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

Doświadczenie w realizacji usług rozwojowych
"Akademia MSP Ochrony Zdrowia i Urody Monika Sekita-Pilch" działa na rynku usług rozwojowych od
września 2007 roku. Główną dzialalnością jest prowadzenie niepublicznej szkoły policealnej z
uprawnieniami szkoły publicznej, która kształci w zawodzie: technik usług kosmetycznych, w którym

dwuletni cykl ksztacenia kończy się egzaminem państwowym.
Technik usług kosmetycznych jest zawodem usługowym przyporządkowanym branży
administracyjno-usługowej. Przedstawiciele tego zawodu kierują swoją ofertę do ogółu ludności.
Klienci usług kosmetycznych mają bardzo wysokie wymagania, zarówno co do jakości usług jak też
jakości w relacjach klient-usługodawca. Wysokie oczekiwania klientów powoduja konieczność
ciągłego rozwoju podmiotów działających w ramach branży kosmetycznej, zarówno pod
względem innowacji kosmetycznych i technologicznych jak też rozwoju osobistego kadry. Dzięki
nauce na kierunku technik usług kosmetycznych w "Akademii MSP Ochrony Zdrowia i Urody Monika
Sekita-Pilch" uczniowie mogą uzyskać wszystkie umiejętności niezbędne do pracy w tym ciągle
rozwijający się zawodzie. DOtyczy to równiez umiejętności miękkich, komunikacji, pracy w zespole,
podstaw CRM i przedsiębiorczości. Technicy usług kosmetycznych uzyskują również wiedzę i
umiejętności niezbędne do kierowania salonem kosmetycznym
zgodnie z obowiązującymi
dyrektywami unijnymi oraz przepisami SANEPiD-u, PPOŻ, BHP i Kodeksu Pracy.
Ponadto placówka kształci, w cyklu jednorocznym, na kierunkach: trychologia; kosmetologia
estetyczna, wizaż i kreowanie wizerunku; dietetyka; podologia; SPA i Wellness; masaż; fryzjerstwo;
anti-aging. Oprócz kształcenia w trybie szkolnym w ramach działalności prowadzone są również, w
zalezności od zainteresowania rynku, kursy i szkolenia z zakresu: manicure i pielegnacja dłoni;
podologia, pedicure i pielegncja stóp; szkolenia kosmetyczne; stulizacja paznokci; wizaż; masaż;
odnowa biologiczna; przedłużanie oraz zagęszczanie rzęs; kurs mikropigmentacji-makijaż
permanentny; mikrodermobrazja i mezoterapia; ultradźwięki w kosmetologii; kosmetologia
estetyczna; mezoterapia igłowa; kosmetologia i medycyna estetyczna; trychologia; dietetyka.
"Akademia MSP Ochrony Zdrowia i Urody Monika Sekita-Pilch" przygotowuje uczniów i słuchaczy do
przeproadzania zabiegów typowych dla branży kosmetycznej, przeprowadzanych w obrębie skóry
twarzy, szyi i dekoltu oraz dłoni, stóp i ciała oraz zabiegów pielęgnacyjnych, upiększających,
zdobniczych i z zastosowaniem czynników ﬁzykalny. Ważnym polem zawodowym, do którego
przygotowują się uczniowie i słuchacze "Akademia MSP Ochrony Zdrowia i Urody Monika Sekita-Pilch"
jest poradnictwo w zakresie stylizacji i wizażu na temat rodzaju makijażu, fryzur i kolorystyki włosów,
doboru ubioru , biżuterii i dodatków. Uczniowie i słuchacze uzyskują również wiedzę i umiejętnoci
przydatne w kontakcie z lekarzami i dietetykami oraz w realizacji zalecanych przez nich terapii i diet.
W toku zajęć uczniowie i kursanci przygotowują się również do stosowania i prowadzenia sprzedaż
kosmetyków, preparatów ziołowych, suplementów diety oraz akcesoriów kosmetycznych. .
"Akademia MSP Ochrony Zdrowia i Urody Monika Sekita-Pilch"
w roku 2017 obchodzi
dziesięciolecie swojej działalności. W tym czasie wykształcenie, przypieczętowane egzaminem
zawodowym, zdobyło w niej ponad 200 osób. Kolejnych kilkuset słuchaczy, dzięki uczestnictwu w
zajęciach szkolnych wtrybie jednorocznym oraz w kursach i szkoleniach, zdobyło w placówce nowe
kompetencje zawodowe.
