FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
PRZESTRZENIE KOBIET

• Imiona i nazwiska członkiń zespołu:
1)..............................................
2)..............................................
3)...............................................
• Dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail)
1)...............................................
2)................................................
3)..................................................
• Miejscowość, w której będzie realizowane działanie:
.............................................................................
•

Czy członkinie zespołu są związane z lokalnymi NGO-sami bądź instytucjami publicznymi
(domy kultury, szkoły, biblioteki, itp.)? Jeśli tak, prosimy o ich wymienienie wraz z pełnioną
funkcją/obszarem zaangażowania.

•

Opis doświadczenia w pracy społecznej (prosimy o opisanie doświadczeń każdej z członkiń
zespołu):

•

Opis doświadczenia w realizacji projektów, inicjatyw i wydarzeń zarówno o zasięgu
ogólnopolskim, jak i lokalnym (prosimy o opisanie doświadczeń każdej z członkiń zespołu):

•

Syntetyczne przedstawienie pomysłu na roczne działanie realizowane w ramach projektu
(propozycja nie ma charakteru wiążącego, ostateczny kształt projektu będzie
wypracowywany we współpracy z ekspertkami Kongresu Kobiet)

- Diagnoza problemu lokalnego, na który projekt ma odpowiadać:
- Cel/ Jaka zmiana ma powstać w wyniku projektu:
- Krótki opis projektu:

Prosimy o dołączenie do wniosku trzech krótkich rekomendacji od osób, które mogą potwierdzić
dotychczasowe doświadczenia członkiń zespołu.
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Podpisany formularz zgłoszeniowy
jprochowicz@kongreskobiet.pl

wraz

z

załącznikami

należy

wysłać

na

adres:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji
procesu rekrutacji do programu Przestrzenie kobiet
Oświadczam, iż zostałam poinformowana, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Kongres Kobiet, ul. Mokotowska 17/33,
00-640 Warszawa
Z Kongresem można się skontaktować poprzez adres e-mail: biuro@kongreskobiet.pl lub pisemnie pod
adresem ul. Mokotowska 17/33, 00-640 Warszawa. W powyższy sposób można się kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z
przetwarzaniem danych.
Pani dane osobowe mogą być udostępniane przez Kongres:
• dostawcom: usług informatycznych, usług księgowych, usług wspierających działania marketingowe, usług
analitycznych
• podmiotom współpracującym z Kongresem w zakresie obsługi komunikacji z osobami rekrutującymi
• podmiotom współdziałającym z Kongresem przy potencjalnych procesach odzyskiwania należności
Podanie przez osobę aplikującą danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w
procesie rekrutacyjnym.
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