Szkolenie dla Młodzieżowych Liderów
w ramach Programu „Równać Szanse 2016”
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
administrowanego przez
Polską Fundację Dzieci i Młodzieży

1. Informacje o szkoleniu
Szkolenie skierowane jest do uczestników projektów zrealizowanych w ramach Regionalnego
i Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego Programu Równać Szanse edycji 2016. Odbędzie
się w dniach 8-14 lipca 2018 r. w Warszawie.
Szkolenie będzie dla uczestników szansą na zdobycie nowych umiejętności oraz na
nawiązanie kontaktów z rówieśnikami z innych projektów realizowanych w ramach Programu
„Równać Szanse”.
W programie szkolenia zostały zaplanowane m.in. zajęcia dotyczące metod pracy w grupie,
wizyty studyjne w organizacjach pozarządowych np. w Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności, spotkania z ekspertami oraz inne niespodzianki.

2. Cel
Rozwijanie

wśród

uczestników

szkolenia

kompetencji

liderskich

oraz

umiejętności

planowanie i skutecznej realizacji lokalnych działań na rzecz młodzieży.
3. Uczestnicy
W

naborze

na

szkolenie

może

aplikować

młodzież

biorąca

udział

w

projektach

zrealizowanych w ramach Regionalnego i Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego Programu
„Równać Szanse 2016”, w wieku 16-19 lat (tegoroczni absolwenci gimnazjum, uczniowie
szkół średnich lub tegoroczni absolwenci szkół średnich).
Na szkolenie zostaną zakwalifikowane 24 osoby.
4. Termin szkolenia
Szkolenie odbędzie w dniach 8-14 lipca 2018 r. w Warszawie.
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5. Zasady rekrutacji
Zgłoszenia uczestników przebiegają dwutorowo. Zgłoszenia dokonuje organizacja bądź
instytucja, która zrealizowała projekt w ramach Ogólnopolskiego lub Regionalnego Konkursu
Grantowego edycji 2016 Programu „Równać Szanse”. Każda organizacja/instytucja może
zgłosić maksymalnie czterech uczestników w wieku 16-19 lat z zastrzeżeniem, że na
szkolenie zostanie zakwalifikowanych maksymalnie dwóch uczestników jednego projektu.
Dodatkowo swój formularz wypełnia uczestnik zgłoszony przez organizację/instytucję.
Uczestnik zobowiązany jest dodatkowo nagrać krótki (maksymalnie 30 sekundowy) film
promujący swoją kandydaturę.
5a. Film promujący kandydata (nieobowiązkowa forma aplikacji)
Film powinien odpowiadać na pytanie „Dlaczego chcesz wziąć udział w Szkoleniu
Młodzieżowych Liderów?”. Film promujący Twoją kandydaturę powinien być nagrany
telefonem komórkowym lub innym sprzętem umożliwiającym nagrywanie obrazu i dźwięku.
Film nie może podlegać jakiejkolwiek obróbce przy pomocy programów komputerowych
umożliwiających zmiany w zapisie wideo. Film musi być nagrany w sposób ciągły i trwać
maksymalnie 30 sekund. Film powinien być załadowany na dysk google lub serwis youtube,
a link udostępniony do obejrzenia lub kopiowania na użytek rekrutacji na adres email p.walecki@pcyf.org.pl. Link do filmu powinien zostać przesłany najpóźniej w dniu
zakończenia rekrutacji tj. 18 kwietnia 2018 r., do godz. 12.00. Mail z linkiem do filmu
powinien zawierać następujące informacje:
•

Imię i nazwisko kandydata;

•

Nazwa organizacji/instytucji rekomendującej kandydata;

•

Miejscowość – siedziba organizacji/instytucji rekomendującej kandydata;

•

Link do filmu.

Termin składania aplikacji: do 18 kwietnia 2018 r., do godz. 12.00
Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić elektronicznie.
Link do elektronicznego formularza uczestnika szkolenia:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctyf98EFhWMdwZ9Jcr8yjMi9i0Jq706ozWYFVq
uJDLNSnI7w/viewform
Link do elektronicznego formularze organizacji:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcDA--8uqDl-iqhYSqHm1OQvxye7M5AUdDrdHsKzr472S0A/viewform
Wzór

formularza,

zasady

konkursu,

kryteria

oceny

znajdują
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www.rownacszanse.pl
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6. Szkolenie
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży pokrywa koszty szkolenia, (m.in. zakwaterowanie,
wyżywienie, koszty pracy trenerów, materiałów szkoleniowych oraz koszty wstępu na
wybrane wydarzenia kulturalne). Koszty dojazdu do Warszawy na szkolenie uczestnicy
pokrywają we własnym zakresie.
Podczas trwania całego szkolenia, tj. od przyjazdu do ośrodka do zakończenia zajęć,
uczestnicy będą pod opieką koordynatora ze strony Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży i
wyznaczonego przez Fundację opiekuna.

UWAGA:
W przypadku osób niepełnoletnich warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie
w momencie zakwalifikowania zgody rodzica lub prawnego opiekuna na udział danej osoby
w szkoleniu.
7. Po Szkoleniu
Uczestnicy szkolenia będą mogli wziąć udział w konkursie dla Młodzieżowych Liderów
Programu Równać Szanse. Celem konkursu będzie wsparcie projektów realizowanych przez
organizacje/instytucje rekomendujące młodzież na szkolenie i koordynowanych przez
Młodych Liderów Programu „Równać Szanse” – uczestników szkolenia. Kwota dotacji

do

5 000 zł na dwumiesięczne działania młodych.

8. Harmonogram
• 1 marca 2018 r – ogłoszenie naboru na szkolenie dla młodzieżowych liderów.
• 18 kwietnia 2018 r., godz. 12.00 – termin składania aplikacji przez organizacje.
• 27 kwietnia 2018 r. – ogłoszenie listy zakwalifikowanych uczestników.
• 8-14 lipca 2018 r. – szkolenie młodzieżowych liderów w Warszawie.
• 14 lipca 2018 r. – ogłoszenie konkursu dla Młodzieżowych Liderów Programu RS.
• 6

sierpnia

2018

r.,

godz.

12.00

–

zakończenie

naboru

w

konkursie

dla

Młodzieżowych Liderów Programu RS.
• 10 sierpnia 2018 r. - ogłoszenie wyników konkursu dla Młodzieżowych Liderów
Programu RS.
• 1 września – 31 października 2018 r. – termin realizacji dwumiesięcznych projektów
w konkursie dla Młodzieżowych Liderów Programu RS.
• 1 grudnia 2018 r. – termin składania raportów końcowych.

9. Informacje dodatkowe
Informacji o szkoleniu udziela Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży telefonicznie (22) 826 10 16
lub pocztą elektroniczną: p.walecki@pcyf.org.pl oraz rownacszanse@pcyf.org.pl
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