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Oferta
Edukacyjna

na rok szkolny 2015/2016

Fundacja Educare et Servire – osoba prawna
p r owa d z ą c a s z ko ł y - zo s t a ł a z a ł o ż o n a
i ufundowana przez Antoniego Kamińskiego lokalnego lidera, społecznika oraz jednego
z pionierów samorządu terytorialnego i gospodarczego w początkach lat 90-tych - na
mocy notarialnego Aktu Powołania Fundacji z dnia 8 marca 2004 roku w Krakowie.
Educare et Servire jest organizacją pozarządową, o charakterze non-profit. Celem
fundacji jest wspieranie rozwoju lokalnego społeczeństwa obywatelskiego poprzez
szeroko rozumiane procesy edukacyjne, zmierzające do wzrostu samoświadomości
społecznej oraz kreowania indywidualnych i zbiorowych postaw aktywnych. Misją
Fundacji jest służba rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego, aby - zgodnie z nazwą
Fundacji „educare et servire” z łacińskiego oznacza „uczyć i służyć” - poprzez
uczenie siebie i innych, mądrze i dalekowzrocznie wykorzystać wszelki potencjał
lokalny w celu dokonywania optymalnych wyborów dla zrównoważonego rozwoju
naszego regionu i wzrostu zamożności jego mieszkańców.
Autorskim pomysłem Zarządu Fundacji jest Szlak Słowiański Doliną Wisłoki, mega
produkt turystyczny, promujący dziedzictwo kulturowe naszych Przodków: Słowian,
którzy zamieszkiwali te tereny, co potwierdzone zostało licznymi badaniami
archeologicznymi, grodów i osad słowiańskich, położonych wzdłuż rzeki Wisłoki,
która ponad 1000 lat temu była granicą Państwa Wiślan.
Wytyczenie ponad 300 km tras rowerowych, konnych, pieszych i wodnych przyczyni się
do wzrostu atrakcyjności Doliny Wisłoki i napływu turystów oraz utworzenie nowych
małych firm dla ich obsługi, a tym samym nowych miejsc pracy, w których będą mogli
pracować absolwenci naszej Szkoły.
Pierwszą atrakcją na Szlaku Słowiańskim Doliny Wisłoki, jest Osada Słowiańska
w Stobiernej www.osadaslowianska.pl, która jest pomysłem Piotra Kamińskiego,
członka Zarządu Educare et Servire, który w 2007 roku obronił pracę magisterską na
Uniwersytecie Jagiellońskim właśnie na temat Grodu Słowiańskiego, jako modelu
biznesowego.

Warto podkreślić, że Educare et Servire swoje kreatywne i innowacyjne projekty
czerpie i konsultuje je we współpracy z wieloma ekspertami w Polsce i na świecie.
Jednym z nich jest Prof. Thomas G. Mathia , b. Dyrektor Państwowej Szkoły
Inżynierskiej w St. Etienne, jeden z twórców systemu kształcenia zawodowego we
Francji w latach 70-ych, którego A. Kamiński spotkał, jako wykładowce studiów
podyplomowych ”Samorząd i Przedsiębiorstwo w drodze do akcesji z UE” na
Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, w latach 1999/2000.
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Osada Słowiańska w Stobiernej

