
Lider – tak, to ja! 

Formularz zgłoszenia do projektu 

Szanowni Państwo, 

Zapraszamy liderów i liderki organizacji pozarządowych w Gdańsku do udziału w projekcie „Lider – tak, to ja!” 

organizowanego przez Stowarzyszenie „WAGA”.  

Projekt zaplanowany jako cykl szkoleń warsztatowych, spotkań z ekspertami oraz indywidualne sesje coachingowe dla 

każdej osoby uczestniczącej - będzie realizowany w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej przy ul. Biskupiej 24 B. 

Poniżej formularz, który ułatwi przeprowadzenie rekrutacji 8 osób do projektu „Lider – tak, to ja!” 

1. Pani/Pana imię i nazwisko 

 

2. Kontakt do Pani/Pana 

Tel.  

E-mail 

 

3. Nazwa organizacji, którą Pani/Pan reprezentuje 

 

 

 

4. Data i miejsce rejestracji organizacji (Uwaga - projekt adresowany jest do liderów i liderek organizacji 

pozarządowych zarejestrowanych w Gdańsku) 

 

 

 

5. Jak długo pracuje Pani/Pan w wyżej wymienionej organizacji? 

o Mniej niż 12 miesięcy 

o …….. miesięcy 

 

6. Czym Pani/Pan zajmuje się w organizacji? (zakres zadań, stanowisko, wolontariat/praca stała) 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Proszę opisać siebie, jako lidera, liderkę 

 

 

 

 

 

 



8. W jakich szkoleniach, kursach Pani/Pan brała/brał udział w ciągu ostatniego roku? 

 

 

 

 

9. Proszę zaznaczyć, który z tematów szkoleń i spotkań szczególnie Panią/Pana interesuje w projekcie „Lider – tak, 

to ja!”: 

A. Szkolenia: 

o Lider społeczny. Zasoby, mocne strony, motywacja. 

o Autoprezentacja.  

o Relacja z otoczeniem (media, samorząd, inne organizacje).  

o Finanse w NGO, jak pozyskiwać i rozliczać. 

B. Spotkania 

o Współpraca z Radą Dzielnicy/Osiedla.  

o Mediacje, rozwiązywanie sporów – alternatywa dla spraw sądowych. 

o Wolontariat - sposób na zaangażowanie społeczne. 

10. Integralną częścią projektu „Lider – tak, to ja!” jest przeprowadzenie dla każdej osoby biorącej udział w 

projekcie, 3 godzin (3 x 60 minut) indywidualnej sesji coachingowej, nastawionej na cele i potrzeby zgłaszane 

przez liderów i liderki. Czy decyduje się Pani/Pan zaangażować - także czasowo -  w spotkania z coachem w 

okresie sierpień-wrzesień 2014? Harmonogram spotkań zostanie ustalony po konsultacji z uczestnikami i 

uczestniczkami do końca maja 2014 roku.  

o Tak 

o Nie 

11. Co jeszcze chce Pani/Pan, abyśmy wiedzieli, by lepiej dostosować spotkania do Państwa potrzeb? (np. 

związanych z dietą w związku z tym, że przewidujemy poczęstunek w postaci kawy/herbaty, słodyczy) 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji do 

projektu „Lider – tak, to ja!”, organizowanego przez Stowarzyszenie „WAGA”, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku 

o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami). 

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Projektu „Lider – tak, to ja!” i akceptuję warunki udziału w 

Projekcie.  

……………………………………………..     ………………………………………………………… 

             Miejsce, data                    Podpis 

Dziękujemy za wypełnienie formularza ☺ 

Zgłoszenia prosimy przesłać do 4 kwietnia 201 4r. na adres e-mail: liderwaga@gmail.com, w temacie – „Lider – tak, to ja!” 

W razie pytań służymy odpowiedziami pod nr telefonu: 505 106 161 

Z pozdrowieniami - Grażyna Knitter, koordynatorka projektu, Stowarzyszenie „WAGA” 



Organizatorem projektu „Lider, tak to ja” jest Stowarzyszenie „WAGA”  

z siedzibą w Gdańsku,  

ul. Biskupia Górka 35/1 80-875 Gdańsk 

 

 
 

Projekt jest współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Gdańsk 

 
Gdańsk, 2014 

 

 Partnerem Projektu jest Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdańsku 

 


