
  

 

„Z Młodzieżą w Dialogu” 
ERASMUS+, Akcja 3: Rozwój polityki młodzieżowej – spotkania pomiędzy 

młodzieżą, a osobami odpowiedzialnymi za podejmowanie decyzji w 
obszarze młodzieży – generowanie, wsparcie grantowe i inkubacja 

innowacji społecznych. 
 
 
Czas realizacji projektu: 10.2019 – 02.07.2020 

Koordynator: Marta Klubkowska Tel. 664 470 157, Karolina Pisz 
Budżet całkowity projektu: 39630 euro 
Dofinansowanie na jednego uczestnika: min. 1080 Euro 

Udział w projekcie jest bezpłatny.  

 

 
 

Projekt realizowany jest przez Fundację Laboratorium Zmiany w której wspólnie 
uczymy (się) jak odważnie stawać przed światem, mówić własnym głosem  

i wspierać się wzajemnie. Tworzymy przestrzeń do eksperymentowania  
i odkrywania siebie w nowych rolach i sytuacjach. Zachęcamy do aktywności  
i „brania spraw we własne ręce” zarówno w życiu osobistym, jak i społecznym. 

Główne cele projektu to zwiększenie udziału młodzieży w procesy decyzyjne 
polityk społecznych, które ich dotyczą; podniesienie poziomu wiedzy dotyczącej 

idei dialogu, rozwój kompetencji komunikacyjnych, organizacyjnych i liderskich 
wśród młodych osób. 

 

 
 

FORMULARZ REKRUTACYJNY 
 

CZĘŚĆ I 
DANE PERSONALNE (uczestnika projektu) 

Imię/Imiona 

uczestnika: 

 

Nazwisko uczestnika: 
 Płeć: Kobieta 

Mężczyzna 

Data i miejsce 
urodzenia: 

 Wiek:  

Adres zamieszkania: (uczestnika projektu) 

Miejscowość:  

Ulica:  

 

 



  

 

Numer domu:  Numer lokalu:  

Kod pocztowy:  Gmina:  

Powiat:  

Województwo:  

Obszar (proszę 

zaznaczyć właściwe): 
     Miejski1        Wiejski2 

Telefon kontaktowy:  

Adres e-mail:  

Wiek uczestnika:  

Dane o stanie 

zdrowia uczestnika 
projektu (prosimy o 

informację na temat 
wszystkich danych, 
które mogą być istotne 

podczas wyjazdów 
grupowych tj. choroby 

przewlekła, 
przyjmowane leki, 
alergie, choroba 

lokamocyjna, etc.): 

 

 
 

 
 

 

Adres szkoły:   

 

 

CZĘŚĆ II 

DANE PERSONALNE (rodzica, opiekuna prawnego) 

Imię/Imiona 
(rodzica/opiekuna 

prawnego): 

 

Nazwisko: 
 Płeć: Kobieta 

Mężczyzna 

                                                      
1 obszar położony w granicach administracyjnych miast. 
2 Obszar wiejski–to obszar o małej gęstości zaludnienia, zgodnie ze stopniem urbanizacji ujętym w klasyfikacji DEGURBA 3 obszary słabo 
zaludnione to obszary, na których więcej niż 50% populacji zamieszkuje tereny wiejskie (Gmina Warta, Goszczanów) 

  

 

 



  

 

Adres zamieszkania: (wypełnić jeśli jest inny niż adres zamieszkania uczestnika 
projektu) 

Miejscowość:  

Ulica:  

Numer domu:  Numer lokalu:  

Kod pocztowy:  Gmina:  

Powiat:  

Województwo:  

Adres e-mail:       

Telefon kontaktowy:  

 

Oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego 
 

1. Niniejszym oświadczam, że dane wpisane w kwestionariuszu są zgodne  
z prawdą. 

 
2. Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki w czynnościach 

rekrutacyjnych  

 
 

3. W przypadku zakwalifikowania się, wyrażam zgodę na udział syna/córki  
w projekcie. 
 

4. Oświadczam, że w przypadku zakwalifikowania się do udziału w projekcie, 
syn/córka będzie uczestniczył/a w działaniach podejmowanych w ramach 

projektu. 
 

 

5. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/ny, iż Projekt „Z Młodzieżą w 

Dialogu” ERASMUS+, Akcja 3: Rozwój polityki młodzieżowej – spotkania 
pomiędzy młodzieżą, a osobami odpowiedzialnymi za podejmowanie 

decyzji w obszarze młodzieży – generowanie, wsparcie grantowe  
i inkubacja innowacji społecznych, jest sfinansowany z funduszy Komisji 
Europejskiej w ramach programu Erasmus+ 

 
 

......................................                        ......................................            
(miejscowość, data)                        (czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna) 



  

 

 
ANKIETA rekrutacyjna 
Imię i nazwisko: ................................................................... 

Wypełnia Kandydat(ka)/Uczestnik(czka) 
 
 

 
Drogi uczestniku/ droga uczestniczko, prosimy Cię o odpowiedź na kilka 

poniższych pytań. Bądź szczera/szczery.  To nie egzamin – nie ma tu dobrych czy 
złych odpowiedzi. Pamiętaj, że będziemy wykorzystywać pozyskane informacje tylko 

po to, aby lepiej przygotować się do wspólnego działania. Dziękujemy   
 
1. Jaka jest twoja motywacja do udziału w projekcie? (dlaczego chcesz się z 

nami spotykać, czego oczekujesz) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

2. Jakie kompetencje chciałbyś/ chciałabyś zdobyć, jakie umiejętności rozwinąć 
dzięki uczestnictwu w projekcie? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

3. Jak zamierzasz wykorzystać zdobyte umiejętności? (czy działałaś/działałeś 
już na rzecz najbliższej społeczności? Samorządności? Byłeś/byłaś kiedyś na sesji 

Rady Miasta albo zorganizowałeś/zorganizowałaś zbiórkę rzeczy/spotkanie z 
ciekawą osobą, a może chciałabyś/chciałbyś to robić?) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

4. Proponowane przez Ciebie tematy spotkań to: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

 



  

 

OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA PROJEKTU: 

 
1. Oświadczam, że dane zawarte w formularzu i ankiecie rekrutacyjnej  

są prawdziwe.  
 

2. Zapoznałem/am się z Regulaminem Rekrutacji i Udziału w projekcie  

i akceptuję jego warunki. 
 

 
3.  Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/ny, iż Projekt „Z Młodzieżą 

w Dialogu” ERASMUS+, Akcja 3: Rozwój polityki młodzieżowej – spotkania 

pomiędzy młodzieżą, a osobami odpowiedzialnymi za podejmowanie 
decyzji w obszarze młodzieży – generowanie, wsparcie grantowe i 

inkubacja innowacji społecznych; jest sfinansowany z funduszy Komisji 
Europejskiej w ramach programu Erasmus+ 
 

4. Oświadczam, że mój udział w projekcie jest dobrowolny. 
 

 
 
 

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

(miejscowość, data)                            (czytelny podpis kandydata/ kandydatki) 

 


