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Partnerzy projektu

Altair Finance - Beneficjent Projektu - firma świadcząca usługi
w zakresie consultingu, sprawozdawczości finansowej i audytu. Podmiot
świadczy innowacyjne usługi outsourcingu specjalistów z zakresu finansów,
które ewoluują wraz z rozwojem biznesu i technologii. Dąży do świadczenia
usług konsultingowych i księgowych dopasowanych do potrzeb Klienta,
jednakże zawsze opierające się na najnowszych rozwiązaniach zarówno metodologicznych, jak
i systemowych. W ramach swojej działalności Spółka zatrudnia kilkunastu pracowników,
specjalistów w zakresie prawa finansowego i rachunkowego, prawa międzynarodowego,
sprawozdawczości finansowej. Współpracuje również z kilkunastoma klientami zagranicznymi
- głównie z Wielkiej Brytanii, Cypru, Czech. Altair stał się ekspertem w przygotowywaniu
sprawozdań finansowych jednostkowych, skonsolidowanych, przygotowywaniem danych
historycznych na potrzeby prospektów emisyjnych, przekształcaniem sprawozdań z PSR na
MSR/MSSF a także przygotowywaniem wszelkiego rodzaju analiz finansowych, prowadzenia
ksiąg rachunkowych, wsparcia procesu audytu finansowego. Usługi Altair to także bogata
oferta szkoleniowo-edukacyjna. Eksperci firmy prowadzą kursy i seminaria oraz świadczą
pomoc doradczą, dotyczące głównie tematyki związanej ze sprawozdawczością finansową
według międzynarodowych standardów rachunkowości.
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współuczestniczący w projekcie – instytucja przyjmująca, jednocześnie będąca podmiotem
działającym na rynku finansów, specjalizującym się w analityce, skanowaniu i analizowaniu
rynków przy wykorzystaniu danych finansowych. Uczestnicy odbywali w tej firmie praktyki pod
okiem analityków i doradców finansowych, posiadających bogate doświadczenie zdobywane
na rynku greckim oraz europejskim.
Altair Finance oraz Likidis Stefanos & Company O.E. Consultancy Services to firmy świadczące
usługi księgowo-rachunkowe, zajmujące się kompleksową obsługą micro i małych
przedsiębiorstw od strony finansowej. Specjalizują się w prowadzeniu bieżącej ewidencji
operacji gospodarczych, ewidencji podatkowej, ewidencji środków trwałych, wartości
niematerialnych i prawnych. Sporządzają bilanse, rachunki zysków i strat oraz informację
dodatkową. Ponadto na zlecenie klientów opracowują polityki rachunkowości, zakładowe plany
kont dla nowopowstałych podmiotów. Wśród ich pracowników znajdują się doświadczeni
księgowi oraz doradcy podatkowi.
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Zespół Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie oraz Zespół Szkół
Ekonomicznych i Turystycznych im. Unii Europejskiej w Jeleniej Górze - szkoły,
których uczniowie brali udział w mobilności w ramach przedmiotowego Projektu.

Ogólna idea projektu
Celem merytorycznym projektu było pogłębianie wiedzy wśród uczniów z zakresu finansów
i rachunkowości, zapoznanie uczestników ze specyfiką pracy i standardów typowej
zagranicznej jednostki, poznanie panujących różnic
pomiędzy charakterystyką pracy firmy polskiej i
zagranicznej, zdobycie praktycznej wiedzy przez
uczestników,
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narzędziami wykorzystywanych w trakcie codziennej
pracy