Gmina Dębica

W latach 2008 - 2012 Gmina Dębica z inicjatywy Fundacji Educare et Servire wybudowała w Stobiernej
replikę grodu słowiańskiego, której Fundacja jest dzierżawcą a mgr Piotr Kamiński ciągle doskonali
swój pomysł i kreatywnie kieruje pracą zespołu około 10 pasjonatów, którzy codziennie (w sezonie)
obsługują turystów oraz grupy dzieci i młodzieży.
29 września 2012 roku, Osada Słowiańska w Stobiernej, była miejscem wojewódzkich obchodów
Światowego Dnia Turystyki, które zgromadziły ponad 100 organizatorów turystyki całego
Województwa Podkarpackiego oraz władze samorządowe Gminy Dębica, Gmin sąsiednich, władze
Starostwa Powiatu Dębickiego oraz Urzędu Marszałkowskiego wraz z wicemarszałkiem województwa.
Była to znakomita promocja „startującej” wówczas atrakcji turystycznej , jaką jest Osada Słowiańska
w Stobiernej, którą rocznie odwiedza ponad 12 tys. gości, wśród których najliczniejszą grupą są
uczniowie szkół, prawie z całego obszaru Województwa Podkarpackiego.
W Osadzie grupy dzieci i młodzieży mogą uczestniczyć w tzw. „Żywych lekcjach historii”. Podczas 2 - 6
godzinnej wizyty dzieci i młodzież poznają w sposób „namacalny” historię Słowian - naszych Przodków
sprzed 1000 lat. Mogą spróbować dawnego rzemiosła, obejrzeć pokazy walk wojów, wziąć udział
w warsztatach kuglarskich czy też turnieju łuczniczym. Program dla każdej grupy uzgadniany jest
indywidualnie.
Z uwagi na duże zainteresowanie Osadą Słowiańską, konieczna jest wcześniejsza rezerwacja. Żywe
lekcje historii odbywają się zwykle między godziną 8.00 a 15.00.
W czasie lekcji odbywają się m. in.
Pokaz walk słowiańskich wojów
Przymierzanie stroju i opancerzenia woja (pamiątkowe zdjęcie)
Turniej łuczniczy
Zawody w przeciąganiu liny
Oraz uczestniczenie w zajęciach zawodów rzemieślniczych, takich jak: tkactwo, garncarstwo,
kowalstwo

ź
ź
ź
ź
ź

Osada Słowiańska w Stobiernej, jest także jednym z celów wycieczek edukacyjnych dla
Uczniów naszych Szkół. Tutaj Uczniowie naszych Szkół mają szansę bliżej zapoznać się z historią
naszej Małej Ojczyzny i jej słowiańskich początków oraz „wejść” w tajemniczy świat bogatej kultury
Słowian, a także własnoręcznie spróbować starych zawodów.
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Projekty Fundacji 2004 - 2014

Wśród wielu projektów realizowanych przez Fundację Educare et Servire w ostatnim czasie ( 2013 r)
Projekt „Mistrzowie Kuchni”, który był realizowany w ramach POKL, Priorytet VIII, Regionalne
Kadry Gospodarki, Działanie 8.1, miał szczególne znaczenie dla nowej oferty edukacyjnej Fundacji ,
której mocną stroną są zawody hotelarsko-gastronomiczne realizowane wcześniej przez Europejską
Szkołę Nowych Technologii i Turystyki (jako szkołę policealną) a teraz kontynuowane przez Szkołę
Usług Hotelarskich , Sztuki Gotowania i Innych Zawodów.
Warto podkreślić, że w ramach Projektu „Mistrzowie Kuchni” Fundacja uzupełniła wyposażenie
nowoczesnej kuchni z której teraz codziennie korzystają uczniowie Szkoły Usług Hotelarskich , Sztuki
Gotowania i Innych Zawodów oraz Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Zajęcia
praktyczne tego Projektu były prowadzone przez grono najlepszych kucharzy z Krakowa, Rzeszowa
i Dębicy. Celem głównym projektu ”Mistrzowie Kuchni”, było podniesienie kompetencji kucharskich
100 kucharzy/kucharek z 70 mikro i małych przedsiębiorstw z województwa podkarpackiego. Szkolenie
finansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
(85%) oraz z krajowych środków publicznych (15%). Szkolenia odbyły się w trzech edycjach.
Wszyscy uczestnicy uzyskali dyplom czeladnika w zawodzie kucharza , a 10 osób dodatkowo zdobyło
tytuł Mistrza Kucharstwa. Doświadczenie zdobyte przez Fundacje podczas tego projektu jest profitemwartością dodaną, która procentuje w realizacji programu nauczania nowej szkoły w zawodach Kucharz
i Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej.
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Nasza Kadra Pedagogiczna

Fundator Educare et Servire

mgr inż. KAMIŃSKI ANTONI - Założyciel i Dyrektor Szkoły. Od 1999 roku
posiada uprawnienia pedagogiczne oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania
oświatą. Od 1995 roku założyciel i dyrektor szkół zawodowych. W latach 1998-99
pełnomocnik rektora Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
Organizator wycieczek edukacyjnych, pomysłodawca i inicjator wielu działań
nowatorskich i innowacyjnych ( więcej informacji na str. 14 ) .
mgr WOLICKA MAŁGORZATA - Koordynator szkoły ds. pedagogicznowychowawczych. Wychowawca i oligofrenopedagog. Jeden z głównych inicjatorów
powstania SUHSGiIZ oraz NSPP w Dębicy. Opiekun praktyk zawodowych,
Przewodnicząca zespołu diagnostyczno-rewalidacyjnego.

