Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на Инициативата за
младежка заетост и Европейския социален фонд

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ПОКАНА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ОФЕРТА
За предоставяне на услуга с предмет: „ПРОВЕЖДАНЕ НА МОТИВАЦИОННО
ОБУЧЕНИЕ”
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Учебен център Рагина ЕООД изпълнява проект BG05M9OP001-1.002-0048 „Ре-Старт за
активен живот и интеграция на младите хора” в рамките на Оперативна Програма
„Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020, Процедура „Активни” BG05M9OP001-1.002,
Приоритетна ос 1: Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места,
Инвестиционен приоритет 2. „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите
хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или
обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и
младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на гаранция
за младежта” (с финансиране от ИМЗ).
Целевата група на проекта са икономически неактивни младежи до 29 годишна възраст
от областите Русе и Пловдив, които не са в образование или обучение. Целта е те да бъдат
мотивирани за активно поведение на пазара на труда, с последващи дейности за
включване в обучение и заетост.
Дейностите по проекта включват идентифициране на 100 неактивни младежи до 29
годишна възраст, обучение на 75 от тях и осигуряване на субсидирана заетост на 60 от
идентифицираните младежи.
Едно от предвидените обучения, предхождащо обученията за професионална
квалификация, е мотивационното обучение на младежите. С него ще стартира
обучението на младежите, следвано от професионално обучение и обучение по ключови
компетенции. Предвиденото мотивационно обучение ще се провежда с 45 от
идентифицираните младежи в област Русе и с 30 - в област Пловдив, като мястото на
обученията ще е в областните градове. Продължителността на мотивационното обучение
за всеки идентифициран младеж е 5 дни по 6 учебни часа на ден, или общо 30 часа.
Бихме искали да ни представите оферта за изпълнение на дейност „ПРОВЕЖДАНЕ НА
МОТИВАЦИОННО ОБУЧЕНИЕ”, която да включва:
1. Кратка концепция за провеждане на мотивационното обучение;
2. Програма за обучението с включени модули: придобиване на необходимите
знания и умения за ориентиране на пазара на труда и адаптиране към неговите
изисквания, за търсене и избор на подходяща заетост; активно включване в
пазара на труда и интеграция в социално-икономическия живот в региона;
усвояване на умения за подготовка на документи за кандидатстване за работа;
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ефективно използване на различни източници на информация за свободни
работни места; успешно представяне пред работодател и интерактивни техники
на обучение; включени ролеви игри.
3. Автобиография/и на експерта/те, който ще провежда обучението.
Документи, с които ще се отчита мотивационното обучение:
1. Присъствени списъци с трите имена и подпис на участниците в обучението;
2. Копия на издадени сертификати на участниците в обучението.
Срок за изпълнение на услугата: Обучението ще се провежда съгласно предварително
изготвен график, но не по-късно от 30.03.2017 г.
Място на провеждане на обучението: ще бъде осигурено от Учебен център Рагина ЕООД
Прогнозна стойност на услугата: 15 000.00 лв без ДДС
Начин на плащане:
- Авансово плащане – 50 % от сумата без ДДС до 10 дни след получаване на
уведомление от Бенефициента за определена дата за стартиране на
мотивационното обучение;
- Балансово плащане – останалите 50 % от сумата без ДДС до 10 дни след
приключване на мотивационното обучение, предаване на изискуемата
документация за отчитане, подписване на ППП и издаване на фактура от
Изпълнителя.
Срок за изпращане на офертите: 04.07.2016 г.
Адрес за изпращане на офертите: Учебен център Рагина ЕООД, гр. Русе, ул.

Александровска № 97, вх. В, ет. 8, ап. 2

За въпроси във връзка с поканата:
Тел: 0885 980 971; 0879 021 998
e-mail: mitko.manolov@ragina.net

С уважение:
Митко Манолов
Управител

Проект BG05M9OP001-1.002-0048
„Ре-Старт за активен живот и интеграция на младите хора”
Процедура BG05M9OP001-1.002 «Активни»

