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ZAŁĄCZNIK NR 3 - Instrukcja wykonania zadania konkursowego
Scenariusz projektu, który przyszli członkowie Młodzieżowej Rady mieliby wykonać w
ramach pełnienia mandatu w Radzie
Zadanie rekrutacyjne składa się z trzech elementów:
• znajdź pomysł na oryginalny scenariusz projektu. Projekt musi być możliwy do przeprowadzenia
w obrębie województwa pomorskiego;
• opisz, jakie korzyści odniosą osoby, do których skierowany jest projekt;
• zaplanuj działania na podstawie wniosków wynikających z analiz.
Przy ocenie projektu będą brane pod uwagę:
a. kreatywność uczestnika (oryginalność projektu, forma, ujęcie innowacji
społecznych),
b. trafność (projekt odpowiadający bieżącym potrzeby społeczności lokalnej, dobór
odpowiednich środków i metod, prawdopodobieństwo spełnienia określonych
celów, właściwa grupa docelowa),
c. realną możliwość przeprowadzenia projektu w określonym czasie,
d. spójność projektu (projekt opisany w sposób przejrzysty; w projekcie znajdują się
wszystkie trzy wymagane elementy; pomysł, opisane korzyści oraz zaplanowane
działania są spójne i powiązane ze sobą).
Zgłoszenie i wysłanie projektu:
Chęć udziału w projekcie zgłoś w internetowej ankiecie Google do 15 listopada 2020 r. Link do
ankiety: https://forms.gle/2cB5LvKTDUddsTc2A.
Gotowy projekt wyślij do 20 listopada 2020 r. przez maila lub WeTransfer na adres:
promocja@adamowiczmagdalena.pl. Dodatkowo wydrukowany projekt wyślij na adres
al. Grunwaldzka 128-130, 80-244 Gdańsk do 20 listopada. Do projektu dołącz: 1) wydrukowaną
kopię formularza zgłoszeniowego, 2) klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych.
Wszystkie dokumenty muszą być własnoręcznie podpisane przez Ciebie lub, jeśli
nie ukończyłaś/eś 18 lat, przez Twojego przedstawiciela urzędowego.
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