mgr JAMRÓZ AGNIESZKA - od siedmiu lat prowadzi księgowość w Fundacji Educare et
Servire i w szkole. Rozlicza realizowane przez fundację projekty unijne. Doświadczenie
zawodowe i przygotowanie merytoryczne przekazuje młodzieży, organizując warsztaty z wiedzy
o finansach i przedsiębiorczości. Zamiłowanie do robót ręcznych wykorzystuje, organizując
zajęcia plastyczne dla młodzieży - np. przygotowywanie stroików bożonarodzeniowych.
ŚWIDER TOMASZ - Sekretarz szkoły. Absolwent ESNTiT, od 1997 r. związany z Fundacją
i jej szkołami oraz projektami, specjalista d.s. informatyki i administracji, opiekun pracowni
komputerowych. Odpowiedzialny za SIO, codzienny kontakt z uczniami Szkoły oraz logistykę
produktów niezbędnych do zajęć.

mgr BORYŃSKA WERONIKA - Nauczyciel matematyki i informatyki oraz rewalidacji.
Oligofrenopedagog z ukończonymi studiami podyplomowymi z zakresu terapii pedagogicznej.
Ukończyła także kursy wychowawcy placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz
kierowników wycieczek szkolnych.
mgr DUBIEL TAMARA - Doświadczony nauczyciel geografii. Podyplomowe studia
w zakresie wychowania do życia w rodzinie oraz geografii w zreformowanej szkole. Ukończone
także studia w zakresie administracji. Ukończony kurs „Praca z uczniem o specjalnych
potrzebach edukacyjnych”.
mgr DUBIEL-LESIAK BARBARA - Szkolny pedagog i psycholog. Nauczyciel wychowania
do życia w rodzinie. Wieloletnie doświadczenie w pracy z trudną, a także niepełnosprawną
młodzieżą. Łączy pasję z pracą ciągle doszkalając . Współinicjator utworzenia szkoły. Od wielu
lat współpracuje z Fundacją. Członek zespołu diagnostyczno-rewalidacyjnego.
mgr GÓRKA HALINA - Doświadczony nauczyciel fizyki i matematyki. Przekłada zjawiska
fizyczne młodzieży na sytuacje dnia codziennego. Posiada bardzo dobry kontakt z uczniami
niepełnosprawnymi, których potrzeby potrafi doskonale zrozumieć.
mgr KANTOR PAWEŁ - Nauczyciel wychowania fizycznego – specjalność gimnastyka
korekcyjno-kompensacyjna. Młody nauczyciel pełen zapału do pracy z młodzieżą. Dodatkowo
posiada uprawnienia trenerskie oraz instruktora rekreacji ruchowej.
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Nasza Kadra Pedagogiczna cd.
mgr KLIŚ MARZENA - Nauczyciel języka polskiego. Oligofrenopedagog oraz terapeuta
trudnej młodzieży. Prowadzi dodatkowo zajęcia kółka teatralnego. Czynnie aktywizuje młodzież
artystycznie. Współinicjator założenia szkoły.
mgr KNYCH KATARZYNA - Ukończyła studia z zakresu pedagogiki, turystyki oraz teologii.
Studiuje oligofrenopedagogikę. Doświadczenie w pracy z uczniami upośledzonymi w stopniu
