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

Doświadczenie w realizacji usług rozwojowych
Stowarzyszenie Humaneo prowadzi działalność od 2006 roku. Celem jego działalności jest
promowanie idei społeczeństwa informacyjnego, wdrażanie nowoczesnych rozwiązań IT, wspieranie
idei kształcenia ustawicznego. Humaneo posiada udokumentowane 9-cio letnie doświadczenie w
świadczeniu usług szkoleniowych w całym kraju. Zrealizowało różnorodne szkolenia informatyczne,
zawodowe, jak również tzw. „szkolenia miękkie”, w których uczestniczyło około 15 tysięcy osób
łącznie. Współpracuje z ponad 760 trenerami i 500 egzaminatorami w całym kraju. Dysponuje
mobilnymi laboratoriami komputerowymi, dzięki którym jest w stanie przeprowadzić szkolenia w
dowolnym miejscu. Realizuje projekty współﬁnansowane z funduszy unijnych, zajmuje się
organizacją turnusów rehabilitacyjno–szkoleniowych.

W ramach współpracy z naszymi Klientami zrealizowaliśmy z powodzeniem wiele szkoleń
stacjonarnych i wyjazdowych, co potwierdzają liczne referencje, które otrzymaliśmy. Nasi Klienci to
m.in.: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ochotnicze Hufce Pracy, Urzędy Pracy, Urzędy
Marszałkowskie, Regionalne Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie,
Zakłady Doskonalenia Zawodowego, Zakłady Karne, Jednostki Samorządu Terytorialnego i wiele
innych.
HUMANEO czynnie uczestniczy w pozyskiwaniu środków z funduszy unijnych. Od 2008 roku
zrealizował wiele projektów współﬁnansowanych z Unii Europejskiej, zarówno samodzielnie jak i jako
podwykonawca. Własne doświadczenia przy realizacji projektów unijnych pozwalają nam na realizację
projektów szkoleniowych na zlecenie naszych Klientów, z uwzględnieniem wymogów i standardów
unijnych. Realizując szkolenia w ramach projektów unijnych, zawsze kładziemy szczególny nacisk na
osiągnięcie rezultatów projektu, zarówno twardych jak i miękkich, jak również na przygotowanie
dokumentacji z prowadzonych działań w sposób zgodny z wymogami UE. Takie podejście
gwarantuje, z jednej strony zadowolenie i satysfakcję uczestników szkoleń, z drugiej zaś umożliwia
finansowe rozliczenie projektu i pozwala uniknąć kosztów niekwalifikowalnych.
Jest autorem i wydawcą podręczników i skryptów szkoleniowych z zakresu ECCC, obejmujących
obszar technologii informacyjnych, jak również obszar informatyczny, techniczny i branżowy, do
wszystkich modułów i poziomów zaawansowania, objętych systemem certyﬁkacji w standardzie
Europejskiego Certyﬁkatu Kompetencji Informatycznych ECCC. Wszystkie podręczniki posiadają znak
zgodności z ECCC, nadany przez Fundację ECCC.
Katalog usług Humaneo dostępny jest pod adresem:
http://91.231.231.19/katalog-humaneo.pdf

Skany dokumentów potwierdzających doświadczenie podmiotu
referencje_1.pdf referencje_5.pdf referencje_2.pdf referencje_3.pdf referencje_4.pdf

Inne informacje
- Ośrodek Egzaminacyjny ECCC
- Centralny Ośrodek Kształcenia ECCC
- Ośrodek Egzaminacyjny TGLS
- Ośrodek Szkoleniowy VCC
- Ośrodek Egzaminacyjny VCC
- Małopolski Standard Usług Edukacyjno - Szkoleniowych
- Członek Polskiej Izby Firm Szkoleniowych
- Agencja Zatrudnienia
- Certyfikat Polskiej Sieci Kształcenia Modułowego
- Status Placówki Oświatowo-Wychowawczej
- Status Placówki Kształcenia Ustawicznego
- Status Placówki Poradnictwa Specjalistycznego

- Wpis do Rejestru Organizatorów Ruchu Turystycznego
- Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych WUP Kraków

