ZAŁĄCZNIK
NR 4

FORMULARZ LISTU INTENCYJNEGO
– ZGŁOSZENIE DO XV edycji KONKURSU „Seniorzy w akcji”
(Złóż wniosek on-line. Link dostępny
na stronie Konkursu www.seniorzywakcji.pl)

1. Adres e-mail ….
Na ten adres będą przesyłane wszystkie informacje o poszczególnych etapach Konkursu.
2. Robocza nazwa pomysłu na projektu ….
INFORMACJE O ANIMATORZE STARSZYM - AUTORZE POMYSŁU I LIDERZE PROJEKTU
3. Imię i nazwisko autora/autorki pomysłu ….
4. Miejscowość ….
5. Liczba mieszkańców ….
6. Województwo ….
7. Prosimy o krótkie przedstawienie swojej osoby. ….
Jakie są Twoje zainteresowania, pasje. Czym zajmujesz się na co dzień? Czy nadal pracujesz zawodowo?
Jaka jest Twoja osobista motywacja do realizacji tego pomysłu i udziału w Konkursie „Seniorzy w akcji”?
8. Czy byłaś/byłeś już animatorem projektu w Konkursie „Seniorzy w akcji”? ….
Jeżeli TAK, napisz nazwę projektu i rok jego realizacji. ….
9. Czy zgłaszany pomysł jest kontynuację działań realizowanych już w ramach Konkursu
„Seniorzy w akcji” ? ….
Jeżeli TAK - podaj tytuł projektu realizowanego w poprzedniej edycji i rok realizacji.
10. Jak widzisz swoją rolę w realizacji tego pomysłu/projektu? ….
11. Nr telefonu kontaktowego ….
12. Adres e-mail Animatora 60+ ….
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OPIS POMYSŁU NA PROJEKT
13. Opisz swój pomysł. ….
Prosimy o krótki opis pomysłu, uwzględniający m.in. odpowiedzi na następujące pytania: Co konkretnie chcesz zrobić? Dlaczego? Z kim i dla kogo Z jakimi osobami lub podmiotami, planujesz nawiązać
współpracę podczas realizacji zaplanowanych działań? Dlaczego ten właśnie pomysł chcesz zrealizować?
Do jakiego dokładnie środowiska będą skierowane działania?
14. Opowiedz o miejscowości/gminie/dzielnicy/środowisku, w której będą prowadzone działania? ….
15. Jakie widzisz korzyści dla społeczności lokalnej w związku z realizacją Twojego pomysłu na projekt? Co
chciałabyś/chciałbyś by było wynikiem planowanych działań. ….
16. Jakiego wsparcia oczekujesz w tworzeniu i rozwijaniu swojego pomysłu/projektu? ….
Czego chciałabyś/chciałbyś nauczyć się podczas spotkań, warsztatów, w pracy z tutorem, we współpracy
z koordynatorem, ekspertami z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych ę? ….

INFORMACJE O ORGANIZACJI/INSTYTUCJI WSPIERAJĄCEJ REALIZACJĘ POMYSŁU
17. Dane organizacji/instytucji wspierającej – pełna nazwa: adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość); nr
telefonu; adres e-mail; strona internetowa (jeżeli istnieje), profil na FB. ….
Organizacja/instytucja wspierająca - posiada osobowość prawną, zna i akceptuje założenia i cele projektu,
jest gotowa wspierać realizację projektu i zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionego rachunku
(subkonta) bankowego)tylko i wyłącznie do obsługi środków dotacji i rozliczenia dotacji na realizację tego
projektu. ….
18. Krótki opis, czym zajmuje się organizacja/instytucja wspierająca? ….
19. Na jakie wsparcie możesz liczyć ze strony tej organizacji/instytucji? ….
20. Prosimy o informację, skąd dowiedzieliście się o Konkursie „Seniorzy w akcji”? ….
21. Zgoda na przetwarzanie danych.
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