
 

  

 

   

załącznik nr 1 
  

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

Akademia Liderów Lokalnych – jest cyklem 5 - dwudniowych warsztatów oraz  
2  – sześciogodzinnych laboratoriów dla 20 przedstawicieli OWES, PES, JST oraz nauki i biznesu  
z terenu województwa lubuskiego, którzy angażują się w rozwój ES. 
 
Cel główny ALL: wyposażenie uczestników w kompetencje niezbędne do prowadzenia procesów  
tworzenia polityk publicznych (kompetencje interpersonalne, umiejętności prowadzenia diagnozy lokal-
nej, planowania strategicznego i operacjonalizacji planów oraz prowadzenia konsultacji i współtworzenia  
dokumentów strategicznych).   

Realizacja Akademii Liderów Lokalnych będzie podzielona na 5 etapów: 

1. promocja i rekrutacja – zadanie po stronie Zamawiającego; 
2. przeprowadzenie przez trenera warsztatów (5 – dwudniowych). Warsztaty będą prowadzone  

na podstawie opracowanej koncepcji programowej oraz podręcznika ALL wypracowanego  
podczas I edycji; 

3. wspieranie prowadzonych procesów tworzenia polityk publicznych poprzez indywidualne 
konsultacje; 

4. przeprowadzenie przez trenera 2, 6 – godzinnych laboratoriów (1 godz. dydaktyczna =45 min.), 
podczas których będzie można zweryfikować i przeanalizować wypracowany i wdrażany model 
pracy; 

5. upowszechnianie przeprowadzonych procesów oraz ich rezultatów. 
 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie cyklu 5 – dwudniowych warsztatów oraz 2 – sześcio-
godzinnych laboratoriów w ramach ALL. 

Termin: usługa będzie realizowana w terminie kwiecień – wrzesień 2020r. * 

* do lipca 2020r. planujemy zakończyć przeprowadzenie zajęć dla uczestników ALL.  Inne zobowiązania objęte 

umową muszą zakończyć się maksymalnie do września 2020r. Dokładne daty do uzgodnienia  
po podpisaniu umowy. 

Zakres wykonania usługi obejmuje:  

1) przeprowadzenie zajęć w ramach IV edycji ALL oraz indywidualnych konsultacji; 

2) napisanie artykułu merytorycznego z realizacji przedmiotu zamówienia, opisującego przebieg ALL; 

3) przeprowadzenie laboratoriów dla uczestników ALL (planuje się organizację 2 laboratoriów  

w ciągu 2020r.) – kwestie formalne do uzgodnienia w terminie późniejszym. Usługa będzie realizowana 

od kwietnia do lipca 2020r., między zjazdami ALL; 

4) udział w 1 spotkaniu w 2020r. Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej; 

5) prowadzenie dokumentacji z przebiegu warsztatów, tj. listy obecności (przygotowane przez  

Zamawiającego), przygotowanie sprawozdań z każdego zjazdu ALL  

oraz  laboratoriów.   

 

 

 



 

  

 

   

1) PRZEPROWADZENIE ZAJĘC W RAMACH IV EDYCJI ALL ORAZ INDYWIDUALNYCH  

KONSULTACJI 

1. zajęcia prowadzone będą na podstawie harmonogramu i koncepcji programowej wypracowanej  

podczas I edycji ALL – przekazanej Wykonawcy przez Zamawiającego; 

2. zajęcia odbywać się będą w systemie zjazdów 2 – dniowych (piątek - sobota). W ramach IV edycji 

zaplanowano 5 zjazdów; 

3. czas trwania 1 zjazdu - 15 godzin dydaktycznych (1 godz. dydaktyczna =45 min.); 

4. każda osoba uczestnicząca w ALL będzie miała możliwość wzięcia udziału w indywidualnych  

konsultacjach z trenerem, za pomocą kontaktu telefonicznego, mailowego lub przez skype. Konsultacje 

będą okazją, aby porozmawiać o problemach, wątpliwościach jakie mogą pojawiać się podczas  

realizowania działań/projektu w swoim środowisku lokalnym; 

5. nocleg i wyżywienie dla trenera zapewnia Zamawiający; 

6. Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu trenera;  

7. zagadnienia w programie Akademii Liderów Lokalnych zostały pogrupowane w moduły tematyczne, 

żeby zapewnić realizację celu głównego.  

8. Zagadnienia programowe, tj.: 

− diagnoza potrzeb lokalnych, m.in. wybrane techniki i narzędzia diagnostyczne, przykłady diagnoz  

środowiska lokalnego, mapowanie zasobów społecznych, dobór i projektowanie narzędzi badawczych, 

dostosowanie planów i zakładanych działań do potrzeb środowiska; 

− aktywizacja społeczności lokalnej, m.in. wyzwania w procesie aktywizowania społeczności lokalnych, 

zagadnienia związane z rewitalizacją, partnerstwo lokalne jako metoda rozwijania aktywności oraz  

narzędzia rozwijania aktywności społeczności lokalnej; 

− komunikacja interpersonalna, m.in. główne kompetencje lidera, zasady skutecznej komunikacji,  

omówienie stylów komunikacji; 

