Stowarzyszenie Inspiracji i Rozwoju
PERSPEKTYWA
ul. Płk. Kazimierza Iranka Osmeckiego 13/2
35-506 Rzeszów

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji zadania publicznego pn.
Już teraz wiemy – zdrowy styl życia promujemy
realizowanego przez Stowarzyszenie Inspiracji i Rozwoju PERSPEKTYWA.
Zadanie publiczne jest współfinansowane przez Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Rzeszowa
Okres realizacji Zadania publicznego: 1 kwietnia 2017 r. – 15 grudnia 2017 r.
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa proces rekrutacji i uczestnictwa zadaniu publicznym pn. Już teraz
wiemy – zdrowy styl życia promujemy realizowanym przez Stowarzyszenie Inspiracji
i Rozwoju PERSPEKTYWA.
Głównym celem zadania publicznego jest wdrożenie programów psychoedukacyjnych

2.

z zakresu profilaktyki uzależnień w tym alkoholizmu i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałanie agresji i przemocy na terenie rzeszowskich szkół podstawowych, gimnazjalnych
i średnich oraz placówek opiekuńczo wychowawczych poprzez realizację warsztatów
psychoedukacyjnych dla dzieci i młodzieży (szkolnych liderów) oraz szkoleń warsztatowych dla
studentów (wolontariuszy).

2.W ramach zadania publicznego realizowane będą następujące formy:
a) Cykl warsztatów dla grupy uczniów szkół podstawowych (3 grupy x 8 godzin)






Tematyka warsztatów:
radzenie sobie z emocjami – ich rozpoznawanie, nazywanie, konstruktywne radzenie sobie
z nimi,
profilaktyka agresywnych i przemocowych zachowań wśród dzieci i młodzieży,
zachowania ryzykowne wśród dzieci i młodzieży, w tym uzależnienia behawioralne oraz od
środków psychoaktywnych,
aktywne i twórcze sposoby spędzania czasu wolnego.

b) Cykl warsztatów dla grupy uczniów gimnazjum (3 grupy x 8 godzin)






Tematyka warsztatów:
radzenie sobie z emocjami – ich rozpoznawanie, nazywanie, konstruktywne radzenie sobie
z nimi,
profilaktyka agresywnych i przemocowych zachowań wśród dzieci i młodzieży,
zachowania ryzykowne wśród dzieci i młodzieży, w tym uzależnienia behawioralne oraz od
środków psychoaktywnych,
aktywne i twórcze sposoby spędzania czasu wolnego.

c) Cykl warsztatów dla grupy uczniów szkół średnich (3 grupy x 8 godzin)






Tematyka warsztatów:
radzenie sobie z emocjami – ich rozpoznawanie, nazywanie, konstruktywne radzenie sobie
z nimi,
profilaktyka agresywnych i przemocowych zachowań wśród dzieci i młodzieży,
zachowania ryzykowne wśród dzieci i młodzieży, w tym uzależnienia behawioralne oraz od
środków psychoaktywnych,
aktywne i twórcze sposoby spędzania czasu wolnego.

d) Dwudniowe szkolenia dla studentów ( 2 grupy x 16 godzin)
Tematyka szkoleń:
 przypadki problemowych zachowań wśród dzieci i młodzieży.
 zachowania ryzykowne, w tym: uzależnień behawioralnych i od substancji psychoaktywnych
w tym alkoholu.
 rola emocji w życiu człowieka,
 formy wspierania i monitorowania wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży,
 metody i formy pracy z grupą i w grupie w zakresie wychowania i profilaktyki,

 rozwijanie pasji i zainteresowań oraz animacja czasu wolnego dzieci i młodzieży
e) realizacja przy wsparciu merytorycznym Organizatora wypracowanych przez uczniów
warsztatów „Uczniowie uczniom” oraz realizacja inicjatyw studentów

§2
UCZESTNICY ZADANIA PUBLICZNEGO
1. Uczestnikami Zadania publicznego mogą zostać:
a.

Szkoły podstawowe z terenu miasta Rzeszowa

b.

Szkoły gimnazjalne z terenu miasta Rzeszowa

c.

Szkoły średnie z terenu miasta Rzeszowa

d.

