
Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w projekcie 
„Aktywny Strzyżów” realizowanym przez Fundację Rozwoju „Dobre Życie”

Imię i nazwisko dziecka

Adres zamieszkania dziecka

PESEL dziecka
(potrzebny m.in. do ubezpieczenia)

Nazwa szkoły

Klasa

Numer legitymacji uczniowskiej

E-mail dziecka

Numer telefonu dziecka

Telefony kontaktowe do
rodziców/opiekunów prawnych

Informacje dotyczące udziału dziecka
(w szczególności o trudnościach z pełnym udziałem

czy specjalnych potrzebach)

Celem  projektu  „Aktywny  Strzyżów”  jest  zwiększenie  aktywnego  i  konstruktywnego  uczestnictwa
młodzieży  w  życiu  społecznym  i  publicznym  poprzez  jej  udział  w  szkoleniach  i  pozalekcyjnych
działaniach  zespołowych.  Młodzież,  przy  wsparciu  ekspertów,  pozna  tajniki  planowania  i  realizacji
twórczych  inicjatyw  dotyczących  kwestii  ważnych  dla  mieszkańców.  Inicjatywy  młodzieży  będą
realizowane  w  dziedzinach  wybranych  przez  nią  spośród:  graffiti,  film  i  fotografia,  multimedia
(mapping), teatr i happening.

Wszystkie  zajęcia  będą  prowadzone  angażującymi  i  atrakcyjnymi  dla  młodzieży  metodami  przez
wykwalifikowanych pedagogów i  artystów.  Pobudzą one kreatywność,  pozwolą odkryć i  wykorzystać
zainteresowania  i  potencjały  każdego  uczestniczącego  młodego  człowieka,  umożliwią  rozwój  jego
kompetencji  społecznych  takich  jak  komunikacja  i  współpraca,  a  tym  samym  dostarczą  wiedzę
i umiejętności przydatne w życiu i przyszłej pracy. 

Udział w zajęciach oraz szkolenie wyjazdowe (transport, noclegi i wyżywienie) są bezpłatne. Koszty są
pokrywane z pozyskanego przez Fundację Rozwoju „Dobre Życie” grantu z programu  Fundusz Inicjatyw

Obywatelskich.  Rodzice/opiekunowie zapewnią swoim dzieciom jedynie dojazd na zajęcia pozalekcyjne,
które  będą  się  odbywały  w  Strzyżowie  w  terminach  uzgodnionych  w  trakcie  projektu  (pomiędzy
wrześniem a listopadem 2015 roku) oraz na dwie debaty z mieszkańcami.

Liczba  miejsc  w  projekcie  jest  ograniczona.  O  udziale  decyduje m.in.  kolejność  wypełnienia
elektronicznego formularza zgłoszeniowego oraz  dostarczenia do sekretariatu szkoły niniejszej zgody
i innych wymaganych regulaminem dokumentów podpisanych przez rodziców/opiekunów prawnych.

Więcej o projekcie, , w tym wzory dokumentów: www.dobrezycie.org/aktywny-strzyzow

Kontakt   do k  ierownika projektu: Aleksandra Chodasz, 609-08-13-13, achodasz@dobrezycie.org 

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


W ramach projektu odbędą się niżej wymienione aktywności – wszystkie obowiązkowe*:

Rekrutacja i zamknięcie listy młodzieży uczestniczącej w projekcie czerwiec

Wyjazdowy trening kompetencji społecznych i obywatelskich 

Trzy dni w ośrodku szkoleniowym w Czudcu, ponad 30 młodych osób z gminy Strzyżów.
Tematy:  mocne strony  i  potencjał  do  społecznego  i  publicznego działania,  komunikacja
i współpraca w zespole, korzyści z działania na rzecz społeczności, metoda projektowa,
prezentacja twórczych form obywatelskich działań młodzieżowych (film, fotografia,  graffiti
zaangażowane  społecznie,  mapping,  teatr  poszukujący  rozwiązań  dla  lokalnych
problemów).  Metody:  aktywnie,  ciekawie,  twórczo,  zabawnie.  Z  apewniamy  transport
autokarowy  ze  Strzyżowa,  noclegi,  wyżywienie  i  opiekę  pedagogiczną  (zgodnie
z     wymogami MEN).

9-11 sierpnia
2015

Pozalekcyjne spotkania w zespole młodzieżowym (około 50 godzin) prowadzone przez
tutorkę/tutora  z  Fundacji  Rozwoju  „Dobre  Życie”  i  eksperta  z  wybranej  przez  młodzież
dziedziny: graffiti, filmu, fotografii, multimediów (mappingu) i teatru. 

Młodzież będzie działać w zespołach, które przeprowadzą diagnozę wśród mieszkańców
Strzyżowa  (m.in.  podczas  opisanych  niżej  debat),  a  następnie  stworzą  unikalne  dzieła
dotyczące  kwestii  ważnych  dla  mieszkańców  i  włączające  ich  w  przygotowania  lub
finał/prezentację.

wrzesień –
listopad

2015

Debaty z mieszkańcami współprowadzone przez młodzież

Przez swoją formę i treść debaty będą podnosiły motywację i kompetencje mieszkańców,
w tym młodzieży, do aktywności  społecznej  i  obywatelskiej  w regionie.  Efektem będzie
diagnoza wykorzystana  przez  młodzież  do realizacji  jej  projektów (debata  wrześniowa)
oraz rekomendacje obywatelskie (jako wnioski z debaty listopadowej).

10 września,
19 listopada

2015

* Ze względu na założenia projektu, który zawiera kilka aktywności składających się na proces edukacyjny, osoby 
zakwalifikowane nie mogą wybierać jego poszczególnych części. Więcej informacji znajduje się w regulaminie 

rekrutacji i uczestnictwa w projekcie na stronie www.dobrezycie.org/aktywny-strzyzow

___________________________________________________________________________________

Potwierdzam, iż przeczytałam/-em powyższe informacje o projekcie, zapoznałam/em się                 
z regulaminem rekrutacji i uczetnictwa, potwierdzam poprawność wyżej wpisanych danych           
i wyrażam zgodę na:

• udział mojego dziecka w projekcie „Aktywny Strzyżów”, realizowanym przez Fundację Rozwoju 
„Dobre Życie” w okresie czerwiec 2015 roku – grudzień 2015 roku.

• wykorzystanie zdjęć oraz nagrań video i audio zrobionych podczas projektu na stronie 
internetowej i funpagu Fundacji na Facebooku oraz w materiałach promujących statutową 
działalność Fundacji oraz partnerów projektu, grantodawców i operatorów grantu.

• przetwarzanie moich i i mojego dziecka danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu 
na potrzeby organizacji i prowadzenia zajęć i działalności statutowej Fundacji, zgodnie z ustawą 
z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 nr 133, poz. 883).

____________________________________ ____________________________________
              (czytelny podpis uczestniczki/uczestnika)                                                              (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

________________________________
(miejscowość i data)

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

