PROJEKT KORBA VI EDYCJA
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Szanowni Państwo,
W obecnej edycji Projektu Korba zmieniliśmy nieco formułę rekrutacji. Złożą się na nią dwa etapy – zgłoszenia pisemne i rozmowy
kwalifikacyjne. Rozmowy kwalifikacyjne zastąpią dotychczasowe grupowe warsztaty wstępne. Dzięki takiemu procesowi będziemy
mogli poznać kandydatów i kandydatki w bezpośrednim, osobistym kontakcie. Wszystkie osoby, które przejdą pomyślnie rekrutację,
zostaną zaproszone do udziału w warsztatach wyjazdowych Liderski Odjazd i kolejnych etapach projektu. Zapraszamy do zapoznania się
z poniższymi informacjami. Wszystkie informacje można też znaleźć na stronie www.projektkorba.pl.

Udział w projekcie jest CAŁKOWICIE BEZPŁATNY!
Etapy Projektu Korba VI EDYCJI
Sezam - rekrutacja
Etap I – aby zgłosić się do projektu kandydat(ka) powinien/nna przesłać do organizatora formularz zgłoszeniowy oraz zgodę
rodzica/opiekuna prawnego na udział w Projekcie Korba. Możliwe jest skorzystanie z formularza online na stronie www.projektkorba.pl
(w takim wypadku zgodę rodzica załącza się w formie skanu) lub pocztą na adres ul. Grabowa 2, 40-172 Katowice (wówczas należy
załączyć zgodę w oryginale). Osoby pełnoletnie podpisują zgodę osobiście. Ostateczny termin przesłania zgłoszeń to 7 listopada 2014 r.
Kandydaci i kandydatki mogą się zgłaszać samodzielnie lub w dwuosobowych zespołach planujących ten sam projekt. Każda osoba
powinna wypełnić jednak osobny formularz. LICZY SIĘ DATA WPŁYWU (a nie data wysłania) ZGŁOSZENIA! Dlatego prosimy o jak
najszybsze przekazanie uczniom informacji o projekcie. O wynikach rekrutacji powiadomimy kandydatów i kandydatki do 5 dni od
otrzymania przez nas zgłoszenia.
Etap II – dotyczy osób, których zgłoszenie z etapu I zostało zaakceptowane. Zakwalifikowane osoby zaprosimy na rozmowę
w Katowicach. Rozmowy odbędą się w dniach 15-20 listopada 2014 r. – preferowany termin można wskazać w formularzu
zgłoszeniowym. Dodatkowym atutem podczas rozmowy będzie przywieziona przez kandydata lub kandydatkę pisemna rekomendacja
osoby, która może potwierdzić jego/jej aktywność i gotowość do rozwoju. Podczas rozmów kwalifikacyjnych będziemy do dyspozycji
rodziców i opiekunów, w razie gdyby chcieli nam zadać pytania lub rozwiać jakiekolwiek wątpliwości.
Warsztaty Liderski Odjazd – pięciodniowe warsztaty wyjazdowe w dniach 28 listopada – 2 grudnia 2014 r. w Górkach Wielkich koło
Brennej. Zaproszone zostaną na nie wszystkie osoby, które pomyślnie przejdą rekrutację. Warsztaty są okazją do rozwoju kompetencji
liderskich (komunikacja, współpraca w grupie, rola liderska i inne), a także do poznania wybitnych osób polskiej kultury, sportu,
polityki, biznesu i życia społecznego oraz najciekawszych rówieśników z regionu. Dysponujemy także ofertą atrakcji dodatkowych.
Narzędziownia Lidera i Liderki – seria warsztatów z najlepszymi ekspert(k)ami w Polsce. Tematyka warsztatów dotyczyć będzie m.in.
zarządzania projektami, pozyskiwania funduszy, pracy zespołowej, marketingu i PR, radzenia sobie ze stresem i konfliktami. Każdemu
uczestnikowi i uczestniczce gwarantujemy udział w przynajmniej 3 weekendowych warsztatach na żywo oraz w 3 webinarach czyli
warsztatach online w okresie między grudniem 2014 a majem 2015 r. Podczas warsztatów weekendowych kontynuowane będą
spotkania z osobistościami świata kultury, sportu, polityki, biznesu, mediów i życia społecznego.
Liderzy w Akcji – praktyka zarządzania projektem liderskim w lokalnym środowisku dla każdego uczestnika/uczestniczki
z wykorzystaniem rozległej sieci wsparcia: osobistych tutorów, ekspertów, profesjonalnych mentorów oraz mentorów rówieśniczych –
starszych kolegów i koleżanek, mających za sobą znaczące osiągnięcia liderskie. Maksymalny czas realizacji własnego projektu to
7 miesięcy (od grudnia 2014 do czerwca 2015 r.). Istnieje możliwość zdobycia dofinansowania na swój projekt.
Liderskie Forum – gala kończąca projekt w czerwcu 2015 r. z udziałem zaproszonych gości i osobistości, podczas której nastąpi
podsumowanie osiągnięć, przedstawienie dokonań uczestników i uczestniczek oraz wręczenie dyplomów, certyfikatów i nagród.
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Udział w unikalnych sesjach warsztatowych i atrakcjach dodatkowych,
Współpraca z czołowymi polskimi trener(k)ami, ekspert(k)ami i specjalist(k)ami,
Możliwość realizacji i dofinansowania projektu własnego pomysłu,
Profesjonalne doradztwo przy realizacji autorskich projektów społecznych,
Atrakcyjne wyjazdy i spotkania przez cały rok szkolny,
Udział w liderskiej społeczności zrzeszającej wybitnych młodych ludzi (pięcioletnie doświadczenie dowodzi, że w Korbie
nawiązują się życiowe przyjaźnie),
Spotkania ze znanymi ludźmi ze świata biznesu, sztuki, polityki, sportu i mediów, gośćmi Korby bieżącej edycji będą m.in.:
Jarosław Kuźniar – dziennikarz i prezenter, związany z TVN i „Wprost”, Jacek Dehnel – pisarz, laureat Nagrody Kościelskich
i Paszportu „Polityki”, Piotr „Gutek” Gutkowski – wokalista, wykonawca muzyki reggae i hip-hop, Natalia de Barbaro –
specjalistka ds. komunikacji, główny strateg ogólnopolskiej kampanii wyborczej, Mirella Panek-Owsiańska – szefowa Forum
Odpowiedzialnego Biznesu i wielu innych gości, o których będziemy informować na bieżąco w Internecie,
Certyfikat końcowy wystawiony przez Krajową Izbę Gospodarczą,
Doskonała pozycja do CV i osobistego portfolio,
Umiejętności, kompetencje liderskie i wiedza wyróżniające absolwentki i absolwentów spośród rówieśników,
Upominki dla wszystkich, a także nagrody rzeczowe dla osób, które najmocniej zasłużą się dla swojej społeczności (w zeszłych
latach były to iPody, PlayStation, sprzęt multimedialny),
Imienne dyplomy dla opiekunów i pedagogów zaangażowanych w Projekt Korba.