Studenci – osoby studiujące / mieszkające na terenie miasta Rzeszów
§3
PROCES REKRUTACJI

1. Rekrutacja będzie prowadzona w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 21 kwietnia 2016 r.
2. Rekrutację prowadzi Koordynator Zadania publicznego.
3. Do zadań Koordynatora Zadania publicznego należy w szczególności:
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a. analiza dokumentów rekrutacyjnych pod kątem formalnym,
b. wyłonienie na podstawie złożonych dokumentów osób, które spełniają
założone kryteria udziału w zadaniu publicznym,
c. sporządzenie listy Uczestników zadania publicznego i listy rezerwowej,
4. W procesie rekrutacji zostanie wyłonionych:
 Do udziału w I edycji:
a. 1 szkoła podstawowa (1 grupa 12 liderów)
b. 1 szkoła gimnazjalna (1 grupa 12 liderów)
c. 1 szkoła średnia (1 grupa 12 liderów)
d. 14 studentów (1 grupa)
 Do udziału w II edycji:
a. 2 szkoły podstawowe (2 grupy x 12 liderów)
b. 2 szkoły gimnazjalne (2 grupy x 12 liderów)
c. 2 szkoły średnie (2 grupy x 12 liderów)
d. 14 studentów (1 grupa)
5. Procedura rekrutacji obejmuje:
a. Etap naboru:
a) przekazanie informacji na temat Zadania publicznego i warunków
uczestnictwa, rodzaju wsparcia oraz wymagań stawianych przed
Uczestnikami Zadania publicznego,
b) umieszczenie informacji na temat terminu prowadzonego naboru - zostanie
ona zamieszczona na plakatach informacyjnych opublikowanych na
stronie
internetowej
Stowarzyszenia
Inspiracji
i
Rozwoju
PERSPEKTYWA, portalu społecznościowym Facebook.com oraz
rozesłane drogą elektroniczną na adresy rzeszowskich szkół
podstawowych, gimnazjalnych i średnich oraz szkół wyższych z terenu
Miasta Rzeszowa,
c) przyjmowanie zgłoszeń uczestnictwa w zadaniu publicznym zadaniu
publicznym na Formularzu zgłoszeniowym stanowiącym Załącznik nr 1
niniejszego Regulaminu, dostępnego do pobrania na stronie Organizatora.
d) weryfikacja formalna pod kątem spełniania warunków uczestnictwa
w zadaniu publicznym,
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e) opracowanie listy Uczestników zadania publicznego,
f) opracowanie listy rezerwowej,
g) poinformowanie drogą mailową/telefoniczną o zakwalifikowaniu się do
udziału w zadaniu publicznym.
6. Zasady przyjmowania zgłoszeń:
Szkoły oraz osoby zainteresowane uczestnictwem w Zadaniu publicznym będą
nadsyłać formularze zgłoszeniowe w wersji elektronicznej na adres e-mail:
sir.perspektywa@gmail.com bądź pocztą tradycyjną na adres Organizatora. O
kolejności zgłoszenia decyduje data wpływu (nie data stempla pocztowego)
formularza zgłoszeniowego do biura Organizatora. Złożenie dokumentów
rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w zadaniu
publicznym.
§4
ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

1. Prawa uczestnika projektu:
 Uczestnik ma prawo do bezpłatnego uczestnictwa w projekcie,
 Uczestnik ma prawo do korzystania ze wsparcia merytorycznego podczas
przygotowania i realizacji własnej inicjatywy w ramach projektu,
 Uczestnik na zakończenie projektu otrzyma stosowane zaświadczenie.
2. Obowiązki Uczestnika projektu:
 Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu,
 Uczestnik jest zobowiązany do usprawiedliwienia każdej nieobecności.
 Uczestnik jest zobowiązany przeprowadzić zajęcia dla uczniów (w ramach
zajęć Uczniowie uczniom) bądź w przypadku studentów własną inicjatywę
w ramach zadania publicznego na rzecz dzieci i młodzieży z placówek
opiekuńczo – wychowawczych z terenu miasta Rzeszowa.
§5
ZASADY REZYGNACJI, PRZERWANIA, ZAKOŃCZENIA UCZESTNICTWA
W PROJEKCIE

1. Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie może być spowodowana sytuacją zdrowotną
lub inną sytuacją losową uniemożliwiającą uczestnictwo w zadaniu publicznym.
2. Osoba rezygnująca z uczestnictwa (dotyczy studentów, uczniów) w projekcie
w trakcie jego trwania jest zobowiązana do znalezienia innej osoby na swoje miejsce.
3. W sytuacji nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu przez Uczestnika Organizator
może wykluczyć osobę z dalszego uczestnictwa w projekcie.
§6
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnik zadania publicznego jest zobowiązany do stosowania się do niniejszego
Regulaminu, dostępnego do pobrania na stronie Organizatora.
2. Uczestnik zadania publicznego przystępując do projektu wyraża zgodę na
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn.
zm.) obejmującą zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie,
udostępnianie i usuwanie tych danych, do celów monitoringu, kontroli w ramach
realizowanego projektu oraz przeprowadzanych na zlecenie Wydziału Zdrowia
Urzędu Miasta w Rzeszowie ewaluacji.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia postępowania
rekrutacyjnego w przypadku wyczerpania miejsc.
4. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji zadania publicznego. Organizator
zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu
wymagają formy pisemnej i wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.
5. Sprawy nie regulowane niniejszym Regulaminem są rozstrzygane przez Organizatora.
6. Ostateczną interpretację Regulaminu uczestnictwa w zadaniu publicznym należy do
Organizatora.
7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2017 roku.
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