lekkim i umiarkowanym. Posiada 4-letnie doświadczenie w hotelach w Polsce i na Majorce, jako
recepcjonistka, barmanka, kelnerka i pokojówka. Absolwentka ESNTiT.
mgr KOŁTUN RAFAŁ - Nauczyciel historii i edukacji dla bezpieczeństwa. Miły i sympatyczny
dla uczniów – jest ich ulubieńcem. Komunikatywny, otwarty. Oligofrenopedagog pracujący
z młodzieżą niepełnosprawną.
mgr inż. KRUPA BERNADETTA - Doświadczony nauczyciel przedmiotów hotelarskich
oraz kelnerskich. Wprowadza uczniów w tajniki dekorowania stołów, składania serwet oraz
układania sztućców.
mgr KURZAWA KATARZYNA - Nauczyciel chemii. Oligofrenopedagog. Pomaga zrozumieć
uczniom procesy chemiczne jakie otaczają nas w codziennym życiu. Dostosowuje metody do
indywidualnych potrzeb uczniów z rozgraniczeniem na różne niepełnosprawności.
Ks. mgr lic. LECH SŁAWOMIR - Ksiądz z doświadczeniem w pracy z młodzieżą. Świetny
animator uzdolniony muzycznie – gra na instrumentach i śpiewa. W parafii prowadzi chór
młodzieżowy.
mgr ŁUKASZEWSKA JADWIGA - Doświadczony nauczyciel przedmiotów
gastronomicznych. Oligofrenopedagog. Ekspert KOWEZIU w zakresie układania programów
nauczania. Nauczyciel biologii i praktycznej nauki zawodu. Posiada uprawnienia do pracy
z młodzieżą z autyzmem i zespołem Aspargera.
mgr PAWŁOWSKA ALEKSANDRA - Nauczyciel języka niemieckiego oraz rewalidacji.
Oligofrenopedagog. Kursy z rehabilitacji i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną,
komunikacji u osób z zaburzeniami rozwojowymi, pracy z osobami z autyzmem i trudnościami
w zachowaniu. Członek zespołu diagnostyczno-rewalidacyjnego .
mgr SZAREK GRAŻYNA - Doświadczony nauczyciel przedmiotów turystycznych oraz
wychowania fizycznego. Pomaga odkrywać młodzieży lokalne piękno naszego regionu i jego
atrakcje. Od wielu lat uczy w klasach integracyjnych. Odznaczona przez Ministra Sportu
i Turystyki medalem „Za zasługi dla Turystyki”. Współinicjator utworzenia szkoły.
mgr WARZECHA RENATA - Nauczyciel biologii. Oligofrenopedagog. Ukończone kursy:
praca z dzieckiem z nadpobudliwością ruchową, Zastosowanie komputera w pedagogice
specjalnej, praca z dziećmi z ADHD. Umiejętność pracy z osobami niepełnosprawnymi
intelektualnie. Współinicjator założenia szkoły.
mgr ZYDROŃ ELŻBIETA - Nauczyciel rehabilitant i logopeda. Studia podyplomowe
z wychowania-fizycznego. Uprawnienia do prowadzenia gimnastyki korekcyjnokompensacyjnej. Od wielu lat współpracuje z Fundacją, jako nauczyciel przedmiotów na
kierunkach socjalnych w ESNTiT . Członek zespołu diagnostyczno-rewalidacyjnego.
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Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla młodzieży

