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Fax

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

Doświadczenie w realizacji usług rozwojowych
Fundacja Rozwoju Regionów działa od 2014 roku i do tej pory zrealizowała następujące działania:
1. Konferencja PCPR
2. Przeprowadzenie przygotowania kulturowego i językowego
3. Szkolenia klastrowe
4. Szkolenie zamknięte - AutoCAD w zakresie projektowania dwuwymiarowego z międzynarodowym
egzaminem ECDL CAD

5. Szkolenie zamknięte - Operator maszyn sterowanych numerycznie CNC
6. Profesjonalna rekrutacja i selekcja
7.Realizacja projektów w nowej perspektywie 2014-2020: kwaliﬁkowalność wydatków, kontrola,
realizacja, ewaluacja
8.Kurs Licencyjny – Zarządca Nieruchomości
9. Szkolenie zamknięte - Szczegółowe aspekty ochrony danych osobowych i bezpieczeństwo
informacji placówkach oświatowych oraz dla podmiotach leczniczych
10.Szkolenie zamknięte Komunikacja marketingowa, promocja i public relations
11. Szkolenie zamknięte w ramach projektu "Nowe szanse nowe możliwości" - Pracownik ochrony
fizycznej szkolenie indywidualne
12. Szkolenie zamknięte w ramach projektu "Nowe szanse nowe możliwości" Pracownik biurowy.
13. Szkolenie zamknięte - Prawo autorskie w placówkach edukacyjnych
14.Szkolenie zamknięte - Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i ochrona danych osobowych
15. Szkolenie zamknięte - Profesjonalna obsługa reklamacji - akty prawne.
16. Szkolenie zamknięte - Przyszłość młodych - nowe rozwiązania dla absolwentów.
17. Szkolenie informatyczne w standardzie ECCC
18. Coaching i brokering edukacyjny
19. Access w standardzie ECCC
20. Excel w standardzie ECCC
21. Język angielski indywidualnie dla nauczycieli oraz dla przedsiębiorców
22. Język włoski dla przedsiębiorców
23. Pakiet informatyczny – Pakiet Microsoft Office dla szkół
24. Pakiet informatyczny – OpenOffice dla spółdzielni
Skany dokumentów potwierdzających doświadczenie podmiotu
20160307075603375.pdf 20160307075637431.pdf 20160307075708732.pdf
20160307075728228.pdf

Inne informacje
Fundacja Rozwoju Regionów działa na rynku od 2014 r. misją jej jest integrowanie
edukacji z rynkiem pracy.
Fundacja wspiera rozwój gospodarki i nauki. Inicjuje trwałe relacje pomiędzy Partnerami.

Idea Fundacji Rozwoju Regionów nawiązuje do kluczowych fundamentów odnoszących się do
wspierania powiązań pomiędzy partnerami z sektora biznesowego i społecznego,
tworzenia klastrów, w celu pobudzenia rozwoju regionów oraz dążenia do wzrostu
potencjału poszczególnych Partnerów fundacji.
Fundacja współpracuje z przedstawicielami sektora edukacji, rynku pracy, instytucji otoczenia
biznesu, jednostek samorządu terytorialnego.
Do podstawowych celów Fundacji należy:
wspieranie i prowadzenie działalności naukowo-badawczej oraz wypracowywanie nowych
narzędzi i rozwiązań na rzecz rozwoju w regionach,
tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu osiągnięć naukowych i rozwiązań
technologicznych, a także wspieranie transferu wiedzy i upowszechnianie informacji
o osiągnięciach,
tworzenie klastrów i zarządzanie nimi oraz promocja idei powiązań klastrowych,
pozyskiwanie środków na inwestycje i przedsięwzięcia klastrowe,
podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do wzrostu zaangażowania podmiotów
społecznych i gospodarczych w działania sprzyjające zrównoważonemu rozwojowi Regionów i
współpracy między nimi,
wspieranie i podejmowanie działań umożliwiających rozwój ekonomii społecznej oraz
społecznej odpowiedzialności biznesu,
działania służące upowszechnianiu zasad demokratycznego państwa prawa, przejrzystości w
życiu publicznym oraz społecznej kontroli nad instytucjami zaufania obywatelskiego,
podejmowanie działań na rzecz dostosowania edukacji do potrzeb rynku pracy, m.in. poprzez
tworzenie innowacyjnych powiązań pomiędzy tymi sektorami,
podejmowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego, jako narzędzia podnoszenia
efektywności pracy i osobistego rozwoju,
podejmowanie i wspieranie inicjatyw na rzecz ochrony środowiska.
Fundacja Rozwoju Regionów jest ośrodkiem egzaminacyjnym TGLS – walidacja efektów kształcenia z
zakresu języka angielskiego. W 2015 roku Fundacja Rozwoju Regionów otrzymała znak
Quality Alliance . Posiadają go podmioty wyróżniające się wysoką jakością szkolenia
oraz świadczące usługi dopasowane do indywidualnych potrzeb Klienta. Ponadto od
początku 2016 roku jest członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych

