Procedura wyboru uczestników XVII edycji Programu Liderzy PAFW
Etap 1. Ogłoszenie i promocja
Promocja rekrutacji odbędzie się zgodnie z przygotowaną strategią promocji w dniach 1.02-1.03.2021 r.

Etap 2. Selekcja na podstawie nadesłanych materiałów i rekomendacji operatorów
a. Fundacja Szkoła Liderów dokona oceny wszystkich prawidłowo wypełnionych ankiet zgłoszeniowych i
załączników, zamieszczonych na stronie www.liderzy.pl do godziny 24.00 dnia 1.03.2021 r.
w oparciu o opracowane kryteria i wskaźniki, zawarte w Karcie Oceny Formularza. Każdy formularz
zostanie oceniony przez dwie lub trzy przedstawicielki Zespołu Programu Liderzy PAFW. Ostateczna
decyzja o zakwalifikowaniu osoby kandydującej do rozmów rekrutacyjnych, zostanie podjęta przez
czteroosobową Komisję Rekrutacyjną (Zespół Programu).
b. Do drugiego etapu procesu rekrutacji (rozmów rekrutacyjnych) wybranych zostanie max. 120 osób
kandydujących.

Etap 3. Selekcja na podstawie rozmów z kandydatami
Rozmowy z osobami kandydującymi, będzie prowadzić wewnętrzna komisja rekrutacyjna powołana przez
Fundację Szkoła Liderów składająca się zawsze z trzech osób - członków/członkiń zespołu Programu Liderzy
PAFW oraz tutorów/tutorek. W rozmowach wezmą także udział przedstawiciele PAFW oraz Rady Programu.
Rozmowy będą prowadzone w formie online na platformie Zoom. Rozmowy rekrutacyjne posłużą
uzupełnieniu danych z formularzy zgłoszeniowych, zdiagnozowaniu kompetencji interpersonalnych
kandydatów oraz określeniu ich potencjału do efektywnego skorzystania z udziału w Programie. Osobom
kandydującym zostaną także przekazane informacje o założeniach Programu, zasadach współpracy z tutorem
i Fundacją Szkoła Liderów oraz wymaganego od osoby uczestniczącej zaangażowania (w tym czasowego).
Rozmowy kwalifikacyjne będą prowadzone zgodnie z opracowanym scenariuszem i oceniane według Karty
Oceny Rozmowy. Zarówno scenariusz jak i karta oceny są dokumentami wewnętrznymi, które nie będą
udostępniane osobom kandydującym.
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Po rozmowach kwalifikacyjnych zostanie stworzona lista 49 (45 osób na liście podstawowej i 4 osoby na liście
rezerwowej) osób rekomendowanych do przyjęcia do udziału w programie (ok. 28 kandydatur osób, które
mają doświadczenie udziału w realizacji jednego Programu PAFW, np. realizacji projektu dla mieszkańców
mniejszych miejscowości) i ok. 21 kandydatur osób, które nie brały udziału w Programach PAFW, ale działają
w obszarach zbieżnych z misją PAFW). Lista powstanie na podstawie punktowej oceny potencjału kandydatów
oraz rekomendacji Komisji, które prowadziły rozmowy. Wybór będzie opierał się również na możliwości
przydzielenia osób uczestniczących do grup tutorskich, według rozkładu terytorialnego oraz ich dopasowania
do możliwości logistycznych Tutorów.
Lista ta zostanie przedstawiona do zatwierdzenia PAFW.

Etap 4. Posiedzenie Rady Ekspertów
Posiedzenie Rady Ekspertów odbywa się z udziałem zespołu Programu i przedstawicieli Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności. Zespół Programu przedstawi Radzie zatwierdzoną przez PAFW listę rekomendowanych
kandydatów. Rola Rady w wyborze uczestników XVII edycji:
1. Przyjęcie i zatwierdzenie listy osób rekomendowanych przez Zespół Programu spośród osób
kandydujących, wywodzących się z programów PAFW (28 osób) (ok. 28 kandydatur osób, które mają
doświadczenie udziału w realizacji jednego Programu PAFW, np. realizacji projektu dla mieszkańców
mniejszych miejscowości), z możliwością nieprzyjęcia kandydatów znanych członkom Rady i budzących
istotne zastrzeżenia (etyczne czy związane z niską oceną potencjału rozwojowego). Ponadto Rada doradzi
operatorowi (Fundacji Szkoła Liderów) w kwestii wyboru osób uczestniczących, które zostały ocenione na
podobnym poziomie przez operatora i/lub wywodzą się z podobnych regionów.
2. Głos doradczy/wsparcie w podjęciu decyzji o przyjęciu osób rekomendowanych przez Zespół Programu, a
wywodzących się spoza programów PAFW (21 osób). Rada doradzi operatorowi (Fundacji Szkoła Liderów)
w kwestii wyboru osób uczestniczących, uwzględniając: czynniki geograficzne (związane z możliwością
ekonomicznego tworzenia grup tutorskich), ocenę kompetencji i potencjału rozwojowego kandydatów,
oraz potrzeby związane z budowaniem (różnorodnej) grupy.
Rezultatem posiedzenia Rady Ekspertów jest lista rekomendowanych przez Radę Ekspertów osób
kandydujących do udziału w XVII edycji Programu Liderzy PAFW i lista rezerwowa.

Etap 5. Ostateczny wybór uczestników
Ostateczny wybór osób uczestniczących w XVII edycji Programu Liderzy PAFW należy do zespołu Programu.
Odbywa się on na podstawie listy podstawowej i listy rezerwowej i uwzględnia regionalne stworzenie grup
tutorskich.
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Etap 6. Dostęp do punktacji
W razie wątpliwości, osoba kandydująca może mieć wgląd do indywidualnego protokołu oceny, który
powstanie na jej prośbę, na podstawie protokołu oceny formularza i ew. protokołu oceny rozmowy
rekrutacyjnej (jeśli osoba kandydująca weźmie udział w II etapie rekrutacji).
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