www.suh.edu.pl
Zasadnicza szkoła zawodowa, to nowa oferta edukacyjna Fundacji Educare et
Servire dla młodzieży, która chce rozwijać swoje umiejętności i talenty
w wybranych przez siebie zawodach (specjalnościach).
Główne zawody, które proponujemy :
KUCHARZ i PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ to
kierunki, w których w szczególny sposób chcemy wykorzystać prawie 20-letnie
doświadczenie Fundacji i Europejskiej Szkoły Nowych Technologii
i Turystyki, aby w najlepszy sposób przygotować nowe kadry dla obsługi
turystów w hotelach, pensjonatach, gospodarstwach agroturystycznych
i innych obiektach szybko rozwijającej się branży turystycznej, zwłaszcza na
zaplanowanym przez Fundacje Educare et Servire Szlaku Słowiańskim Doliny
Wisłoki.
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KUCHARZ – to jeden z najbardziej atrakcyjnych i dobrze płatnych zawodów –
sztuka gotowania to sposób odkrywania jak „przez żołądek trafić do serca” –
jak mówi mądre przysłowie, ale także sposób na dobrą pracę i spełnienie
marzeń.

PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ – to oferta
specjalna, przeznaczona dla uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym –
to również atrakcyjny zawód.
Doświadczone grono oligofrenopedagogów opracowało specjalny program
kształcenia w zawodzie Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej. Absolwent
tego kierunku będzie umiał :
ź przygotowywać pokoje do przyjęcia gości
ź sprawdzać stan wyposażenia pokojów noclegowych, dbać o mienie gości
ź posługiwać się ręcznym i zmechanizowanym sprzętem do utrzymywania

czystości w hotelu
ź rozróżniać surowce gastronomiczne i znać warunki ich przechowywania
ź posługiwać się podstawowym sprzętem kuchennym
ź wykonywać prace w kuchni, na zapleczu i pralni hotelowej
ź pielęgnować rośliny ozdobne i hotelowe tereny zieleni
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Co nas wyróżnia:
ź mało liczne klasy, dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości

intelektualnych uczniów
wysokie kwalifikacje kadry pedagogicznej
nowoczesna kuchnia – pracownia gastronomiczna z pełnym wyposażeniem
pracownia gospodarstwa domowego z profesjonalnym sprzętem AGD
aktywna współpraca z rodzicami
opieka pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy
ciepła serdeczna atmosfera
zapewnione 2-gie
śniadanie dopasowane do potrzeb smakowych
i kalorycznych każdego ucznia przygotowane własnoręcznie przez uczniów
ź wycieczki edukacyjne
ź praktyki zawodowe w warunkach autentycznej Firmy „pod okiem”
fachowców posiadających uprawnienia oligofrenopedagogów
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Śniadania przyrządzane przez Uczniów dla nich samych - innowacja wprowadzona przez
dyrektora Szkoły - to ulubione zajęcia praktyczne i przysposabiające do pracy Uczniów.
Sami układają menu wg. własnych preferencji smakowych, sami przygotowują potrawy,
sami nakrywają do stołu, a także sami po nim sprzątają oraz wykonują czynności
porządkowe, takie jak : pranie i prasowanie obrusów, fartuchów i bluz kucharskich.
Uczniowie naszej Szkoły są dumni z potraw, które gotują podczas zajęć z podstaw
gastronomii, chętnie częstując nimi grono pedagogiczne. Wielokrotne powtarzanie
prostych czynności, które sprawnie „wychodzą” po odpowiednim treningu, wzmacnia
w Uczniach chęci do pracy oraz pewność siebie.
W ten sposób Uczniowie naszej Szkoły sami przekonują się, że tylko systematyczna praca
i ciągły proces doskonalenia może przynieść zadowolenie i sukces w myśl zasady:
„PRAKTYKA CZYNI MISTRZA”
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Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Dębicy

Niepubliczna Szkoła
Przysposabiająca do Pracy w Dębicy
Nowa ofer ta Fundacji jest przeznaczona także dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.
Na wszystkich etapach uczniowie są objęci rewalidacją indywidualną
z zakresu logopedii, gimnastyki korekcyjnej oraz zajęć korekcyjno kompensacyjnych.
Rewalidacja indywidualna - jest jednym z ogniw całego procesu edukacyjno terapeutycznego organizowanego przez naszą placówkę. Zajęcia prowadzone
są na wszystkich poziomach edukacyjnych metodami dobranymi
indywidualnie do ucznia i specyfiki jego rozwoju psychofizycznego, do potrzeb
i możliwości percepcyjnych oraz ograniczeń ruchowych. Specjalista rewalidacji
indywidualnej diagnozuje ucznia i opracowuje dla niego indywidualny
program wspomagania edukacyjnego, który jest integralną częścią
indywidualnego programu terapeutycznego. Oddziaływania wychowawcze
i opiekuńcze pomiędzy nauczycielem, specjalistą rewalidacji indywidualnej,
uczniem i rodzicami koordynują psycholog i pedagog szkolny.

Wysoko wyspecjalizowana kadra pedagogiczna (oligofrenopedagodzy)
zapewnia naukę i opiekę dla naszych uczniów - młodzieży z miasta i powiatu
dębickiego na najwyższym poziomie. Stosujemy zasadę indywidualizacji pracy
z uczniem dostosowując ją do potrzeb i możliwości ucznia.
Nawet niewielkie postępy uczniów są wzmacniane pozytywnie, natomiast brak
postępów nie podlega wartościowaniu negatywnemu.
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Wspomaganiem rozwoju uczniów w Niepublicznej Szkole Przysposabiającej
do Pracy w Dębicy zajmuje się zespół diagnostyczno-rewalidacyjny. W skład
zespołu wchodzą specjaliści rewalidacji indywidualnej, logopedii, psycholog,
pedagog oraz wychowawcy klas. Specjalistyczną opieką otaczane są uczniowie
na wszystkich poziomach wiekowych zgodnie z podstawowymi założeniami:
POZNANIA- WSPOMAGANIA - SKUTECZNOŚCI.
Zadaniem zespołu jest analiza treści Orzeczeń oraz zaleceń post
diagnostycznych Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej dotyczących
uczniów naszej placówki. Poznanie ucznia, określenie jego "mocnych" stron
i tych najbardziej zaburzonych, to podstawowe założenie rehabilitacji
edukacyjnej i psychospołecznej. Dokładne poznanie ucznia, jego profilu
zdolności i możliwości pomaga nauczycielowi znaleźć najskuteczniejszą
metodę pracy.