analityka

oraz

innych

narzędzi

wspomagających pracę. Za inne podstawowe cele
projektu uznano:
- wzrost jakości kształcenia zawodowego poprzez wspieranie ponadnarodowej mobilności
uczniów kształcących się zawodowo,
- doskonalenie zawodowe oraz wykorzystanie posiadanej wiedzy i umiejętności w praktyce,
w nowym środowisku zawodowym, w dążeniu do osobistego rozwoju i zdobycia kwalifikacji
wymaganych na Europejskim Rynku Pracy,
- naukę branżowego języka obcego.
Ponadto celem projektu było rozszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych,
ułatwienie startu zawodowego w zakresie sprawozdawczości finansowej, praktyczne
wykorzystanie teoretycznej wiedzy zdobytej w trakcie nauki. Otrzymane certyfikaty
potwierdzające nabycie nowych kompetencji będą dużym atutem na rynku pracy, a nowe
umiejętności zwiększą szanse przyszłych pracowników sektora księgowości i rachunkowości.
Dodatkowa praktyka na poziomie międzynarodowym już podczas nauki w technikum,
podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych, językowych uczniów co przyczyni się do
poprawy sytuacji absolwentów na rynku pracy. Powyższe cele Altair Finance wraz z Partneram
starał się realizować ze starannością na każdym etapie realizacji Projektu.
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Opis projektu
Projekt „Sprawozdawczość finansowa i analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa niezbędnym
atutem technika ekonomisty” miał na celu zwiększenie międzynarodowego potencjału Altair
Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, dał możliwość realizacji strategii
umiędzynaradawiania firmy oraz rozwijania sieci współpracy zagranicznej. Współpraca
z zagranicznymi podmiotami, w szczególności w zakresie organizacji szkoleń i kursów daje
ogromną możliwość międzynarodowej wymiany pomysłów i doświadczeń biznesowych, uczy
nowych praktyk i stosowania rozwiązań na coraz wyższym poziomie. Świadczenie usług
w zakresie wspierania projektów mobilności zawodowej wymaga dużego doświadczenia
i specjalistycznej wiedzy, co wymaga ciągłego rozwoju po stronie organizatorów.
Doświadczenie i kompetencje, zdobyte podczas realizacji projektów, pozwolą na wzrost jakości
i atrakcyjności szkoleń organizowanych przez Altair Finance spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, co przełoży się na wymierne korzyści po stronie uczestników szkoleń.
Altair Finance spółka z ograniczoną współpracuje
ze

szkołami,

których

celem

jest

edukacja

młodzieży. W osiągnięciu wysokich standardów w
edukacji konieczne jest stworzenie nowoczesnego
programu nauczania będącego odpowiedzią na
obecne zapotrzebowanie na rynku pracy. Jednym
z celów edukacji jest przygotowanie do pracy
zawodowej, które będzie atrakcyjniejsze jeżeli
będzie się opierało na Europejskich Ramach Klasyfikacji, będzie coraz wyższej jakości i będzie
spełniało międzynarodowe standardy. W celu podniesienia poziomu kształcenia, pracownicy
szkół powinni zwiększać swoją wiedzę i umiejętności dydaktyczne poprzez uczestnictwo w
kursach i szkoleniach, a także poprzez wymianę doświadczeń z innymi podmiotami
dydaktycznymi i edukacyjnymi, w tym także z podmiotami zagranicznymi. Międzynarodowa
wymiana doświadczeń pozwoli na:
- stworzenie nowoczesnego programu nauczania;
- podniesienie kwalifikacji kadry pedagogicznej;
- poznanie nowych metod i technik kształcenia,
- opracowanie i wdrożenie nowych metod szkoleniowych,
- lepsze dopasowanie programu nauczania do potrzeb kształcenia zawodowego,
- rozwój zawodowy, osobisty językowy.
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Korzyści z uczestnictwa w projekcie
Uczestnicy projektu to przyszli pracownicy działów księgowych i finansowych. W dobrym
wykonywaniu zawodu ekonomisty niezbędne jest posiadanie odpowiedniej wiedzy oraz
bogatego doświadczenia. Zagraniczny staż to możliwość rozwoju i szansa na znalezienie dobrej
pracy w przyszłości.
Korzyści płynące ze stażu to:
- nabycie nowych kompetencji;
- doświadczenie pracy w środowisku międzynarodowym,
- zwiększenie mobilności i otwartości na inne rynki pracy,
- zdobycie doświadczenia i obycia międzynarodowego,
- zwiększenie szansy na atrakcyjne zatrudnienie,
- promowanie podjęcia studiów za granicą,
- zdobycie doświadczenia zawodowego,
- lepsze przygotowanie do wykonywania zawodu,
- uzyskanie certyfikatów,
- zwiększenie kompetencji w zakresie księgowości i finansów,
- podniesienie kompetencji językowych, kulturowych i osobistych.
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