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Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno - Gospodarcze 

Posiada Certyfikat Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
jako agencja pośrednictwa pracy, agencja 
poradnictwa zawodowego i agencja doradztwa 
personalnego 

• Posiada Certyfikaty „Przedsiębiorstwo Fair Play” za 
rok 2003, za rok 2004 i Złoty Certyfikat za rok 2005 
nadane przez Krajową Izbę Gospodarczą  

• Posiada Certyfikat Systemu Jakości ISO 9001-2001  
w zakresie świadczenia usług doradczych, 
szkoleniowych i informacyjnych 

• Posiada system zarządzania jakości Krajowego 
Systemu Usług, w ramach którego usługi 
szkoleniowe, doradcze i informacyjne objęte są 
procedurami jakości 
 

DZIAŁAMY JUŻ OD 20 LAT ! 

Nr rejestru 53/1a 
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Towarzystwo ALTUM i Europejski Fundusz Społeczny 

2005 - 2007 -  Regionalny Ośrodek Szkoleniowy 
Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 

2008 - 2014 – Regionalny Ośrodek Europejskiego 
Funduszu Społecznego 
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Regionalny Ośrodek  
Europejskiego Funduszu Społecznego  

w Rzeszowie  

 
Obszar działania to 6 powiatów: 

• dębicki, 

• ropczycko – sędziszowski, 

• strzyżowski, 

• rzeszowski, 

• łańcucki, 

• leżajski  

• oraz miasto Rzeszów  
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Działania ROEFS w Rzeszowie 

• Instytucje, którym udzieliliśmy wsparcia: 2173 

• Osoby, którym zostało udzielone wsparcie: 3954 

• Przepracowano 3460 godzin doradztwa ogólnego i 

specjalistycznego 

• W doradztwie wzięło udział 908 osób 

• Zrealizowano  213 szkoleń 

• W szkoleniach uczestniczyło: 2786 
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Działania ROEFS w Rzeszowie 

• Liczba złożonych wniosków: 262 

• Liczba projektów wspieranych w trakcie realizacji: 

356 

• Utworzone/wspierane partnerstwa: 26 

…..i niezliczone ilości osób rozmawiających z nami na 

spotkaniach informacyjnych, dyżurach w terenie, 

targach pracy, imprezach masowych 

organizowanych przez IP lub inne jednostki  
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Warsztaty – nasza specjalność 

Postawiliśmy na przygotowanie praktyczne. 

Warsztaty przy komputerze: 

 - Opracowanie wniosku do Europejskiego Funduszu 

Społecznego z wykorzystaniem Generatora 
Wniosków Aplikacyjnych  

-  Księgowość okołoprojektowa oraz przygotowanie 
wniosku w Generatorze Wniosków Płatniczych  
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Doradztwo – główne problemy projektodawców 

- źle dobrany pomysł do możliwości dofinansowania 

- brak możliwości poprawnej realizacji ze względu na 
brak zasobów osobowych, sprzętowych,  

- brak doświadczenia projektodawców w realizacji 
dużych przedsięwzięć ( część projektodawców za 
duże przedsięwzięcie uważała nawet 
dofinansowanie w granicach 50 tys.) 

- nielogiczność projektów 

- brak wskazania konkretnego problemu 
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Doradztwo – główne problemy realizatorów projektów 

- problemy ze skompletowaniem dokumentacji 

projektowej  

- trudności w zrekrutowaniu grup docelowych,  

- problemy w rozliczaniu wsparcia, 

- trudności interpretacyjne w stosowaniu pzp i zasady 

konkurencyjności 
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Przykład dobrych praktyk 

Działanie 7.2.2 POKL 

 

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA SZANSĄ NA AKTYWIZACJĘ 

BEZROBOTNYCH 

Partnerstwo  

Gmina Boguchwała - Lider 

Gmina Świlcza 

Gmina Lubenia 

 

BUDŻET  

1 116 570,00 zł 

 
Okres realizacji projektu: od 01.06.2011 do 30.11.2012 
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Przykład dobrych praktyk 

Cele projektu: 

 

- zdobycie wiedzy i umiejętności na temat 
prowadzenia Spółdzielni Socjalnej (wśród 30 
uczestników) 

 

- powstanie 4 nowych Spółdzielni Socjalnych 

 

- wzrost motywacji i samooceny uczestników 
projektu 
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Przykład dobrych praktyk 

Rezultaty: powstały 4 spółdzielnie socjalne 

 

1. Spółdzielnia Socjalna  

„SZTUKA SMAKU” 

 

2. Spółdzielnia Socjalna  

„EKO-MADBUD” 

3. Spółdzielnia Socjalna  

„SMAKI REGIONU” 

 

4. Spółdzielnia Socjalna  

„REMONT-MIX” 
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Przykład dobrych praktyk 

Spółdzielnia Socjalna „SZTUKA SMAKU” 

- catering 

- przyjęcia 

okolicznościowe 

- wesela 

- konferencje 

www.sztukasmaku.com 
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Przykład dobrych praktyk 

Spółdzielnia Socjalna 

www.eko-madbud.pl 

- prace remontowo-budowlane 

- porządkowanie, pielęgnacja    

 terenów  zielonych 

- sprzątanie 

- przeprowadzki 
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Przykład dobrych praktyk 

Spółdzielnia Socjalna REMONT MIX 

zajmuje się usługami remontowo-budowlanymi z 

zakresu: 

- przygotowanie terenu pod budowę 

- wykonanie instalacji elektrycznych, 

  wodno-kanalizacyjnych, cieplnych,  

  gazowych i klimatyzacyjnych 

- tynkowanie 
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Dziękuję za uwagę 


