Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zaproszenie potencjalnych Wykonawców do szacowania wartości zamówienia

W związku z realizacją projektu pn.: Efektywna edukacja zawodowa w Powiecie Bielskim drogą do
sukcesu” Powiat pragnie przeprowadzić Warsztaty dla Liderów Młodzieżowych. Ich tematyką ma
być szeroko rozumiana przedsiębiorczość. W związku z koniecznością oszacowania wartości
planowanego do przeprowadzenia zamówienia, zmierzającego do wyłonienia Wykonawcy tych
warsztatów, przedstawiamy poniżej ich założenia programowe. Potencjalni Wykonawcy, którzy
chcieliby realizować to zadanie proszeni są o dokonanie jego wyceny na formularzu udostępnionym
poniżej i przesłanie go na adres mailowy: rafal.sedziak@powiat.bielsko.pl do dnia 30 lipca br.
Przesłana przez Państwa oferta nie będzie wiążąca i posłuży jedynie do oszacowania wartości
planowanego do realizacji w terminie późniejszym zamówienia.
Program zakłada przeprowadzenie 3 dni warsztatów wyjazdowych (2 noclegów) dla 20 osób
w ramach tematyki przedstawionej poniżej w terminie październik/listopad 2012:
TEMAT: AKTYWNE POSZUKIWANIE PRACY
Zagadnienia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Współczesny rynek pracy
Wymagania pracodawców
Praca w UE
Zasady pisania dokumentów aplikacyjnych
Metody poszukiwania pracy
Techniki rekrutacji stosowane przez pracodawców
Zawody przyszłości
Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej
Testy psychologiczne, na inteligencję, osobowościowe stosowane podczas rekrutacji
Head-hunters – zasady funkcjonowania
Europejski portal mobilności zawodowej
Symulacja rekrutacji

TEMAT: SAMOZATRUDNIENIE
Zagadnienia:
1.
2.
3.

Samozatrudnienie czy etat?
Wybór formy działalności
Koncesje, zezwolenia i inne uprawnienia

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Kroki zakładania własnej działalności gospodarczej
Wybór sposobu opodatkowania
Dotacje unijne do własnej działalności
Sposoby pozyskiwania funduszy na własną działalność
Zasady pisania biznes-planu
Franchising
Wady i zalety własnej działalności gospodarczej
Symulacja funkcjonowania własnej działalności

Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia:
• Od 2 do 4 trenerów z przygotowaniem pedagogicznym,
• Miejsca przeprowadzenia Warsztatów wraz z wyżywieniem: Ośrodek Szkoleniowy/Hotel do
100 km Czechowic-Dziedzic,
• Transportu – z Czechowic-Dziedzic do miejsca przeprowadzenia Warsztatów pierwszego
dnia Warsztatów i z miejsca przeprowadzenia Warsztatów do Czechowic-Dziedzic
ostatniego dnia,
• Materiałów do przeprowadzenia zajęć tj. flip-charty, mazaki, papier itp.,
• Certyfikatów dla 20 osób – uczestników,
Wymogi dotyczące wyżywienia (ustalenie menu w konsultacji z Zamawiającym):
• pierwszego dnia szkolenia obiad i kolacja,
• drugiego dnia szkolenia śniadanie, obiad, kolacja,
• trzeciego dnia szkolenia śniadanie, obiad,
• w przerwach kawa, herbata, soki, ciasteczka itp.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 033 813 68 02 – Sędziak Rafał.

