
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” oraz Fundacja Polskie Forum Migracyjne
zapraszają do współpracy organizacje i instytucje zainteresowane wprowadzeniem
do swoich działań konwersacji osób starszych i działaniami na rzecz społeczności
lokalnej w ramach projektu „Polska dla początkujących i zaawansowanych – podaj
dalej”.
W celu zgłoszenia Państwa organizacji/instytucji do projektu prosimy o wypełnienie
formularza elektronicznego. Aby zgłoszenie było kompletne, prosimy odpowiedzieć
na wszystkie pytania. Po zakończeniu wpisywania dostaną Państwo potwierdzenie
na adres e-mail o otrzymaniu przez nas wypełnionego formularza. Zgłoszenia do
projektu można składać tylko przez formularz elektroniczny.

PYTANIA PODSTAWOWE:

Nazwa organizacji/instytucji:

Rodzaj organizacji (organizacja pozarządowa, samorządowa instytucja kultury,

podmiot prowadzony przez JST, inne):

Miejscowość:

Województwo:

Adres e-mail:

Telefon:

Osoba do kontaktu (imię i nazwisko, telefon, adres e-mail):

PYTANIA ZAMKNIĘTE

1. Czy deklarują Państwo zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa w

projekcie (zamieszczonym na stronie www.polskapodajdalej.org

2. Czy deklarują Państwo udział dwóch osób, reprezentujących Państwa

organizację/ instytucję w dwudniowym szkoleniu stacjonarnym w dniach 23-24

lutego?

PYTANIA OTWARTE

http://www.polskapodajdale.org


1. Dlaczego zgłosiliście się Państwo do projektu „Polska dla początkujących i

zaawansowanych – podaj dalej”? Prosimy o kilka zdań w odpowiedzi.

2. Kto z Państwa organizacji/instytucji będzie realizował działania w projekcie?

Prosimy o krótkie opisanie kwalifikacji tej osoby/tych osób.

3. Czy przewidują Państwo działanie w partnerstwie?

- tak

- nie

Jeśli tak, to z jaką organizację/instytucją? Prosimy o krótką informację o

obszarze działań partnerów.

4. Czy mają Państwo doświadczenie w pracy z osobami 60+ lub na ich rzecz?

- tak

- nie

Jeśli tak, to prosimy swoje doświadczenie opisać w 5-10 zdaniach.

5. Czy mają Państwo doświadczenie w działaniach międzypokoleniowych
(łączących grupy dorosłych, które dzieli co najmniej 25 lat różnicy, przy czym
grupa starsza powinna uwzględniać osoby powyżej 60. roku życia)?

- tak

- nie

Jeśli tak, to prosimy swoje doświadczenie opisać w 5-10 zdaniach.

6. Czy mają Państwo doświadczenie w działaniach  działania na rzecz włączenia

migrantów i/lub uchodźców albo inne działania na rzecz migrantów i/lub

uchodźców?

- tak

- nie

Jeśli tak, to prosimy swoje doświadczenie opisać w 5-10 zdaniach.



7. W jaki sposób Państwa udział w projekcie odpowie na potrzeby grupy osób

60+ i grupy osób z doświadczeniem migracyjnym/uchodźczym?

8. W jaki sposób planują Państwo pozyskać uczestników 60+? Prosimy o

odpowiedź w 5-10 zdaniach.

9. W jaki sposób planują Państwo pozyskać uczestników z doświadczeniem

migranckim/uchodźczym? Prosimy o odpowiedź w 5-10 zdaniach.


