
                                            

                                                                                                          
 

Radom dn. 04.07.2016r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR  01/SNGO/2016 

W zawiązku z realizacją zadania publicznego „Skuteczne NGOsy – rozwój wiejskich 

organizacji pozarządowych” dofinansowanego z środków Województwa Mazowieckiego w 

ramach otwartego konkursu ofert: „Wzmacnianie potencjału mazowieckich organizacji 

pozarządowych oraz budowanie postaw aktywności obywatelskiej (w tym projekty z 

zakresu działań informacyjno-doradczych, tworzenia sieci (porozumień) organizacji 

pozarządowych, rozwój i promocja wolontariatu, rozwój i promocja filantropii 

indywidualnej, poradnictwo obywatelskie i inne)” stowarzyszenie „Razem dla Radomki” 
Lokalna Grupa Działania poszukuje: 

Szkoleniowców do prowadzenia zajęć w trybie b-learningu z następującej tematyki: 

1. Tworzenie partnerstwa i współpraca z partnerami komercyjnymi i administracją 

publiczną; 

2. Pozyskanie środków na działanie i rozwój;  

3. Finanse w organizacji pozarządowej;  

4. Zasady i przepisy dot. organizacji wolontariatu; 
5. Ekonomia społeczna – szansą na rozwój organizacji pozarządowych. 

Zakres obowiązków dot. zatrudnienia na stanowisku Szkoleniowca szkolenia: 1, 2, 3, 4: 

- aktualizacja sylabusa programu szkoleniowego;  

- aktualizacja pakietu/ów dydaktycznych z materiałami szkoleniowymi do nauki metodą 

e-learning („tradycyjne” materiały, ćwiczenia, prezentacje, quizy, studia przypadków 

itp.); 

- przeprowadzenie jednego spotkania szkoleniowego stacjonarnego; 

-  prowadzenie zajęć e-learnigowych o okresie od 12.09.2016r. do 30.11.2016r.; 

- bieżący kontakt mailowy lub na forum z uczestnikami projektu w okresie od 

12.09.2016r. do 30.11.2016r. 

Zakres obowiązków dot. zatrudnienia na stanowisku Szkoleniowca szkolenia: 5: 

- przygotowanie programu szkoleniowego;  

- opracowanie pakietu/ów dydaktycznych z materiałami szkoleniowymi do nauki metodą 

e-learning („tradycyjne” materiały, ćwiczenia, prezentacje, quizy, studia przypadków 

itp.); 

- przygotowanie i przeprowadzenie ankiety diagnozującej; 

- przeprowadzenie jednego spotkania szkoleniowego stacjonarnego; 

-  prowadzenie zajęć e-learnigowych o okresie od 12.09.2016r. do 30.11.2016r.; 

- bieżący kontakt mailowy lub na forum z uczestnikami projektu w okresie od 

12.09.2016r. do 30.11.2016r. 

Wymagania stawiane oferentom: 

- wykształcenie wyższe; 

- doświadczenie w realizacji szkoleń z danej tematyki (min. 3 przeprowadzone szkolenia 

stacjonarne i/lub e - learningowe); 

- doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla organizacji pozarządowych 

- mile widziane doświadczenie w opracowaniu i prowadzeniu szkoleń e – learning i/lub b - 

learning; 



                                            

                                                                                                          
 

- mile widziane doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu szkoleń w środowisku 

wiejskim. 

CV, list motywacyjny wraz z upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych do 

celów rekrutacji, wykaz przeprowadzonych szkoleń, ew. referencje, listy polecające 

prosimy wysyłać na adres e-mail: lgd@razemdlaradomki.pl wpisując w tytule "Oferta – 

Szkolenia b-learning”.  

Dokumenty można także przesyłań pocztą na adres: „Razem dla Radomki” ul. Wernera 
9/11, 26-600 Radom z dopiskiem "Oferta – Szkolenia b-learning”. 

Dokumenty można przesyłać do dnia 18.07.2016r. W przypadku przesłania dokumentów 
drogą pocztową decyduje data rejestracji w Biurze projektu. 

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. 
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