SAMODZIELNI I ODWAŻNI. RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ.

Szanowni Państwo,
Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy "Słyszę Serce" z siedzibą w Łodzi realizuje w okresie od 01.03.2018 r. – 31.12.2019 r.
Projekt SAMODZIELNI i ODWAŻNI - RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne; Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym. W związku z jego realizacją uprzejmie prosimy o wycenę następujących usług:
1.

Warsztaty kompetencji psychospołecznych - Zadania: skonstruowanie i przeprowadzenie programu grupowych warsztatów
kompetencji psychospołecznych dla dzieci i młodzieży zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
dostosowanych do grup wiekowych 12-15 lat oraz 16-18 lat.
Wymagania: wykształcenie wyższe kierunkowe oraz certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające przeprowadzenie
wsparcia oraz doświadczenie zawodowe umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia, przy czym minimalne
doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie/w pracy z określoną grupą docelową nie powinno być krótsze niż 2 lata.

Orientacyjny wymiar czasu pracy – 20 godzin miesięcznie. Konieczna dyspozycyjność w weekendy.
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 – 31.12.2019 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 12.03.2018 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 projektu: MSP Słyszę Serce; 91- 473 Łódź, ul. Skarbowa 28
tel/fax: 42 616 09 69; 510 131 406; e-mail: poczta@slyszeserce.org.pl

Socjoterapeutyczny Klub Środowiskowy KAZiK; 91- 465 Łódź, ul. Wspólna 6
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