Oczko Maria Centrum Kształcenia
Dorosłych
Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym
Forma prawna

NIP

osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą - mikroprzedsiębiorstwo
5491558368

REGON

072130494

Dane adresowe
Żwirki i Wigury 27
32-650 Kęty
województwo: małopolskie, powiat: oświęcimski

Dane kontaktowe
Email

ckd@ckd.edu.pl

Telefon

33 845 21 33

Strona internetowa

www.ckd.edu.pl

Fax

33 845 21 33

Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa

Doświadczenie w realizacji usług rozwojowych
Centrum Kształcenia Dorosłych w Kętach działa od 1998 r. jako instytucja edukacyjna. Prowadzimy
szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych.Posiadamy również Akredytowany Ośrodek
Kształcenia Zawodowego. Realizujemy kwaliﬁkacyjne kursy zawodowe. W latach 2013-2016
przeprowadziliśmy 6 kwaliﬁkacyjnych kursów zawodowych dla 50 osób. Wszystkie osoby otrzymały
kwaliﬁkacje i dyplomy w branży medyczno-społecznej po egzaminie przed Okręgową Komisja
Egzaminacyjną. Dyrektor CKD działa w Związku Pracodawców "PODBESKIDZIE" w Kętach, należy do

Lokalnej Grupy Działania Dorzecze Soły i Wieprzówki. Placówka posiadamy wpis do Rejestru
Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.
Posiadamy doświadczenie w realizacji projektów unijnych - realizujemy kursy zawodowe oraz zajęcia
doradztwa zawodowego, organizujemy praktyki zawodowe.
Doświadczenie w realizacji projektów:
- 2014 r - PCPR Oświęcim - Priorytet VII - "Zainwestuj w siebie". Projekt nr PO KL 07.01.02-12-029/08;
kurs prawa jazdy kat. B, graﬁki komputerowej z projektowaniem stron www oraz obsługi programów:
Photoshop oraz Corel, kursy komputerowe ECDL, magazynier, kasa ﬁskalna, obsługa wózków
widłowych, kurs florystyczny
- 2014 r - PCPR Wadowice Poddziałanie 7.1.2 pn. "Damy sobie radę" w ramach PO KL
współﬁnansowany ze środków EFS w roku 2014 dla uczestniczek - kurs opiekuna osób starszych,
niepełnosprawnych i dzieci.
W 2016 roku w ramach projektu ERASMUS + słuchacze szkół Centrum Kształcenia Dorosłych
uczestniczyli w praktykach zagranicznych. Projekt zakładał podniesienie kompetencji zawodowych
uczestników w zawodach: technik masażysta, technik farmaceutyczny i opiekun medyczny.
Uczestnicy nabyli wiedzę i umiejetności praktyczne, każdy z nich został oceniony przez
zagranicznego pracodawcę, otrzymał stosowny certyﬁkat ukończenia staży oraz inne dokumenty
uznawane w całej Unii europejskiej.
Udział w projekcie był dla uczestnikó bezpłatny i w 100 % ﬁnansowany z programu Unii Europejskiej
Erasmus+. Wsparcie obejmowało zajęcia z przygotowania przed wyjazdem, przelot samolotem,
transport lokalny, zakwaterowanie i wyżywienie w kraju odbywania praktyk. Program Erasmus+
stwarza też możliwośc poznania za granicą nowych metod uczenia zawodu, jak również rozwijania
trwałej współpracy między instytucjami kształcenia i szkolenia zawodowego z różnych krajów.
Wyjazdy mogą trwać od 2 dni do 2 miesiecy, są przeznaczone dla osób zajmujących się
kształceniem i szkoleniem zawodowym.

Skany dokumentów potwierdzających doświadczenie podmiotu
ECdL_7_edycji.pdf Tomice_-__opiekun....pdf Kęty_-_Wykluczenie_cyfrowe.pdf ECDL_Start.pdf
Aktywne_opiekunki_z_prawem_jazdy.pdf

