
 

Warszawa, 17 lipca 2017 r. 

Regulamin rekrutacji i kryteria naboru do projektu Akademia Liderów 60+   

1. Do udziału w projekcie zapraszamy mieszkanki i mieszkańcy Warszawy w wieku 60+ ze wszystkich dzielnic. Nie 

jest możliwy udział w projekcie osób spoza Warszawy. 

2. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w projekcie jest ukończenie 60 r. ż.  

3. Aby zgłosić się do projektu, należy przesłać do 13 sierpnia 2017 r. formularz zgłoszeniowy dostępny online na 

stronie https://goo.gl/forms/gG5MfUM6QKZ68GCX2 lub dostępny w wersji papierowej w „Warsztacie 

Warszawskim”. Bardzo ważną częścią formularza jest opisanie pomysłu na działanie społeczne, które uczestnik 

chciałby zrealizować w ramach Akademii Liderów 60+.  

4. Zgłoszenia, które będą zawierały informację o partnerze (bibliotece, domu kultury, domu sąsiedzkim itd.), który 

zadeklarował pomoc w realizacji planowanego działania społecznego, będą wyżej punktowane niż zgłoszenia bez 

partnera. Bycie partnerem polega na bezpłatnym użyczeniu przestrzeni uczestnikowi Akademii Liderów 60+ na 

realizację mikro-projektu oraz na wzięciu udziału w dwudniowym bezpłatnym szkoleniu poświęconym tematyce 

współpracy z wolontariuszami, w ramach którego partnerzy będą tworzyć indywidualne programy rozwoju 

wolontariatu dla swoich organizacji. 

5. Jeśli ilość zgłoszeń przekroczy ilość dostępnych miejsc, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE), 

organizator projektu, powoła komisję rekrutacyjną, w której skład wejdą przedstawiciele FISE i Zespołu Realizacji 

Polityki Senioralnej Urzędu m.st. Warszawy. Komisja dokona wyboru osób, które zostaną zakwalifikowane do 

udziału w projekcie, na podstawie przesłanych formularzy zgłoszeniowych. 

6. Komisja będzie kierowała się kryteriami innowacyjności, potencjału realizacyjnego i oddziaływania społecznego 

zgłoszonych pomysłów. 

7. O ile komisja nie zadecyduje inaczej, pierwszeństwo w uczestnictwie w projekcie będą miały osoby, które nie 

brały udziału w projekcie „Akademia Aktywnego Seniora”, zrealizowanym przez FISE w 2016 r. 

8. Wyniki naboru do projektu Akademia Liderów 60+ zostaną ogłoszone do  21 sierpnia 2017 r. włącznie. 

9. Uczestnicy szkolenia, których zgłoszenia nie będą zawierały informacji o partnerze, będą zobowiązani w trakcie 

szkolenia do nawiązania współpracy z co najmniej jedną z poniższych organizacji / instytucji, będących partnerami 

projektu: 

1. Dom Kultury Śródmieście (Międzypokoleniowa Klubokawiarnia i Rotacyjny Dom Kultury),  

2. Spółdzielnia Socjalna Pożyteczni (Kawiarnia Pożyteczna),  

3. Fundacja Metamorfozy (Galeria Metamorfozy),  

4. Spółdzielnia Socjalna Wola (Społeczne Centrum bez Barier). 

10. FISE zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do Regulaminu. 

 

https://goo.gl/forms/gG5MfUM6QKZ68GCX2