Rola opiekunów/pedagogów
Wiemy, jak wiele projektów i programów wymaga ogromnego zaangażowania szkoły: zarówno praktycznego i formalnego. W Projekcie
Korba działania edukacyjne, organizacyjne i wsparcie merytoryczne są po naszej – organizatorów – stronie. Szkoła może, choć nie
musi, wspomóc uczestników i uczestniczki w ich lokalnych projektach – zostawiamy to decyzji Państwa oraz samych uczestników
i uczestniczek. W założeniu uczestnicy przygotowują swoje zgłoszenia rekrutacyjne samodzielnie. Jednak gdyby wyrazili taką potrzebę,
prosimy o pomoc w razie trudności technicznych przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego i w załatwianiu spraw formalnych np.
zgody rodzica na wyjazd, możliwości kontaktu z organizatorami Projektu Korba w razie potrzeby.
Jak dbamy o bezpieczeństwo i komfort?














Udział w projekcie jest BEZPŁATNY (zapewniamy noclegi, wyżywienie, opiekę, warsztaty, materiały edukacyjne i transport
z Katowic na wyjazdy), uczestnicy pokrywają jedynie koszty przejazdu na miejsce zbiórki w Katowicach.
Projekt Korba realizowany jest przez Fundację Rozwoju Społecznego DEMOS (www.demos.org.pl), która ma ogromne
doświadczenie w realizacji projektów skierowanych do młodzieży, w tym także do liderów i liderek młodzieżowych.
Projekt realizowany jest w oparciu o autorską metodę pracy z liderami i liderkami, stworzoną przez partnerskie
Stowarzyszenie SIEMACHA, organizację z 20-letnim doświadczeniem w pracy z młodzieżą. Metoda pracy Stowarzyszenia
została uznana w międzynarodowych badaniach prowadzonych w ramach 5. Programu Ramowego Unii Europejskiej za
wartościową i skuteczną metodę pracy z młodzieżą, wartą powielania we wszystkich krajach Europy.
Całodobową opiekę nad młodzieżą sprawują osoby posiadające uprawnienia wychowawcy/kierownika: pedagodzy,
psychologowie i wychowawcy z praktyką w pracy z młodymi ludźmi. Zajęcia ruchowe, sportowe i terenowe prowadzone są
przez uprawione do tego osoby lub podmioty gospodarcze. Nad całością Korby czuwają superwizorzy z wieloletnią praktyką.
Na czas warsztatów zapewniamy ubezpieczenie NNW dla wszystkich uczestników.
Dostarczenie podpisanej zgody rodzica/opiekuna jest warunkiem koniecznym przyjęcia zgłoszenia niepełnoletnich.
Przy okazji rozmów kwalifikacyjnych w Katowicach możliwe będą spotkania dla zainteresowanych rodziców, opiekunów
i nauczycieli, podczas których można zdobyć szczegółowe informacje o projekcie i otrzymać odpowiedzi na wszelkie pytania.
Dokładne dane o spotkaniach zostaną przekazane mailowo uczestnikom zakwalifikowanym do udziału w projekcie.
Obiekty szkoleniowe i wypoczynkowe są dostosowane do potrzeb młodzieży. Na każdym zjeździe warsztatowym zapewniony
jest dostęp do apteczki, a także, w razie potrzeby, do usług medycznych. Z młodzieżą przebywającą na zjazdach będzie się
można na bieżąco kontaktować pod numerem komórkowym: 694-112-378.
W razie pytań służymy pomocą. Jesteśmy na bieżąco dostępni e-mailowo, telefonicznie, na Facebooku oraz osobiście (po
telefonicznym umówieniu spotkania) – dane kontaktowe można znaleźć w stopce niniejszego pisma.

