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Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym

Instytut Edukacji Logopedycznej

Forma prawna

osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą - mikroprzedsiębiorstwo

NIP

7162601302

REGON

060559717

Dane adresowe
Wiejska 25
24-150 Nałęczów
województwo: lubelskie, powiat: puławski

Dane kontaktowe
Email

biuro.instytutlogopedyczny@gmail.com

Telefon

Strona
internetowa

www.instytutlogopedyczny.pl

Fax

+48
505255435

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

Doświadczenie w realizacji usług rozwojowych
Instytut Edukacji Logopedycznej zajmuje się realizacją szkoleń od 2013 roku. Nasza ﬁrma zajmuje się
szeroko rozumianą edukacją logopedyczną. Organizujemy specjalistyczne szkolenia, które
wzbogacą warsztat pracy logopedów, pedagogów, psychologów oraz innych zainteresowanych

osób o nowe umiejętności przydatne w czuwaniu nad prawidłowym rozwojem mowy. Celem szkoleń
jest również wyposażenie uczestników w umiejętności, które będą mogli wykorzystać, prowadząc
terapie: logopedyczną, pedagogiczną czy psychologiczną. Szkolenia organizujemy za terenie całej
Polski.
Ponadto specjalizujemy się w prowadzeniu szkoleń z emisji głosu (logopedia artystyczna)
skierowanych do osób, które pracują głosem (np. nauczyciele, menedżerowie, wykładowcy,
handlowcy, rzecznicy prasowi, dziennikarze, politycy). Organizujemy również szkolenia Rad
Pedagogicznych szkół i placówek edukacyjno-wychowawczych.
W ramach działalności Instytutu Edukacji Logopedycznej funkcjonuje Gabinet Logopedyczny, w
którym prowadzimy proﬁlaktykę logopedyczną, terapię dzieci i dorosłych oraz ćwiczenia z
zakresu logopedii artystycznej. Prowadzimy także zajęcia z zakresu logorytmiki, nauki języka
migowego dla grup przedszkolnych.
Stale rozwijamy się i poszerzamy naszą ofertę edukacyjną - nawiązaliśmy współpracę z psychologiem
dziecięcym oraz
pedagogiem. Dążymy do
stworzenia centrum holistycznej terapii
logopedycznej oraz ośrodka doskonalenia dla nauczycieli i logopedów.
Zapraszamy do korzystania z oferty Instytutu Edukacji Logopedycznej
Skany dokumentów potwierdzających doświadczenie podmiotu

Inne informacje
Instytut Edukacji Logopedycznej jest wpisany do RIS (Rejestru Instytucji Szkoleniowych) pod
numerem: 2.06/00036/2018
Uczestnicy szkoleń otrzymują certyﬁkat wydany na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach
pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).
Certyﬁkacja
ISO
9001:2015 w zakresie: Usługi terapeutyczne z zakresu logopedii,
neurologopedii, psychologii, szkolenia i doradztwo z zakresu logopedii, psychologii, pedagogiki,
ﬁzjoterapii, trening emisji głosu. warsztaty dla rodziców, zajęcia rozwojowe dla dzieci. Nr certyﬁkatu:
Q&R_717
Certyﬁkacja wprowadzenia i stosowania środków technicznych, organizacyjnych oraz jakościowych
zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób ﬁzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych). Nr certyfikatu: Q&R_716

