
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa młodzieży
w projekcie „Aktywny Strzyżów”

Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Aktywny Strzyżów” (zwanym
dalej  Projektem),  którego  celem  jest  zwiększenie  zaangażowania  młodzieży  i  mieszkańców  gminy
Strzyżów w aktywne, kreatywne i konstruktywne uczestnictwo w życiu społecznym i publicznym.
Realizatorem Projektu jest Fundacja Rozwoju „Dobre Życie” (zwana dalej Fundacją) z siedzibą w Lutczy
994, 38-116 Gwoźnica Górna, która jest odpowiedzialna za jego prawidłowe przygotowanie, przebieg,
promocję i rozliczenie.  Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy
i Polityki  Społecznej  w  ramach  Programu Fundusz  Inicjatyw Obywatelskich,  partnerem projektu  jest
Gmina Strzyżów.

§1 Informacje o Projekcie
 1. Projekt jest realizowany w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. i obejmuje następujące

działania:
 1.1. Rekrutacja do Projektu opisana szerzej w §2.
 1.2. Wyjazdowy trening kompetencji społecznych i obywatelskich dla młodzieży: 9-11sierpnia 2015

w Czudcu – zapewniamy transport autokarowy ze Strzyżowa, noclegi, wyżywienie i opiekę pe-
dagogiczną (zgodnie z wymogami MEN), szkolenie (prowadzone przez wykwalifikowane tre-
nerki).

 1.3. Debata z mieszkańcami miasta i gminy: 10 września 2015 r. w Strzyżowie.
 1.4. Pozalekcyjne spotkania w wybranym zespole młodzieżowym (fotograficzno-filmowym, multime-

dialnym, happeningowo-teatralnym lub graffiti). Zespoły młodzieżowe przy współpracy z tutora-
mi i ekspertami stworzą własne inicjatywy na rzecz Strzyżowa. Czas pracy zespołowej to około
50 godzin. Terminy spotkań będą uzgadniane z tutorami poszczególnych zespołów. Miejsce
spotkań: Strzyżów.

 1.5. Oddzielnie w Projekcie odbędzie się szkolenie dla dorosłych pracujących z młodzieżą. Zakres:
drama, open space, pytania coachingowe, kwadrat rozwoju wartości i osobowości (16-17 paź-
dziernika 2015 r.).

 1.6. Konferencja podsumowująca: 19 listopada 2015 r. w Strzyżowie: filmy i prezentacje rezultatów
z inicjatyw młodzieżowych, debata z mieszkańcami i uczestniczącymi w Projekcie.

 1.7. Ewaluacja i promocja Projektu (czerwiec-grudzień 2015).
 2. Udział w zajęciach oraz szkolenia wyjazdowe (transport, noclegi i wyżywienie) są bezpłatne. Rodzi-

ce/opiekunowie zapewnią uczestnikom dojazd na zajęcia, w tym na debatę i konferencję podsumo-
wującą Projektu.

§2 Zasady rekrutacji młodzieży do Projektu
 1. Do Projektu może zgłosić się młodzież ze szkół gimnazjalnych, liceum i technikum z terenu gminy

Strzyżów, bez względu na płeć, narodowość, orientację seksualną, status, niepełnosprawność.
 2. Proces rekrutacji do Projektu:

 2.1. Nabór do Projektu trwa od 2 do 20 czerwca 2015 roku. Fundacja zastrzega sobie możliwość
wcześniejszego zakończenia naboru w przypadku wyczerpania liczby miejsc, która jest ograni-
czona. Młodzież, która chce zgłosić się do udziału w projekcie:
 a) wysyła zgłoszenie przez formularz elektroniczny znajdujący się na stronie  internetowej

Fundacji: www.dobrezycie.org/aktywny-strzyzow/zgloszenia-mlodziez
 b) dostarcza do sekretariatu swojej szkoły wypełnione i podpisane poniższe dokumenty:

• formularz zgody rodzica/opiekuna na udział w projekcie
• karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku na formularzu MEN
• regulamin rekrutacji i uczestnictwa młodzieży w projekcie „Aktywny Strzyżów”

Projekt „Aktywny Strzyżów” jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Partnerem projektu jest Gmina Strzyżów.

http://www.dobrezycie.org/aktywny-strzyzow/zgloszenia-mlodziez


 3. Wzory  wyżej  wymienionych  dokumentów  dostępne  są  w  formie  elektronicznej  na  stronie
www.dobrezycie.org/aktywny-strzyzow a także w formie papierowej w sekretariatach szkół biorących
udział w projekcie.

