Projekt „DDA – zawodowa reaktywacja”
realizowany w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z realizacją przez Stowarzyszenie Od-Do projektu: „DDA- zawodowa reaktywacja”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zgodnie z warunkami określonymi w umowie
dotacyjnej nr POWR.01.03.01-00-0276/15 poszukujemy trenerów do:
I. Przeprowadzenia Treningu Twórczego Myślenia i działania na Rynku Pracy.
1. Usługa będzie świadczona każdorazowa dla 14 osób według ustalonego i podanego do
wiadomości terminarza.

2. Usługa obejmuje prowadzenie 20 godzinnego treningu twórczego myślenia i działania
na rynku pracy (3 dni) metodą warsztatową w parze z innym terapeutą.
3. Usługa obejmuje także bieżące wypełnianie niezbędnej dokumentacji wskazanej przez
koordynatora projektu dotyczącej realizowanego zadania.
4. Zakres szkolenia:


autodiagnoza potencjałów i barier własnej kreatywności w poruszaniu się na rynku pracy
(5godz),



diagnoza i analiza doświad. własnej kreatywność i modyfikacja ich pod kątem użyteczności
na rynku (5godz)



diagnoza własnych talentów i predyspozycji przydatnych na rynku pracy(5godz),



diagnoza adekwatności poczucia własnej wartości w kontekście zawodowym (5godz)

WYMAGANIA

1. Wykształcenie wyższe psychologiczne, pedagogiczne;
2. Tytuł absolwenta szkoły trenerów umiejętności psycho-społecznych / rekomendacje
potwierdzające kompetencje w prowadzeniu warsztatów i treningów
psychologicznych
3. Co najmniej 3- letnie doświadczenie współprowadzenia treningów wymienionych w
ofercie dla młodych dorosłych (18- 26 lat) z rodzin dysfunkcjonalnych;
4. Co najmniej 3 - letnie doświadczenie pracy warsztatowej (warsztaty min. 20 godzinne z młodymi dorosłymi 18-26 lat) z rodzin z problemem alkoholowym;
5. Co najmniej 2 - letnie doświadczenie w pracy w projektach EFS – POKL
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FORMA PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,
nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta musi być podpisana przez osobę
upoważnioną.
2. W przypadku składana oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy
umieścić napis "Zapytanie ofertowe na realizację Prowadzenie treningu twórczego myślenia i
działania na rynku pracy"
3. Oferta powinna zawierać:


cv



poświadczone kopie dokumentów potwierdzającymi spełnianie wymagań



oświadczenie o spełnianiu wymagań



proponowaną cenę brutto za godz. przeprowadzonego treningu.

TERMIN I MIEJSCE DOSTARCZENIA OFERTY:
Oferty prosimy dostarczyć:


drogą mailową na adres: od-do@od-do.org lub



osobiście/pocztą na adres: ul. Siedmiogrodzka 5 kl b 01-204 Warszawa w terminie do dnia 30
sierpnia 2016 godz. 23.59.59

WYBÓR WYKONAWCY:
1. Zamawiający wybierze wykonawców na podstawie złożonych ofert.
2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi podmiot, którego oferta została
wybrana.
3. Płatność za wykonane zlecenia nastąpi po wykonaniu usługi.

KONTAKT / WIĘCEJ INFORMACJI:
Pani Dorota Biskup
od-do@od-do.org
tel. 22 632-09-09