Nasza placówka ma wysoką renomę w środowisku osób zajmujących się branżą kosmetyczną. O
profesjonaliźmie i jakości kształcenia świadczą nie tylko wysokie wyniki egzaminów, osiagane przez
uczniow i słuchaczy "Akademii MSP Ochrony Zdrowia i Urody Monika Sekita-Pilch", ale również ich
sukces zawodowy i biznesowy na rynku pracy.
"Akademia MSP Ochrony Zdrowia i Urody Monika Sekita-Pilch" aktywnie uczestniczy w życiu
gospodarczym, edykacyjnym, społecznym i kulturalnym regionu. W ciągu dekady działalności
placówka, prezentując swoja ofertę oraz prowadząc krótkie formy szkoleniowe, wielokrotnie brała
udział w różnego działaniach organizowanych przez organizacje pozarządowe oraz urzędy i
instytucje.
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Inne informacje
Placówka przeszła proces certyfikacji i spełnia wymogi Standardu Usług Szkoleniowych 2.0 PISF.
"Akademia MSP Ochrony Zdrowia i Urody Monika Sekita-Pilch" jest wpisana do prowadzonego przez
WUP w Zielonej Górze rejestru instytucji szkoleniowych, co poświadcza dokument "Zawiadomienie o
wpisie instytucji szkolenioej do spisu instytcji szkoleniowych". Pracownicy placówki posiadają liczne
świdectwa, certyﬁkaty i zaświadczenia potwierdzające wysoki stopień ich kompetencji zawodowych.
Kadra placówki posiada takie dkumenty w zakresie: Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy,
Ratownik medyczny, Pielęgniartwo ratunkowe, Chemia, Nauki Społeczne, Przedsiębiorczość,
Dietetyka, Fizjoterapia, Kosmetologia, Instruktor stylizacji paznokci, Arteterapia, Zdrowie i uroda nóg,
Codzienna pielęgnacja skóry, Leczenie olejkami naturalnymi, Naprawa i wzmacnianie płytki
paznokciowej metodą światłoutwardzalną,
Sztuka, Technik usług Fryzjerskich, Wizażysta,
Zarządzanie placówką oświatową, Pedagogika.
"Akademia MSP Ochrony Zdrowia i Urody Monika Sekita-Pilch" prowadzi też własną. działalność
wydawniczą w zakresie publikacji wewnętrznych związanych z prowadzonym kształceniem
zawodowym:
M. Sekita-Pilch, Zawód stylista paznokci, Gorzów Wielkopolski 2010;
M. Sekita-Pilch,Specjalista odnowy biologicznej SPA&Wellness , Gorzów WIelkopolski 2011;
M. Sekita-Pilch,Specjalista ds kosmetyki twarzy Gorzów Wielkopolski 2013.
Ponadto w odrobku pracowników placówki znajdują się, samodzielne lub pisane we współautorstwie,
publikacje wydane przez WSiP i zatwierdzone przez MEN jako literatura przedmiotowa w kształceniu
Techników kosmetycznych (Kwaliﬁkacja A62 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni
i stóp; Kwalifikacja A61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy):
M. Kaniewska, M. Sekita-Pilch, Pracownia kosmetyczna ciała. Kwalifikacja A.62 Praktyczna
nauka zawodu Technik usług kosmetycznych. Szkoła ponadgimnazjalna, Warszawa 2015;
M. Sekita-Pilch, Repetytorium + testy. Egzamin zawodowy. Kwalifikacja A.61. Technik usług
kosmetycznych. Szkoła ponadgimnazjalna, Warszawa 2016;
M. Sekita-Pilch, Repetytorium + testy Egzamin zawodowy Technik usług kosmetycznych.
Kwalifikacja A.62. Szkoła ponadgimnazjalna, Warszawa 2016;
M. Sekita-Pilch, M. Rajczykowska, Praktyczna nauka zawodu. Pracownia kosmetyczna twarzy.
Kwalifikacja A.61. Technik usług kosmetycznych. Szkoła ponadgimnazjalna, Warszawa 2016.

