Projekt „ŚWIETLICE.LODZ” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szanowni Państwo,
Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy "Słyszę Serce" z siedzibą w Łodzi jest partnerem współrealizującym projekt
„ŚWIETLICE.LODZ” - Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt będzie realizowany w okresie od
1.05.2016 r. – 28.02.2019 r. W związku z jego realizacją uprzejmie prosimy o wycenę następujących usług:
 Podnoszenie umiejętności uczenia się – 6h/m-c – warsztaty dla dzieci i młodzieży: poznanie różnych metod i zasad efektywnego
uczenia się, ćwiczeń usprawniających pamięć i koncentrację, nauka kreatywnego myślenia, zajęcia wspierające rozwój
grafomotoryczny, zajęcia stymulujące procesy myślowe, przetwarzanie słuchowe i wzrokowe.
 Podnoszenie kompetencji naukowo – technicznych – 3h/kwart. – warsztaty dla dzieci i młodzieży: rozwijanie umiejętności
wykorzystania myślenia matematycznego (logicznego i przestrzennego) oraz prezentacji (wzory, modele, konstrukty, wykresy,
tabele) w rozwiązywaniu problemów, wykorzystywania istniejącego zasobu wiedzy i metodologii do wyjaśniania świata przyrody,
w celu formułowania pytań i wyciągania wniosków opartych na dowodach.
 Podnoszenie świadomości i ekspresji kulturalnych – 8h/m-c – warsztaty dla dzieci i młodzieży: rozwijanie możliwości twórczych,
nieznanych dotąd talentów, pasji i zainteresowań, przełamywania postawy pasywnej, wzmacnianie chęci do działania
i podejmowania nowych wyzwań oraz uczestnictwa w spektaklach teatralnych i imprezach kulturalnych.
 Podnoszenie kompetencji informatycznych – 20h/m-c – warsztaty dla dzieci i młodzieży: poznawanie podstaw obsługi komputera,
programów komputerowych, wykorzystywania komputerów do uzyskiwania, oceny, przechowywania, tworzenia, prezentowania
i wymiany informacji oraz do porozumiewania się i uczestnictwa w sieciach współpracy za pośrednictwem Internetu.
 Wzmacnianie kompetencji rodzicielskich i wychowawczych – 3h/kwart. – warsztaty dla rodziców: wzmacnianie wychowawcze
i rodzicielskie kompetencji uczestników projektu, omawianie bieżących problemów op-wych, pomoc w rozwiązywaniu,
wzmacnianie potencjału rodziców, przekazywanie wiedzy na temat możliwych w danej sytuacji sposobów reagowania na
niepożądane zachowania dziecka, wypracowanie modelu pracy z dzieckiem.
Miejsce realizacji usług: Siedziba realizatora – Łódź, ul. Wspólna 6. Koszt dojazdu do miejsca realizacji nie podlega zwrotowi.
Termin wykonania zamówienia: Rozpoczęcie - z dniem zawarcia umowy, zakończenie – 28.02.2019 r. Zaangażowanie zleceniobiorcy
ustaje dopiero po zatwierdzeniu końcowego sprawozdania z realizacji zadania. Terminy realizacji usługi mogą ulec zmianie
w przypadku wprowadzenia zmian do harmonogramu realizacji projektu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia
zakresu usługi w przypadku zaprzestania dalszej realizacji projektu.
Uzupełniony formularz prosimy kierować do 08.08.2016 r. na adres: Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy "Słyszę Serce";
ul. Skarbowa 28, 91-473 Łódź lub drogą elektroniczną na adres: poczta@slyszeserce.org.pl

Uprzejmie prosimy o dokonanie wyceny na poniższym formularzu

Za świadczenie opisanej powyżej usługi ………………………………………………………………………………………………………………………….…
proponowaną kwotą wynagrodzenia brutto w okresie od zawarcia umowy do zakończenia realizacji zadania jest
...................................................... zł/za godzinę.
Słownie ............................................................................................................................................................. zł/za godzinę.

.....................................................
Data i czytelny podpis Wykonawcy
Realizator lider: Miasto Łódź / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi; Biuro projektu: 90 - 012 Łódź, ul. Kilińskiego 102/102a II piętro, pok. 201, tel: 42 632 40 34
Partner: Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy Słyszę Serce; 91- 473 Łódź, ul. Skarbowa 28; tel/fax: 42 616 09 69; 510 131 406; e-mail: poczta@slyszeserce.org.pl
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