
 
 
 
    
 
 

  
Dyrektor Miejskiego O środka Pomocy Rodzinie  

w Siedlcach  
 

w zwi ązku z realizacj ą projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Stawiam na siebie!”  
w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społeczne j” 

Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywne j integracji przez o środki pomocy społecznej” 
 

Informuje, że zamierza nawiązać współpracę z  
podmiotem świadcz ącym usługi szkoleniowe  

z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedyczne j 
 

Opis przedsięwzięcia: 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach w bieżącym roku realizuje projekt systemowy pn.: „Stawiam na siebie!”, 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest 
podniesienie poziomu aktywności społeczno – zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, które korzystają z pomocy 
Ośrodka. Wsparcie uczestników projektu obejmuje m.in. konsultacje z doradcą zawodowym, warsztaty umiejętności 
wychowawczych, warsztaty w zakresie podniesienia umiejętności społeczno – zawodowych oraz kursy zawodowe. W ramach 
projektu planujemy również zorganizować szkolenie, dzięki któremu Uczestnicy projektu, w trakcie zajęć teoretycznych  
i praktycznych, zdobędą umiejętność udzielania pierwszej pomocy. Zależy nam, aby Uczestnicy projektu nauczyli się 
prawidłowo reagować nie tylko w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia zdrowia czy życia, ale także poznali zasady i metody 
zapobiegania wypadkom domowym - szczególnie w sytuacjach związanych z opieką nad dziećmi. 
Przedmiot zlecenia obejmować będzie przeszkolenie we wrześniu br. 80 Uczestników projektu (w grupach o liczebności od  
10 do 16 osób). Przewidujemy, że szkolenie będzie obejmowało 6 godzin zegarowych zajęć dla każdej grupy (w tym zajęcia 
teoretyczne  
i praktyczne) 
   
Oczekiwania: 
�  posiadanie przygotowanej kadry oraz dysponowanie sprzętem, materiałami oraz innymi pomocami dydaktycznymi 

niezbędnymi do prowadzenia zajęć, 
�  dysponowanie bazą lokalową w centrum miasta, 
�  zagwarantowanie dostępu do sanitariatów, 
�  przygotowanie i obsługa serwisu kawowego podczas przerw w zajęciach (kawa, mleczko, herbata, cytryna, cukier, woda 

mineralna,  sok owocowy, ciasteczka koktajlowe), 
� doświadczenie przy prowadzeniu szkoleń o tej tematyce. 

 
Wymagane dokumenty: 
�  oferta ze szczegółowym kosztorysem (w tym wyszczególnieniem cen jednostkowych), 
�  program szkolenia, 
�  informacja o dotychczas przeprowadzonych szkoleniach z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, 
�  informacja o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym osoby/osób prowadzących szkolenie, 
�  zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem), 
�  zaświadczenie REGON (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem), 
�  zaświadczenie NIP (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem). 

 
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: 
� stopień spełnienia wyżej opisanych oczekiwań,  
� doświadczenie przy organizacji i/lub obsłudze szkoleń,   
� cena. 

 
           Zainteresowane podmioty prosimy o złożenie w kancelarii tut. Ośrodka oferty wraz z wymaganymi dokumentami  
w zamkniętej kopercie do dnia 22 sierpnia 2011 r. do godz. 16 00 z dopiskiem: dotyczy świadczenia usługi szkoleniowej  
z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedyczne j (w przypadku przesłania pocztą decyduje data wpływu 
dokumentów do Ośrodka).  
 
           Bliższych informacji na temat niniejszego ogłoszenia udzielają pracownicy Działu Analityczno – Programowego MOPR:  
pokój nr 40, telefon 25 632 57 04 wew. 42 lub 14.                  

                  
 
 
 
 

 
Projekt pn. „Stawiam na siebie!”   

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 


