
 

  

 

   

załącznik nr 1 do umowy ROPS.V.511.15.2021 
  

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

W ramach projektu „Efekt synergii -koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” w latach 2019 - 2021 

przeprowadzone zostały 4 edycje Akademii Liderów Lokalnych. Celem ALL było wyposażenie uczestni-

ków w kompetencje niezbędne do prowadzenia procesów tworzenia polityk publicznych (kompetencje 

interpersonalne, umiejętności prowadzenia diagnozy lokalnej, planowania strategicznego i operacjonali-

zacji planów oraz prowadzenia konsultacji i współtworzenia dokumentów strategicznych).   

Cel główny spotkania sieciującego uczestników ALL: 

Inicjatywa zorganizowania spotkania zrodziła się w samych uczestnikach poprzednich edycji ALL, którzy 

zgłaszali potrzebę spotkania sieciującego np. w celu realizacji wspólnych projektów itp. Podczas  

spotkania uczestnicy wcześniejszych edycji ALL będą mieli możliwość spotkać się w celu wymiany  

doświadczeń. W czasie spotkania uczestnicy wymienią się swoimi spostrzeżeniami oraz trudnościami  

z jakimi spotykają się na co dzień w swojej liderskiej działalności. Zadaniem trenera będzie praca z grupą, 

która na bieżąco będzie analizowała przedstawiane sytuacje w celu znalezienia rozwiązania oraz  

udoskonalenia prowadzonych działań liderskich.  

 

Przedmiotem zamówienia jest „przeprowadzenie dwudniowego spotkania sieciującego dla  

uczestników Akademii Liderów Lokalnych”: 

− termin: 03-04.09.2021 r. Zamawiający/Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zmiany daty 

spotkania  na termin nie późniejszy niż 30.11.2021 r.  

− czas trwania spotkania: 15 godz. dydaktycznych  

− liczba uczestników/uczestniczek spotkania -  20 osób 

 

Zakres wykonania usługi obejmuje:  

1) przeprowadzenie zajęć w ramach dwudniowego spotkania sieciującego dla uczestników, którzy ukoń-

czyli Akademię Liderów Lokalnych oraz indywidualnych konsultacji w trakcie spotkania; 

2) przygotowanie materiałów merytorycznych dla uczestników spotkania, które na min. 5 dni przed roz-

poczęciem spotkania zostaną przekazane Zamawiającemu/Zleceniodawcy do zaakceptowania; zajęcia 

nawiązywały będą do koncepcji programowej wypracowanej podczas I edycji ALL; 

3) przygotowanie programu dwudniowego spotkania, który na min.5 dni przed rozpoczęciem spotkania 

zostanie przekazany Zamawiającemu/Zleceniodawcy do zaakceptowania (na wzorze harmonogramu 

spotkania, który zostanie przekazany przez Zamawiającego/Zleceniodawcę po podpisaniu umowy). 

 

Informacje dodatkowe 

1. Nocleg i wyżywienie dla trenera zapewnia Zamawiający/Zleceniodawca 

2. Zamawiający/Zleceniodawca nie pokrywa kosztów dojazdu trenera  



 

  

 

   

3. Zajęcia muszą być prowadzone w taki sposób, żeby uczestnicy nabyli wiedzę teoretyczną  

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

działań w środowisku. Zajęcia muszą umożliwić uczestnikom wymianę doświadczeń oraz pomóc w 

znalezieniu rozwiązań w działalności liderskiej. 

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

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

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

do działania. 

5. Zamawiający/Zleceniodawca dopuszcza w czasie trwania spotkania modyfikację, rozszerzenie oraz 

zmianę harmonogramu, tak by jak najcelniej realizować założenia spotkania. Wszelkie zmiany muszą 

być przedyskutowane z Zamawiającym/Zleceniodawcą i zostać wprowadzone dopiero po akceptacji 

Zamawiającego/Zleceniodawcy.  

 


