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Białystok 10 lipca 2009

L.Dz.FZPP/149/2009

Fundacja Zielone Płuca Polski, w związku z realizacją projektu ,,Kampania na rzecz
ograniczania szkód wyrządzanych przez zwierzęta prawnie chronione (żubr, wilk i bóbr) na
obszarze

Zielonych

Płuc

Polski”

ze

środków

Europejskiego

Funduszu

Rozwoju

Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko poszukuje specjalistów w
dziedzinie
- behawioru wilka,
- behawioru bobra,
- behawioru żubra,
do przygotowania prezentacji multimedialnej i wygłoszenia referatów na 15 szkoleniach
organizowanych dla lokalnej społeczności województwa podlaskiego i warmińskomazurskiego.
Prezentacja (ok. godziny) zawierać powinna m. in. następujące informacje:
- biologia i zachowanie danego gatunku,
- występowanie,
- istniejące zagrożenia,
- wyrządzane szkody,
- metody ograniczania szkód (praktyczne wskazówki dla lokalnej społeczności jak ograniczać
szkody).
Szkolenia organizowane będę od IV kwartału 2009 do II kwartału 2011.
Z wybranymi osobami Fundacja podpisze umowy o dzieło.
Dojazd na miejsce szkolenia na własny koszt.

Głównym celem projektu w ramach, którego zostanie zorganizowany cykl szkoleń
jest:
- poinformowanie lokalnej społeczności o możliwościach ograniczania szkód wyrządzanych

przez zwierzęta będące pod ochroną, o możliwościach rozwiązywania ewentualnych
konfliktów,
- zwiększenie akceptacji społeczeństwa dla zwierząt prawnie chronionych (żubr, wilk i bóbr),
wyrządzających szkody,
- rozpowszechnianie materiałów informacyjnych (poradników i ulotek), które zawierać będą
podstawowe informacje odnośnie zwierząt chronionych, wyrządzających szkody oraz metod
ograniczania tych szkód.
Kryterium wyboru ekspertów:
- oferowana cena,
- posiadany dorobek naukowy i dotychczas publikowane materiały,
- posiadane doświadczenie i staż pracy.
Ofertę należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres
Fundacja Zielone Płuca Polski,
ul. Dojlidy Fabryczne 23,
15-554 Białystok
lub e-mailem na adres akostecka@fzpp.pl do dnia 31.07.2009
Oferta powinna zawierać adres i nazwę wykonawcy, datę, przedmiot zamówienia, warunki i
termin wykonania zamówienia, cenę oraz opis dotychczasowego doświadczenia i
publikowanych materiałów w ww. zakresie.
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