
             Społeczna inicjatywa seniorów z UTW: 
                      bądźmy razem – łączmy pokolenia 
 

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – 
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego  ze środków Programu Funduszu 

Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO  na lata 2021 – 2030. 
 

 
 

 

Organizator/ lider projektu:  

Fundacja Bądźmy Razem - Łączmy Pokolenia 

 

KARTA ZGŁOSZENIA  
do projektu  pt.: Społeczna inicjatywa seniorów z UTW : bądźmy razem – łączmy 
pokolenia, współfinansowanego  przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum 
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.  
Wypełnioną i podpisaną Kartę Zgłoszenia należy przesłać  do 13 października 
2021 na adres mail: badzmyrazem.laczmypokolenia@gmail.com  z dopiskiem  
Zgłoszenie  -Trener Senioralny _NGO 
Terminy rozmów rekrutacyjnych online lub bezpośrednio/stacjonarnie:  
zaplanowane są na drugą połowę października 2021, konkretne terminy 
ustalane indywidualnie z kandydatami /kandydatkami zaproszonymi do drugiego 
etapu procesu rekrutacji.  
 

Dane osobowe 

Imię (Imiona)  

Nazwisko  

Rok urodzenia  

Numer telefonu  

E-mail  

Województwo  

Adres do korespondencji 
 

 

Organizacja pozarządowa/   
grupa nieformalna/ 
instytucja społeczna:  
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Pełna nazwa, adres 
siedziby, Nr KRS 

Funkcja, stanowisko, 
główne zadania, 
działalność w organizacji/ 
grupie/ instytucji – krótki 
opis 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

1). W jakich szkoleniach, kursach trenerskich, mentorskich, lub dla liderów 
brał Pan/ brała Pani udział? 

Prosimy opisać: w miarę możliwości należy podać: nazwa kursu/ szkolenia, kto organizował, kiedy, liczba 
godzin): 
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2). Jakie  ma Pani/ Pan  doświadczenie w prowadzeniu szkoleń jako trener/ka lub  
w roli mentora/mentorki; animatora/animatorki?  
Prosimy opisać swoje doświadczenie:  

 

 

3). Uzasadnienie : dlaczego, w jakim celu chce Pani/Pan uczestniczyć w 
projekcie? Prosimy o zaprezentowanie swojej motywacji udziału w kursie w 
ramach projektu dla przedstawicieli organizacji senioralnych:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4). Jakie ma Pan/ Pani  zainteresowania merytoryczne, z jakich tematów , 
dziedzin (obszarów, zagadnień merytorycznych oraz z jakich umiejętności: 
np. rękodzieło, pierwsza pomoc, itd. )  zamierza Pani/Pan prowadzić 
szkolenia, mentoring, działania animacyjne, … : 
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5). Proszę opisać ( samoocena): Stopień znajomości narzędzi i aplikacji 
informatycznych wykorzystywanych podczas prowadzenia szkoleń (zarówno 
stacjonarnych jak i zdalnych) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

6. Wybór aplikacji, za pomocą których możliwa będzie do przeprowadzenia 
rozmowa kwalifikacyjna w formie on-line ( drugi etap rekrutacji):  
(zaznacz  X swój wybór ) 

 Messenger (videorozmowa) 

 Zoom (videorozmowa) 

 
Nie potrafię posługiwać się/korzystać z aplikacji zdalnej – proszę o rozmowę w formie 
stacjonarnej na którą przyjadę do Inowrocławia do siedziby fundacji w ustalonym 
telefonicznie terminie ( ta opcja tylko dla osób, które zakwalifikują się do drugiego etapu 
i faktycznie nie mają umiejętności korzystania z formy zdalnej)  

 
7). Dodatkowe informacje, ( np. odnośnie potrzeb specjalnych wynikających ze 
zdrowotnych czy innych ważnych kwestii, rodzaju wyżywienia w trakcie treningu 

interpersonalnego ) 
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8). Oświadczenia: 
☐     Deklaruję gotowość do aktywnego  uczestnictwa w projekcie oraz  współdziałania z organizatorem – 

FUNDACJĄ BĄDŹMY RAZEM- ŁĄCZMY POKOLENIA  – w procesie przeprowadzenia działań 
ewaluacyjnych, promocyjnych i upowszechniających; monitoring i ewaluacja: m.in. w formie 
standardowych narzędzi badawczych, jak np., pre-test, post-test szkoleń tematycznych, ankiety, 
kwestionariusze wywiadu zawierającego, w tym informacje o sposobie organizacji szkolenia, jego 
zawartości, ocena przydatności, przekazanie informacji dotyczących dalszego rozwoju. 
Upowszechnianie: m.in. artykuł, zdjęcia na stronę fundacji, relacja na Facebook, przygotowanie i 
przeprowadzenia krótkiej formy edukacyjnej 

 
☐        Oświadczam, że podane przeze mnie informacje są zgodne z prawdą na dzień przesłania karty zgłoszeniowej. 
☐        Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji oraz uczestnictwa 
w w/w projekcie , zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. Administratorem danych jest Fundacja Bądźmy Razem – Łączmy Pokolenia z siedzibą w Inowrocławiu, Al. 
Niepodległości 4/226. Podanie danych jest dobrowolne. Mam prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jak również 
prawo do przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi 
do organu nadzorczego. Zapoznałem/am się z Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.  
 
 
 
Imię i nazwisko (podpis), data wypełnienia: 

 

 
…………………………….…………………………..…………. 

 
            Czytelny Podpis kandydata/ki 
Kontakt do Organizatora: 

tel.: 501 588 211 

mail:  badzmyrazem.laczmypokolenia@gmail.com 

adres : al. Niepodległości 4, 88-100 Inowrocław 

 

REALIZATOR PROJEKTU: Fundacja Bądźmy Razem – Łączmy Pokolenia 

TYTUŁ PROJEKTU: Społeczna inicjatywa seniorów z UTW:  

   bądźmy razem – łączmy pokolenia 

OKRES REALIZACJI: od 1.09.2021 r. do 31.12.2022 r.  