 4. Decyzję  o  zakwalifikowaniu  do  Projektu  podejmuje  zespół  Fundacji  na  podstawie:  nadesłanego
zgłoszenia, dostarczonych dokumentów. Zakwalifikowanie liczby osób większej niż liczba miejsc w
Projekcie spowoduje powstanie listy rezerwowej.

 5. Fundacja  drogą  elektroniczną  przekazuje  na  bieżąco  (do  kilku  dni  po  zgłoszeniu  i  dostarczeniu
dokumentów)  każdej  osobie  informację,  na  podany  przez  nią  w  formularzu  adres  e-mail,  o  za-
kwalifikowaniu się do Projektu lub o przyjęciu na ewentualną listę rezerwową.
 5.1. Osoby z listy rezerwowej mogą być przyjęte do Projektu przed szkoleniem wyjazdowym lub w

trakcie trwania Projektu w sytuacji  zwolnienia się miejsca.  W takich przypadkach kierownik
Projektu skontaktuje się telefonicznie na numer podany w zgodzie rodzica/opiekuna.

 5.2. Jeśli wpłynie zbyt mało zgłoszeń lub chętni nie dostarczą wymaganych dokumentów, Fundacja
zastrzega sobie prawo do organizacji dodatkowego naboru.

 5.3. W procesie rekrutacji wyłonionych zostanie nie mniej niż 32 uczniów i uczennic. 

§3 Zasady uczestnictwa i rezygnacji
 1. Z  uwagi  na  edukacyjny  charakter  Projektu  składającego  się  z  kilku  działań,  obowiązkowe  jest

uczestnictwo  we wszystkich  jego  etapach (działania  opisane  w §1,  pkt.  1.2,  1.3,  1.4,  1.6,  1.7).
Dopuszcza  się  nieobecność  z ważnej  przyczyny.  W  takiej  sytuacji  uczestnik/uczestniczka  ma
obowiązek  niezwłocznie  powiadomić  tutorkę/tutora  swojego  zespołu  lub  kierownika  Projektu
o planowanej nieobecności.

 2. Uczestnik/Uczestniczka ma prawo do rezygnacji  z  udziału  w Projekcie  z  ważnych przyczyn (np.
choroba,  nieprzewidziane  zdarzenia  losowe).  W  takiej  sytuacji  jest  zobowiązana/-y  niezwłocznie
powiadomić tutorkę/tutora lub kierownika Projektu.

§4 Monitoring i kontrola
 1. W celu prawidłowej realizacji Projektu i rzetelnego wydatkowania środków przyznanych w ramach

wsparcia  Fundacja  ma  obowiązek  monitorowania  przebiegu  Projektu,  zwłaszcza  w aspekcie
osiągnięcia założonych rezultatów Projektu.

 2. Uczestnik/Uczestniczka Projektu zobowiązany/a jest  udzielić  informacji  związanych z udziałem w
Projekcie niezbędnych dla celów kontroli, ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości realizowanych
działań.

§5 Informacje końcowe
 1. Fundacja  zastrzega  sobie  prawo  do  wprowadzenia  zmian  i  dodatkowych  zapisów w  niniejszym

regulaminie.
 2. Aktualna  treść  regulaminu  rekrutacji  i  uczestnictwa  młodzieży  w  Projekcie  oraz  dokumenty  re-

krutacyjne dostępne są pod adresem www.dobrezycie.org/aktywny-strzyzow
 3. Wszelkich  informacji  udziela  kierownik  Projektu:  Aleksandra  Chodasz,  tel.  609-081-313,

e-mail: achodasz  @  dobrezycie  .  org

Potwierdzam zapoznanie się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa młodzieży w projekcie „Aktywny 
Strzyżów” i akceptuję wszystkie jego zapisy.

__________________________________                 ____________________________________ 
        (czytelny podpis Uczestniczki/Uczestnika)                                      (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 ________________________________
(miejscowość i data)
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