PŘÍLOHA Č.4 - DETAILNÍ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY
Název zakázky
Název zadavatele
Sídlo zadavatele
IČ zadavatele
Zastoupený

Rekvalifikační kurzy-9823
Pomocné ruce, z.s.
Pelešany 95, 511 01 Turnov
22824073
Ing. Michal Kříž, předseda spolku

Předmětem zakázky je zajištění realizace Rekvalifikačních kurzů, které budou probíhat v rozsahu dle
jednotlivých schválených akreditovaných kurzů.
Kurzy se budou realizovat od 10/2019 do 12/2020. Ve skupině sestavené pro účely rekvalifikace bude 2-5
účastníků, aby kurz byl co nejvíce individuální. Při výběru jednotlivých rekvalifikací klademe velký důraz také na
možná pracovní omezení a na zdravotní stav jednotlivých účastníků. Výuka bude probíhat dle potřeb účastníků
projektu, předpokládáme 2x až 3x týdně, přesný časový harmonogram bude vždy uveden v objednávce kurzu
Rekvalifikační kurzy jsou vybrány i na základě zaměření firem působících v Libereckém kraji. Pro větší variabilitu
jsou v nabídce kurzy IT, administrativního a sociálního charakteru. Rekvalifikační kurzy jsou rozděleny do 3 částí
dle zaměření jednotlivých kurzů. Uchazeč může podat nabídku na jednu nebo i více částí zakázky.
Rekvalifikačních kurzů se zúčastní 24 osob z cílové skupiny.
Realizace kurzů bude probíhat ve školicích prostorech zadavatele, které se nacházejí v těchto obcích: Paseky
nad Jizerou, Rokytnice nad Jizerou, Vítkovice, Vysoké nad Jizerou, Jablonec nad Jizerou, Poniklá, Jestřabí v
Krkonoších, Benecko, Víchová nad Jizerou, Peřimov, Mříčná, Jilemnice, Horní Branná, Kruh, Svojek, Roztoky u
Jilemnice, Martinice v Krkonoších, Studenec, Levínská Olešnice, Horka u Staré Paky, Bukovina u Čisté, Čistá u
Horek. V jaké obci se bude konat kurz, bude vždy uvedeno v objednávce kurzu před zahájením realizace.
Technické vybavení prostor: každá školící místnost je vybavena dostatečným množství stolů a židlí, které jsou
určeny pro výuku, dále každý školící prostor obsahuje hygienické zázemí, připojení k internetu, koutek pro
občerstvení včetně příslušenství (občerstvení hradí zadavatel).
Zhotovitel musí zajistit potřebné technické vybavení k úspěšné realizaci kurzu, např. PC s příslušnými programy
atd.
Výstupem bude osvědčení o absolvování rekvalifikace.
Zadavatel požaduje tyto akreditované kurzy:

ČÁST II
Název rekvalifikace, minimální počet hodin
Předpokládaný počet osob

ČÁST II
Název rekvalifikace, minimální počet hodin

Předpokládaný počet osob

IT KURZY
Tvorba www stránek – 80 hodin
Programátor www aplikací – 120 hodin

6 osob

SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních
službách – 150 hodin
Chůva pro děti do zahájení povinné školní
docházky – 150 hodin

12 osob

ČÁST III
Název rekvalifikace, minimální počet hodin
Předpokládaný počet osob

ADMINISTRATIVNÍ KURZY
Základy podnikání – 150 hodin
Účetnictví – 120 hodin
Asistent/ka, Sekretářka – 80 hodin

6 osob

Počet osob dle jednotlivých akreditací se může lišit, podle zájmu cílové skupiny a podle potřeb trhu práce
v regionu. Proto požadujeme vytvořit cenovou nabídku za osobu, bez ohledu na druh realizovaného kurzu.