11

WALORY NASZEJ SZKOŁY
ź mało liczne klasy, dające możliwość poczucia bezpieczeństwa oraz
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dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości intelektualnych
uczniów
wysokie kwalifikacje kadry pedagogicznej
nowoczesna kuchnia – pracownia gastronomiczna z pełnym
wyposażeniem
nowoczesna jadalnia – pracownia obsługi hotelowej
pracownia gospodarstwa domowego z profesjonalnym sprzętem AGD
dwie pracownie komputerowe
aktywna współpraca z rodzicami
opieka pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy
ciepła serdeczna atmosfera
zapewnione drugie śniadanie dopasowane do potrzeb smakowych
i kalorycznych każdego ucznia robione własnoręcznie przez uczniów
codzienne zajęcia przysposabiające do pracy w pracowniach Szkoły
zajęcia przysposabiające do pracy w warunkach autentycznej Firmy „pod
okiem” fachowców posiadających uprawnienia oligofrenopedagogów
zajęcia sportowe
konkursy
wycieczki turystyczne i przedmiotowe
koła zainteresowań
liczne zajęcia artystyczne: muzyczne, teatralne, plastyczne
redagowanie własnej gazetki

Europejska Szkoła Nowych Technologii i Turystyki
Europejska Szkoła Nowych Technologii
i Turystyki jest placówką z wielu względów
wyjątkową. Od początku przykładamy wiele
uwagi do kształcenia w aspekcie praktycznym,
nie tylko teoretycznym. Celem, który od lat
realizujemy jest kształcenie ludzi zaradnych,
którzy po ukończeniu szkoły są gotowi by
podjąć pracę zgodną z ich zainteresowaniem
i wykształceniem.
Europejska Szkoła powstała w 1995 roku, jako jedna z pierwszych szkół policealnych na
Podkarpaciu. Jej program został oparty na wzorach szkół zawodowych w USA,
„przewiezionych” przez Antoniego Kamińskiego, który w latach 1994-1995 był uczestnikiem
amerykańskiego Programu Edukacyjnego ECESP i studiował w Le Moyne College w Syracuze
w Stanie Nowy Jork i zdobył tam bogate doświadczenie, którego owocem było otwarcie nowej
Szkoły w Dębicy. Przez 20 lat działalności prowadzenia policealnej szkoły zawodowej
wykształciliśmy prawie 2500 absolwentów, pracujących obecnie w Polsce i wielu krajach Unii
Europejskiej. Przez wiele lat nasza szkoła była największą placówką policealną w zachodniej
części województwa. ESNTiT zawsze stawiała na ciekawe (także zagraniczne) praktyki
zawodowe i na przestrzeni lat współpracowała z sieciami hoteli na Cyprze, Rodos i w Hiszpanii,
wysyłając tam Słuchaczy i Absolwentów na praktyki do EDEN HOTELS - BALEARY
(HISZPANIA), do HOTELU RODOCYPRIA - WYSPA RODOS (GRECJA), oraz sieci hoteli
TSOKKOS HOTELS LTD. - (CYPR).

„Praktyka czyni mistrza”