− skuteczna realizacja inicjatyw lokalnych, m.in. główne aspekty planowania i projektowania inicjatyw 

lokalnych, definiowanie głównych działań , określanie zakładanych rezultatów i sposobów ich weryfikacji, 

budżet inicjatyw i potencjalne źródła finansowania, przykłady inicjatyw lokalnych; 

− uwarunkowania formalno- prawne, m.in. zasady funkcjonowania budżetu obywatelskiego, funduszu 

sołeckiego, udział społeczności w planowaniu przestrzennym, główne regulacje i zasady prowadzenia 

konsultacji społecznych; 

− autoprezentacja i wystąpienia publiczne, m.in. techniki efektywnego przekazu, autoprezentacja,  

metody radzenia sobie z tremą; 

− wykorzystanie nowoczesnych technologii w pracy lidera , m.in. omówienie i przetestowanie wybra-

nych narzędzi internetowych podnoszących skuteczność pracy lidera. 

9. Zajęcia musza być prowadzone w taki sposób, żeby uczestnicy nabyli wiedzę teoretyczną  

wraz z warsztatem metodologicznym, a także wsparcie motywacyjne podczas realizacji praktycznych 

działań w środowisku. 

10. Dopuszczalne są dowolne formy zajęć: wykłady, warsztaty, dyskusje moderowane. Jednak, żeby  

zapewnić praktyczny charakter, nie mniej niż 60% godzin w całym programie powinno być przeprowa-

dzonych w formie warsztatowej, w celu maksymalnego aktywizowania uczestników/uczestniczek  

do działania. 



 

  

 

   

11. Warunkiem ukończenia Akademii Liderów Lokalnych jest obrona projektu społecznego  

z zaprezentowaną ofertą działań w praktyce we własnym środowisku lokalnym. Każdy uczestnik  

osobiście lub w parach (w przypadku reprezentowania tego samego środowiska lokalnego) musi  

przygotować projekt w formie opisowej i prezentacji multimedialnej, która zostanie zaprezentowana  

podczas obrony projektu.  

 

Mając na uwadze, że w warsztatach uczestniczyć będą osoby reprezentujące różne instytucje/podmioty, 

borykające się z różnymi problemami, doświadczeniami – Zamawiający dopuszcza w czasie trwania 

ALL modyfikację, rozszerzenie oraz zmianę koncepcji programowej, tak by jak najcelniej realizować 

założenia ALL. Wszelkie zmiany muszą być przedyskutowane z Zamawiającym i zostać wprowadzone 

dopiero po akceptacji Zamawiającego.  

 

2) NAPISANIE ARTYKUŁU MERYTORYCZNEGO Z REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, 

PODSUMOWUJĄCEGO PRZEBIEG IV EDYCJI AKADEMII LIDERÓW LOKALNYCH 

• Zadaniem Wykonawcy będzie napisanie artykułu merytorycznego z przebiegu IV edycji ALL (liczba 

stron 1 artykułu min. 3, format A4, interlinia 1,5 wiersza, marginesy lewy, prawy górny i dolny 2.5 cm, 

przypisy dolne) wraz z korektą językową - polegającą m.in. na sprawdzeniu poprawności stylistycznej,  

ortograficznej, interpunkcyjnej i gramatycznej przygotowanego artykułu. Artykuł musi być przygotowany 

w taki sposób, aby był gotowy do zamieszczenia w biuletynie/publikacji lub gazecie.  

• Przygotowany materiał musi zostać przedstawiony Zamawiającemu do akceptacji – szczegółowe 

ustalenia w terminie późniejszym. 

 

3) PRZEPROWADZENIE  LABORATORIÓW  DLA UCZESTNIKÓW ALL  

• w 2020r. Zamawiający planuje organizację 2 laboratoriów; 

• celem głównym laboratoriów jest zweryfikowanie i przeanalizowanie wypracowanych i wdrażanych 

modeli pracy powstałych podczas ALL. Wspólnie z trenerem będzie można przeanalizować wdrażany 

program pod kontem mocnych i słabych stron; 

• terminy, program laboratoriów zostanie przedstawiony w terminie późniejszym. 

 

4) UDZIAŁ W 1 SPOTKANIU W 2018r. REGIONALEGO KOMITETU ROZWOJU EKONOMII  

SPOŁECZNEJ 

• Zadaniem Wykonawcy będzie zaprezentowanie założeń IV edycji ALL, przedstawienie koncepcji  

programowej oraz wprowadzenie ewentualnych zmian w celu dopasowania materiału  

merytorycznego do potrzeb przedstawicieli z obszaru ekonomii społecznej z regionu. 

 

5) PROWADZENIE DOKUMENTACJI Z PRZEBIEGU IV EDYCJI AKADEMII LIDERÓW LOKALNYCH 

1. Zadaniem Wykonawcy będzie: 

a) opracowanie na 3 dni po każdym zjeździe ALL, sprawozdania zawierającego inf. dot. przebiegu  

warsztatu wraz z opisem działań merytorycznych; 

b) opracowanie na 3 dni po każdym laboratorium, sprawozdania zawierającego inf. z realizowanych  

zadań oraz działań merytorycznych. 

 


