛФ представлява творческо

ателие, ситуирано на място при работодателя с

цел почасова, полудневна или целодневна

грижа за деца под формата на арт, езикови и др.

творчески занимания. Концепцията е изградена

на принципите на дизайн мисленето чрез игри,

езикови занимания и изкуства.

Образователен център АЛФ, вече води

разговори с първите работодатели, които имат

условия да включат образователната услуга в

социалния си пакет. В идеята на АртВИЗА ПРО,

Българската търговско-промишлена палата –

най-голямата работодателска организация в

България, вижда решение и на още няколко

сериозни проблема големия град – липсата на

места в детските градини, високите цени в

частните такива и нуждата от нова подкрепяща

образователна среда за началния курс ученици

1-4 клас.



КОРПОРАТИВНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ - АЛФ

ТОПИНСТРУМЕНТ В СОЦИАЛНИЯ ПОРТФЕЙЛ НА ГОЛЕМИТЕ 
РАБОТОДАТЕЛИ С ДВЕ КЛЮЧОВИ ПРЕДИМСТВА:  

✓ Осигуряване на защитено пространство в близост до работата
на работещите родители за техните деца

✓ Решаване на проблема на работодателите с мотивацията и
трудовата дисциплина на работниците и служителите в най-
активна творческа възраст, които имат деца от 4 до 12годишна
възраст с преференциална финансова подкрепа под формата
на социален ваучер за занималня.

РЕЗУЛТАТ:
ВНЕДРЯВАНЕ НА НОВА ФОРМА НА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

през социален образователен пакет „КОРПОРАТИВНА 
ЗАНИМАЛНЯ АЛФ“ на работното място



КОРПОРАТИВНА ЗАНИМАЛНЯ АЛФ

Основна идея на концепцията АЛФ, е да даде възможност
на работещите в дадена компания или предприятие да бъдат
спокойни по времето на своята работа относно грижата за децата
им.

Занималня АЛФ ще събира децата на работещите в едно
предприятие под един покрив и осигурява професионална грижа за
тяхното възпитание, образование и отглеждане.

Основна цел - подпомагане на семействата в предучилищната и
извънучилищната грижа за децата от 4 до 12 години в тяхното
възпитание, психологическа и физическа грижа.

Минимален брой посетители - 10 деца

Максимален брой - 15 деца



Корпоративната занималня е замислена да използва иновативни
технологии и подходи – ще се работи с тъчскрийн дъска и графични
таблети. Ще се използват дизайн мислене, арттерапия и
психодрама.

Ще се възпитава предприемаческо мислене през съзидателно
начало, менторство и мотивация в спокойна среда, където децата да
се чувстват приети и подкрепени без да бъдат съдени и поучавани.

Корпоративна занималня АЛФ

Ще се работи с природни материали

Ще се инициират творчески ателиета

Ще се създават истории



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО!

www.alfzona.bg

http://www.alfzona.bg/

