
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”, realizujące projekt 

pod nazwą „Pakiety edukacyjne dla mazowieckich seniorów”, finansowany ze środków 

z budżetu Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i 

reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, 

zadanie nr 3: „Ścieżką edukacyjną w trzeci wiek”, poszukuje wykładowców do realizacji 

wykładów dla seniorów i środowisk senioralnych na terenie całego Mazowsza.  

Zapraszamy do współpracy wykładowców i pracowników naukowych 

związanych ze środowiskami akademickimi wyższych uczelni, instytutów badawczych 

i innych placówek naukowych, którzy posiadają co najmniej stopień naukowy doktora 

oraz doświadczenie w pracy wykładowcy oraz będą chcieli dołączyć do grona 

prowadzących zajęcia dla środowisk senioralnych. 

Szczególnie do współpracy w ramach projektu zapraszamy osoby związane  

z Polską Akademią Nauk, które zainteresowane są realizacją wykładów dla grup 

senioralnych, niezależnie od dziedziny naukowej i kierunku specjalizacji. Zakres 

tematyczny prowadzonych wykładów jest bardzo szeroki i obejmuje zarówno nauki 

humanistyczne, jak też nauki ścisłe, społeczne, medyczne, a także nauki związane  

z szeroko rozumianą działalnością kulturalną.  

 

Uczestnikami projektu „Pakiety edukacyjne dla mazowieckich seniorów” będą 

osoby, które ukończyły 55 rok życia, mieszkają na terenie województwa 

mazowieckiego i chcą podnieść swoją wiedzę w wybranym zakresie. W ramach 

projektu możliwa jest realizacja następujących „Pakietów Edukacyjnych”:  

 

• Pakiet nauk humanistycznych – np. historia, literatura, literaturoznawstwo, 

etnologia, geografia i podróże, prawo, archeologia; 

• Pakiet nauk ścisłych – np. astronomia, informatyka; 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Pakiet nauk medycznych – np. profilaktyka zdrowotna, zdrowie publiczne, 

psychologia, zagadnienia medyczne chorób wieku senioralnego; 

• Pakiet nauk społecznych - np. socjologia, ochrona środowiska, politologia, 

religioznawstwo; 

• Pakiet kultury - np. muzyka, historia polskiego kina, historia sztuki, 

kulturoznawstwo, muzykologia; 

 

Warunki realizacji zajęć: 

 

• Zajęcia dla uczestników prowadzone będą w formule jedno-, dwu- lub 

trzydniowych „Pakietów Edukacyjnych”. 

• Przez „Pakiet Edukacyjny” rozumie się zajęcia edukacyjne finansowane przez 

Organizatora (w tym wynagrodzenie i dojazd wykładowców, koszt zapewnienia 

Sali wykładowej) dla grupy co najmniej 10 uczestników. 

• Na każdy dzień wykładowy składa się spotkanie lub wykład trwający 4 godziny 

zegarowe. Organizator dopuszcza możliwość dodatkowego podziału 4 - 

godzinnego wykładu w ciągu jednego dnia, na dwa dwugodzinne spotkania, 

realizowane w różnych terminach. Powyższe jest uzależnione od potrzeb 

zgłaszanych przez seniorów oraz od dostępności i zgody Wykładowcy. 

• Z wykładowcami, którym zaproponowana zostanie współpraca w ramach 

projektu, zawarta zostanie Umowa Zlecenie na realizację wykładów w okresie 

realizacji projektu. Wysokość wynagrodzenia zależna jest od liczby godzin 

wykładowych zrealizowanych w ramach projektu i stanowi iloczyn stawki 

godzinowej zaproponowanej w Ofercie przez Wykładowcę i liczby 

zrealizowanych godzin wykładowych. 

• Organizator pokrywa koszty wynagrodzenia wykładowcy prowadzącego 

zajęcia, zgodnie z zawartą umową. Wynagrodzenie wykładowcy obejmuje koszt 

przeprowadzenia spotkania/wykładu oraz koszt przygotowania materiałów 

szkoleniowych w wersji elektronicznej na potrzeby danego wykładu. Materiały 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

szkoleniowe powinny zostać przekazane Organizatorowi w formie 

elektronicznej przed realizacją wykładu w celach archiwizacyjnych. 

• Organizator zapewnia zwrot kosztów dojazdu wykładowcy z innej miejscowości 

niż miejscowość, w której realizowane jest spotkanie lub wykład. Zwrotowi 

podlegać będą koszty podróży transportem zbiorowym (kolej -  

II klasa, autobus/bus), a w przypadku wykorzystania własnego samochodu – 

pokrywane będą koszty do wysokości ceny biletów transportu zbiorowego na 

danej trasie, po przedstawieniu stosownego oświadczenia przygotowanego 

przez Organizatora. Organizator zapewnia zwroty kosztów dojazdu do 

wyczerpania środków na ten cel dostępnych w ramach projektu.  

• Organizator, wspólnie z partnerami i współpracownikami lokalnymi, 

przeprowadza rekrutację uczestników oraz zapewnia właściwą salę do 

przeprowadzenia spotkania/wykładu. 

• W ramach projektu dopuszcza się możliwość realizacji wykładów w trybie 

zdalnym (on-line) w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego lub 

w przypadku innych okoliczności uzasadniających organizację spotkania w 

formule zdalnej. Organizator zapewnia dostęp do platformy/aplikacji 

internetowej umożliwiającej realizację wykładu w formule zdalnej. 

• Organizator zastrzega sobie możliwość podjęcia współpracy z wybranymi 

wykładowcami, zgodnie z zainteresowaniem uczestników projektu tematyką 

proponowaną przez wykładowcę w Formularzu Oferty. 

• Organizator publikuje na swojej stronie internetowej tematy proponowanych 

wykładów, zgodnie z opisem wskazanym przez wykładowcę w Formularzu 

Oferty, ze wskazaniem tytułu naukowego, imienia i nazwiska wykładowcy 

realizującego dany temat wykładu. 

  

Warunkiem podjęcia współpracy w ramach projektu w roli wykładowcy jest 

wypełnienie oraz przesłanie Oferty Współpracy, której wzór stanowi załącznik do 

niniejszego zaproszenia. Oferta powinna zostać przesłana drogą elektroniczną (w 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

formie skanu) na adres rcp@radom.net lub dostarczona do siedziby Organizatora, na 

adres: 

 

Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” 

Ul. Żeromskiego 51 

26-600 Radom 

  

Nabór ofert prowadzony jest w trybie ciągłym, do momentu wyczerpania 

przewidzianych w ramach projektu „Pakietów Edukacyjnych” lub do 30.11.2023 roku, 

jako daty końcowej realizacji projektu.  

 

Osobą kontaktową w sprawie współpracy w ramach projektu jest: Jarosław 

Szczepaniak – Koordynator projektu. Szczegółowe informacje na temat projektu 

dostępne są pod numerem telefonu (48) 360 00 46 lub pod adresem e-mail: 

rcp@radom.net.  
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