Projekt współfinisowniy w rnmnch progrnmu polskiej współprncy rozwojowej
Miiisterstwn Sprnw Zngrniicziych RP.

Nr sprawy 2/NK/ZOSPRP/2018

Ogłoszenie o naborze kandydatów
z dnia 25 czerwca 2018 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
00-340 Warszawa
ul. Oboźna 1
NIP: 952-19-67-784
Regon: 007024050

SEKCJA II: WPROWADZENIE
Nabór realizowany w ramach projektu 85/PPR2017/M2018 „Wspieranie procesu organizowania
ukraińskiego wolontariatu ratowniczego na rzecz poprawy bezpieczeństwa społeczności lokalnej w
obwodzie rówieńskim” zwany dalej projektem.
Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw
Zagranicznych RP.

SEKCJA III: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest:
Przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi i konserwacji sprzętu ratowniczego dla wskazanych
ukraińskich strażaków ratowników w terminie od 16 lipca do 22 lipca 2018 na Ukrainie.
Celem szkolenia jest przygotowanie 36 ukraińskich wolontariuszy, członków tworzonych ochotniczych
jednostek ratowniczych do realizacji zadań z zakresu ratownictwa medycznego w czasie akcji
ratowniczo-gaśniczych, w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia
zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzeni, do czasu przekazania ich
personelowi zakładów opieki zdrowotnej.

SEKCJA IV: Wymagania jakie muszą spełnić kandydaci

1. Wykształcenie pożarnicze – kwalifikacje oficerskie Państwowej Straży Pożarnej,
2. Status zawodowy kandydata – służba w PSP lub emeryt PSP,
3. Doświadczenie w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń dla członów OSP,
4. Dyspozycyjność w trakcie trwania szkoleń,
5. Ważny paszport.
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6. Curriculum Vitae (dalej CV) powinno zawierać potwierdzenie spełnienia wymagań oraz nr telefonu
kandydata i adres e-mail.

SEKCJA V: Termin i miejsce składania CV oraz wybór na kandydata:

1. Miejsce złożenia CV;
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
ul. Oboźna 1
00-340 Warszawa
zg@zosprp.pl
W przypadku złożenia CV drogą elektroniczną konieczne jest potwierdzenie jego dostarczenia.
2. Termin złożenia CV
CV należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 czerwca .2018 roku do godziny 14:00
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
3. O wyborze kandydata/kandydatów zostaną poinformowane jedynie osoba/osoby wybrane.

