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:
Przeprowadzenie dla młodzieży w wieku 16 – 18 lat Wsparcia szkoleniowego – w ramach instrumentu aktywizacji zawodowej:
Zadania: Wsparcie w postaci szkolenia/kursu zawodowego skierowane do młodzieży w wieku 16 - 18 lat. Efektem szkolenia będzie
nabycie kwalifikacji zawodowych/kompetencji, co zostanie potwierdzone odpowiednim dokumentem (zaświadczeniem, certyfikatem
- zgodnie z Wytycznymi MIiR). Po zakończeniu realizacji szkolenia nastąpi proces walidacji przyswojonej wiedzy i uzyskanych
kompetencji/kwalifikacji (egzamin przeprowadzony przez uprawnioną do tego instytucję), monitoring i ewaluacja rezultatów,
prowadzenie wymaganej dokumentacji.
Wymagania: Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu
na siedzibę instytucji szkolącej.
Miejsce realizacji usług: na terenie województwa łódzkiego
Termin wykonania zamówienia: Rozpoczęcie - z dniem zawarcia umowy, nie wcześniej niż 01.09.2018 r., zakończenie – 31.08.2019 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.

Uprzejmie prosimy o przesłanie pełnych ofert kursów i szkoleń zawodowych, adekwatnych dla powyższego zapytania
do 31.07.2018 r. na adres: Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy "Słyszę Serce"; ul. Skarbowa 28, 91-473 Łódź lub drogą
elektroniczną na adres: poczta@slyszeserce.org.pl

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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