Zbiranje ponudb za tečaje, delavnice in aktivnosti za mlade, odrasle in
otroke v šolskem letu 2020/21 – pogoji sodelovanja
ORGANIZATOR ZBIRANJA PONUDB
Javni zavod Center interesnih dejavnosti Ptuj (v nadaljevanju javni zavod), Osojnikova cesta 9, 2250 Ptuj vabi
vse zainteresirane k sodelovanju pri oblikovanju in izvedbi programa neformalnega izobraževanja in
prostočasnih aktivnosti v šolskem letu 2020/2021.

UPRAVIČENI PRIJAVITELJI
Na povabilo k sodelovanju se lahko odzovejo pravne osebe in fizične osebe, ki so registrirane za dejavnost, ki jo
ponujajo in ki jo bodo izvajale na podlagi sklenjene pogodbe o sodelovanju. Zbiranje ponudb je informativno,
oddaja ponudbe ne zagotavlja sklenitve pogodbe.

UPRAVIČENE VSEBINE
Vsebina predlaganega programa mora biti skladna s siceršnjimi javno (npr. na spletni strani www.cid.si)
objavljenimi programskimi usmeritvami javnega zavoda. Javni zavod ima možnost prijavitelju predlagati, da
osnovni program prilagodi oziroma dopolni z vsebinami, ki predstavljajo doprinos oziroma dodano vrednost
programu zavoda.
Ponudbe se lahko nanašajo na primer na naslednja vsebinska področja: glasba, ples, film, fotografija, gledališče
in odrska umetnost, likovna dejavnost, oblikovanje in vizualne komunikacije, računalništvo, ustvarjalnost,
podjetnost in inovativnost, oblikovanje in izdelava uporabnih predmetov, ročne spretnosti, nega telesa, ličenje,
pogovorne aktivnosti/delavnice, izleti in tabori, ekologija, igre, tehnične delavnice, potopisna predavanja,
kuhanje in gospodinjska opravila, jezikovni tečaji in drugo.
Dobrodošlo je, da imajo predlagane dejavnosti namen spodbujanja razvoja vseživljenjskih veščin, krepitve
aktivnega in odgovornega državljanstva ter ozaveščanja obiskovalcev mladinskega centra o naslednjih
področjih: nenasilje, solidarnost do drugih, družbeno angažirano delovanje, socialno odgovorno delovanje,
sprejemanje drugačnosti, medkulturno učenje, preprečevanje diskriminacije, usposabljanje za prostovoljno
delo, samostojnost, zdrav način življenja.

ROK ZA ODDAJO PONUDB IN NAČIN ODDAJE PONUDB
Rok za oddajo ponudb je petek, 14. 8. 2020. Ponudbe v elektronski obliki na namenskem obrazcu sprejemamo
po elektronski pošti na naslovu cid@cid.si. Organizator zbiranja ponudb bo prijaviteljem povratne informacije
podal do petka, 28. 8. 2020.

DODATNE INFORMACIJE
Dodatne informacije o povabilu, javnem zavodu in namenu tega povabila so dostopne na kontaktih: Mateja
Lapuh, mateja.lapuh@cid.si, 02 780 55 40.
Rok za postavitev vprašanj je 6. 8. 2020 do 12.00 ure, odgovori pa bodo poslani najkasneje do 7. 8. 2019 do
12.00 ure.
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