W latach 2006 – 2012, corocznie ESNTIT oraz Educare
et Servie organizowała w ramach Programu Mallorca
dla 100 i więcej osób praktyki zawodowe połączone
z intensywnym 6-cio tygodniowym kursem „HotelSzkoła” w którym, grupa 100 osób podzielona na
mniejsze grupy zdobywała kwalifikacje i umiejętności
w z awo d a c h , K u c h a r z , K e l n e r, Po ko j ó w k a
i Recepcjonista. Progarm Mallorca był programem
autorskim Zarządu Fundacji oraz Zarządu Eden Hotels
i Wyższej Szkoły Turystyki na Balearach i w całości był
finansowany przez właścicieli Eden Hotels . Zajęcia
odbywały się ”pod okiem” doświadczonych trenerów
z Hiszpanii. Zdecydowana większość Uczestników
kursu „Hotel-Szkoła” otrzymywała pracę w hotelach
na Majorce i Minorce, zarabiając miesięcznie 1050€
i mogąc realizować swoje marzenia.
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Prezydent Fundacji
Antoni Karol Kamiński – Prezydent Fundacji (fundator Educare et Servire), dyrektor Szkoły absolwent studiów inżynierskich, magisterskich i podyplomowych na uczelniach krajowych Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Jagielloński i zagranicznych - Le Moyne College
w Syracuze – uniwersytet w stanie Nowy Jork, ( stypendium rządu USA, 1994-1995) w zakresie
marketingu terytorialnego, zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania oświatą oraz rozwoju
terytorialnego; założyciel i członek zarządów wielu organizacji pozarządowych, doświadczony
wykładowca, trener oraz koordynator projektów międzynarodowych.
Przedsiębiorca od 1979 r., prowadzący swoją działalność na terenie Polski i USA (A T
Construction Co. 1984-1990), od 1992 w sektorze turystyki (Biuro Podroży Dębica Travel)
i edukacji ( Centrum Edukacyjne).
Posiada także doświadczenie w pracy samorządu terytorialnego, jako Burmistrz Miasta
Dębicy (1991/1992) i Kierownik Oddziału Współpracy z Zagranicą i UE Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego (1998/1999).
Od września 1995 roku, po powrocie ze stypendium w USA, dyrektor policealnego studium
zawodowego w Dębicy, od 2000 roku Europejskiej Szkoły Nowych Technologii i Turystyki,
której był pomysłodawcą i współzałożycielem.
W latach 1997/1998 pełnomocnik rektora Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania
w Rzeszowie, a następnie dyrektor działu współpracy międzynarodowej tej uczelni.
W latach 1998 – obecnie, współorganizator licznych seminariów, konferencji samorządowych
i misji gospodarczych dla samorządów i przedsiębiorców do USA, Belgi, Luksemburga,
Francji, Niemiec, Rosji, Ukrainy. Od 2000 roku ekspert turystyki w wielu projektach,
zwłaszcza związanych z rozwojem regionalnym i turystyką (m.in. Programu Turystyka –
wspólna sprawa - 2007). Wielokrotnie wyróżniony za zasługi na polu inicjatyw lokalnych,
związanych z rozwojem regionu poprzez turystykę, przez Ministra Gospodarki, Ministra
Sportu i Turystyki i Marszałka Województwa Podkarpackiego (w tym 3 krotnie Medalem za
Zasługi dla Turystyki ). Inicjator współpracy zagranicznej zarówno w ramach Fundacji (Cypr
od 2003 r) Anglii (2004), współtwórca Programu Mallorca (od 2006) jak również na rzecz
regionu i Euroregionu Karpaty; organizator i uczestnik wyjazdów studyjnych do Włoch,
Austrii, Hiszpanii i Szwajcarii.
Od 2007 członek zarządu/ sekretarz
Podkarpackiej Regionalnej Organizacji
Turystycznej, od 2011 ekspert d.s. turystyki
i zrównoważonego rozwoju Euroregionu
K ar packiego oraz tworzenia Mar ki
K a r p a c k i e j C A R PA T H I A . I n i c j a t o r
i współautor produktu turystycznego Szlak
Słowiański Doliną Wisłoki, organizator
wojewódzkich obchodów Światowego Dnia
Tu r y s t y k i w G r o d z i e S ł ow i a ń s k i m
w Stobiernej k/Dębicy - 29 września 2012.
Współtwórca i przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia Klastra Turystycznego
Dolina Wisłoki, zarejestrowanego jako Lokalna Organizacja Turystyczna. (2011) Obecnie
wiceprzewodniczący zarządu Klastra Turystycznego Doliny Wisłoki.
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Fundacja Educare et Servire ma świadomość, że do
osiągnięcia zamierzonych celów niezbędna jest
w s p ó ł p ra ca za rów n o z P r ze d s i ęb i o rca m i ,
Organizacjami Pozarządowymi a także
z Samorządami Terytorialnymi wszystkich szczebli
oraz kształcenie nowych kadr i ustawiczne
doskonalenie jakości usług.
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