
Co zrobić, żeby dostać 
Stypendium imienia Bogny Olszewskiej? 

O stypendium 
w tekście łatwym do czytania i rozumienia 

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie 



Co zrobić, żeby dostać stypendium? 

Stypendium to pieniądze na naukę. 
Muzeum daje pieniądze na naukę, 
czego różne osoby potrzebują w muzeum. 

Muzeum zbiera zgłoszenia od osób, 
które mogą i chcą dostać stypendium. 
Potem wybiera jedną osobę i daje jej stypendium. 

Żeby sprawdzić czy możesz wysłać zgłoszenie, rozwiąż test: 
“Czy ty możesz dostać 
Stypendium imienia Bogny Olszewskiej?” 

Jeśli możesz i chcesz dostać stypendium, czytaj dalej. 
 
Od 20 września na stronie artmuseum.pl będzie formularz 
zgłoszeniowy. 
Wypełnij go do 8 października. 

W formularzu wpisz swoje: 

● imię i nazwisko 

● datę urodzenia 

● numer telefonu 

● adres 

Na koniec możesz wpisać, skąd dowiedziałeś się 
o stypendium. 
Na przykład, że powiedział ci o nim kolega. 
Albo, że przeczytałeś o nim na plakacie. 

Potem kliknij w napis “Dalej” na dole formularza. 

Wykorzystane symbole graficzne są własnością rządu Aragonii i zostały stworzone przez Sergio Palao dla 
ARASAAC (http://www.arasaac.org) a rozpowszechniane są na licencji Licencja Creative Commons BY-NC-SA.
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Teraz dołącz do formularza dokumenty: 

● CV (czytaj “si wi”), czyli życiorys zawodowy. 
W życiorysie zawodowym opisz, 
gdzie się uczyłeś i gdzie pracowałeś. 
Napisz też, co dobrze potrafisz robić. 

● Zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 
Zgodę wydrukuj ze strony: https://tinyurl.com/yrce2eup 

Zgoda mówi, że muzeum może używać informacji o tobie. 
Muzeum będzie używać informacji o tobie, żeby wybrać kto 
dostanie stypendium. 
Muzeum może też opublikować informacje o tobie na swojej 
stronie internetowej albo Facebook-u, żeby opowiedzieć kto 
dostanie stypendium. 

Jeśli się zgadzasz, podpisz dokument. 
Zrób skan albo zdjęcie. 
Dołącz je do formularza. 

● Portfolio, czyli opis dwóch ważnych rzeczy, 
które zrobiłeś w swojej pracy. 

Na przykład pracujesz w bibliotece 
i zorganizowałeś konkurs na opowieść. 
Opisz ten konkurs. 

Albo pracujesz w szkole 
i zorganizowałeś koncert z uczniami. 
Na koncert zaprosiliście osoby z niepełnosprawnościami. 
Opisz ten koncert. 

Wybierz rzeczy, które dotyczą sztuki oraz 
osób z niepełnosprawnościami lub osób w spektrum autyzmu. 
Wybierz te rzeczy, z których jesteś najbardziej dumny. 

Do opisów możesz dołączyć zdjęcia. 
Opis może mieć najwięcej 5 stron. 
Może być krótszy niż 5 stron. 

Na koniec kliknij w napis “Prześlij”. 

Wykorzystane symbole graficzne są własnością rządu Aragonii i zostały stworzone przez Sergio Palao dla 
ARASAAC (http://www.arasaac.org) a rozpowszechniane są na licencji Licencja Creative Commons BY-NC-SA.
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Zgłosiłeś się do stypendium. 
Na swoją skrzynkę mailową dostaniesz 
wiadomość z wypełnionym formularzem. 

Jeśli nie umiesz przesłać formularza, 
albo masz pytanie, 
skontaktuj się z nami. 
Napisz maila na adres muzeumdostepne@artmuseum.pl 
lub zadzwoń pod numer 577 006 290. 

Wykorzystane symbole graficzne są własnością rządu Aragonii i zostały stworzone przez Sergio Palao dla 
ARASAAC (http://www.arasaac.org) a rozpowszechniane są na licencji Licencja Creative Commons BY-NC-SA.
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Rozmowa kwalifikacyjna 

Zgłoszenia będzie oceniać komisja, 
czyli 10 osób dobrze znających temat stypendium. 
2 osoby pracują w muzeum, a 2 w Fundacji Nieograniczona. 

6 osób pracuje w różnych miejscach: 

● w teatrach, 
● w muzeum, 
● w organizacjach zajmujących się osobami z 

niepełnosprawnościami lub osobami w spektrum autyzmu, 
● w mediach społecznościowych, czyli w internecie. 

Osoby piszą w internecie o prawach osób z 
niepełnosprawnościami. 
Publikują zdjęcia i wideo. 

Komisja wybierze 3 osoby, którym najbardziej chcą dać 
stypendium. 
Zaprosi je na rozmowę. 

Jeśli komisja cię wybierze, zadzwonimy do ciebie. 

Rozmowa odbędzie się 27 października w muzeum. 
Komisja zada ci kilka pytań, na przykład: 

● Co robisz w swojej pracy? 
● Czym się interesujesz? 
● Dlaczego ważne są dla ciebie prawa osób z 

niepełnosprawnościami 
lub osób w spektrum autyzmu? 

Po rozmowie z tobą i 2 innymi osobami komisja zdecyduje, komu 
da stypendium. 
Wybierze 1 osobę. 
Do 29 października wyślemy do ciebie maila, czy dostałeś stypendium. 

Muzeum i fundacja ogłoszą też, kto dostał stypendium  
na swoich stronach internetowych i na Facebook-u. 
Strona muzeum to: artmuseum.pl 
Strona fundacji to: nieograniczona.org

Wykorzystane symbole graficzne są własnością rządu Aragonii i zostały stworzone przez Sergio Palao dla 
ARASAAC (http://www.arasaac.org) a rozpowszechniane są na licencji Licencja Creative Commons BY-NC-SA.

https://artmuseum.pl/pl
http://nieograniczona.org
http://www.arasaac.org/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.undefined

	Co zrobić, żeby dostać Stypendium imienia Bogny Olszewskiej?
	Co zrobić, żeby dostać stypendium?
	Rozmowa kwalifikacyjna


