Terra- Szkolenia i DoradztwoPrzemysław Omieczyński
Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym

TERRA

Forma prawna

osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą - mikroprzedsiębiorstwo

NIP

7121045809

REGON

710008124

Dane adresowe
Skromna 5
20-704 Lublin
województwo: lubelskie, powiat: Lublin

Dane kontaktowe
Email

efs@terraszkolenia.pl

Telefon

815365650

Strona internetowa

www.terraszkolenia.pl

Fax

815365651

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

Doświadczenie w realizacji usług rozwojowych
TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński z siedziba w Lublinie jest ﬁrmą doradczoszkoleniową o ogólnopolskim zasięgu. Firma powstała w 1999 roku, początkowo funkcjonowała na
rynku szkoleń językowych, zajmując się kształceniem osób dorosłych, dzieci i młodzieży.
TERRA prowadzi szeroko pojętą działalność szkoleniową, zajmuje się organizacją szkoleń i realizacją

projektów unijnych. Współpracuje z profesjonalnym zespołem trenerów, dba, aby kadra dydaktyczna
reprezentowała wysoki poziom wiedzy oraz doświadczenia, co pozwala zaoferować szeroki zakres
usług na najwyższym poziomie.
TERRA Szkolenia i Doradztwo swoją ofertę kieruje do podmiotów gospodarczych, dynamicznie
rozwijających się mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych, szkół i uczelni
wyższych, gmin oraz innych jednostek samorządu terytorialnego.
TERRA Szkolenia i Doradztwo działa głównie w dwóch obszarach:
Pierwszy to realizacja projektów unijnych. Firma, dzięki doświadczonemu działowi projektów,
przygotowuje i realizuje autorskie projekty szkoleniowe. Do tej pory zrealizowaliśmy 45 autorskich
projektów na terenie całego kraju, skierowanych do różnych grup społecznych, dzieci, osób
pracujących, bezrobotnych, osób chcących zdobyć nowe kwaliﬁkacje zawodowe lub pragnących
założyć własną działalność gospodarczą. Każdy projekt zawierał odpowiednie wsparcie doradcze
dostosowane do konkretnej grupy oraz moduł szkoleniowy z indywidualnie dopasowanym
programem szkoleniowym.
W obecnej chwili jesteśmy na etapie realizacji 12 kolejnych projektów doﬁnansowanych z Unii
Europejskiej. Główny nacisk w bieżącym okresie programowania, oprócz szkoleń zawodowych,
językowych i komputerowych, kładziemy na szkolenia miękkie, diagnozowanie potrzeb uczestników,
poradnictwo psychologiczne, poradnictwo zawodowe.
Drugi obszar działalności TERRA Szkolenia i Doradztwo, to szkolenia komercyjne. Na zlecenie ﬁrm
zewnętrznych przeprowadzamy szkolenia zawodowe, miękkie i inne specjalistyczne.
Wśród szkoleń zawodowych szkoliliśmy: specjalistów z dziedziny księgowości i kadr, specjalistów z
dziedziny sprzedaży, graﬁków komputerowych, opiekunów osób starszych, kucharzy, kosmetyczki,
masażystów.
Szkolenia specjalistyczne, które znalazły się w naszej ofercie to: spawanie, operator obrabiarek
sterowanych numerycznie CNC, monter odnawialnych źródeł energii, logistyk, spedytor, obsługa
wózka widłowego.
Ważnym wsparciem do szkoleń zawodowych są szkolenia miękkie prowadzone przez naszą ﬁrmę:
trening kompetencji i umiejętności społecznych, poradnictwo psychologiczne, warsztaty
terapeutyczne, poradnictwo zawodowe.
Prowadzimy szkolenia otwarte dla szerokiej grupy słuchaczy, jak i zamknięte dla określonej ﬁrmy
bądź instytucji.
Realizujemy również szkolenia w standardzie VCC, które zakończone są egzaminem zewnętrznym
potwierdzającym kwalifikacje.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie z zakresu szkoleń i pozyskiwania środków z UE, w związku z
tym dysponujemy specjalistami z wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami niezbędnymi do
zapewnienia najwyższego poziomu kształcenia.

Skany dokumentów potwierdzających doświadczenie podmiotu

Inne informacje

TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński(TERRA)funkcjonuje jako instytucja
szkoleniowa na rynku kształcenia w zakresie języków obcych od 1994 roku. Firma prowadziła
odpłatne kursy językowe dla dzieci i młodzieży z małych miejscowości i wsi. Co roku taką formą
nauczania objętych było ok.60 000 dzieci z terenów wiejskich i małych miasteczek na obszarze
całego
kraju.
Firma
prowadziła
specjalistyczne
kursy
dla
służb
mundurowych
(wojsko,policja)spełniając wymogi określone przez STANAG 6001 oraz administracji państwowej i
samorządowej. Jest firmą ogólnopolską.

