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Certyfikat akredytacji
NINIEJSZYM POŚWIADCZA SIĘ, ŻE
Amity Institute Ul. Zapłocie
20 02-970 Warszawa, Polska
przeszedł pomyślnie rewizję księgową, podczas
której ustalono, że zasadniczo spełnia normy
i zasady praktyczne dla ośrodka szkoleniowego
zastępowania
agresji
( A G GR E S S I O N
REPLACEMENT TRAINING - 'ART').
Niniejszym
udziela
się
zgody
na
funkcjonowanie
jako
profesjonalny
ośrodek
szkoleniowy
zastępowania
agresji
'ART'
akredytowany przez G&G Consultants, LLC, z
zastrzeżeniem,
że
będą
przez cały
czas
przestrzegane zasady i warunki dotyczące
akredytacji przewidziane w pracy "Standardy i
zasady praktyki dla profesjonalnych ośrodków
szkoleniowych
zastępowania
agresji
'ART'
akredytowanych przez G&G Consultants".
ZAKRES AKREDYTACJI:
• Amity Institute może: 1) prowadzić kursy
szkoleniowe dla trenerów (tzw. trenerów
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wspomagających),
którzy
zamierzają
wdrożyć ART w grupie; 2) prowadzić kursy
szkoleniowe dla trenerów przeznaczone
dla
osób
spełniających
postawione
wymagania;
3)
opracowywać
materiały
pomocnicze wspomagające te wysiłki przy
konsultacji z dr Barry Glickiem i za
jego
zgodą
(autor
systemu
ART
i
współuczestnik prac rozwojowych). A m i t y
I n s t i t u t e m o ż e w y s t a w i a ć świadectwa
trenerom
grup
(tzw.
trenerom
wspomagającym),
którzy
zamierzają
wdrożyć ART w grupie po spełnieniu przez
nich
niezbędnych
ustalonych
wymagań.
Amity
Institute
może
wystawiać
świadectwa trenerom trenerów grup (tzw.
trenerom wspomagającym), po spełnieniu
przez
nich
niezbędnych
wymagań
ustalonych dla trenerów innych trenerów.
Amity Institute może również akredytować
instytucje szkoleniowe w całej Polsce do
oferowania
programów
szkolenia
dotyczącego zastępowania agresji 'ART',
jak również szkolenia innych w celu
realizowania takich programów zgodnie z
ustalonymi standardami i wymaganiami.
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OPŁATY AKREDYTACYJNE
Opłaty akredytacyjne są ustalone w odrębnym
dokumencie uzgodnionym oraz wykonanym przez
wszystkie strony.
Niniejsza akredytacja jest ważna do północy w
dniu
31
grudnia
2004
roku
oraz
jest
odnawialna bez
zmian dopóki
zmiany nie
zostaną ustalone przez G & G Consultants,
LLC.
Akredytacja zarejestrowana pod numerem: 0203-2003-48-22
Data wystawienia: 2 stycznia 2003
Data: 02 stycznia 2003 roku
/-/ Nieczytelny podpis odręczny
Dr Barry Glick, NCC, ACS
Dyrektor d/s Operacji
Scotia, Stan Nowy Jork
Stany Zjednoczone Ameryki
Rep. nr 12/2004
Mgr Monika Ewa Rybak Ruiz,
tłumacz
przysięgły przy Sądzie Wojewódzkim w
Warszawie stwierdza zgodność powyższego
tłumaczenia z języka angielskiego na
jęz. polski. Dokument sporządzono w
języku angielskim.
Pobrano należność zgodnie z aktualnym
cennikiem.
Warszawa, dnia 12.01.2004.

Monika Rybak-Ruiz
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