
Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w projekcie 
„Zaloguj się do działania” 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  „Zaloguj się do działania”  jest  zwiększenie aktywnego i konstruktywnego uczestnictwa
młodzieży  z  pierwszych  i  drugich  klas  siedmiu  gimnazjów  gminy  Strzyżów w  życiu  społecznym
i  publicznym oraz  rozwijanie  samorządności  uczniowskiej.  Zespołowe  działania  młodzieży  na  rzecz
szkoły  i  jej  okolic  będą  realizowane  pod  okiem  doświadczonych  tutorek  i  coacha,  przy  wsparciu
ekspertów, oraz uzupełnione wyjazdowymi szkoleniami prowadzonymi przez wykwalifikowane trenerki
z  Polski  i  Islandii.  Wszystkie  zajęcia  będą  prowadzone  angażującymi  i  atrakcyjnymi  dla  młodzieży
metodami  (m.in.  drama,  storytelling,  open  space,  film).  Pobudzą  one  kreatywność,  pozwolą  odkryć
i  wykorzystać  zainteresowania  i  potencjały  każdego  uczestniczącego  młodego  człowieka,  umożliwią
rozwój jego kompetencji społecznych, a tym samym dostarczą wiedzę i umiejętności przydatne w życiu
i przyszłej pracy. Zapewniamy opiekę pedagogiczną zgodną z obowiązującymi przepisami. 

Udział w zajęciach oraz szkolenia wyjazdowe (transport, noclegi i wyżywienie) są bezpłatne. Koszty są
pokrywane z pozyskanego przez Fundację Rozwoju „Dobre Życie” grantu z programu Obywatele dla
Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG. Rodzice/opiekunowie zapewnią swoim dzieciom jedynie
dojazd na zajęcia, w tym na inaugurację i zakończenie projektu.

Liczba miejsc w projekcie jest  ograniczona.  O udziale decyduje m.in.  wypełnienie do 30 maja 2015
formularza  zgłoszeniowego  oraz  dostarczenie  do  sekretariatu  szkoły  niniejszej  zgody  i  innych
wymaganych regulaminem dokumentów podpisanych przez rodziców/opiekunów prawnych nie później
niż 2 czerwca 2015 roku, do godz. 10.00. 

Więcej  o  projekcie,  zasadach  rekrutacji  i  uczestnictwa,  w  tym  wzory  dokumentów:
http://dobrezycie.org/dzialam/mlodziez

Projekt realizowany przez Fundację Rozwoju "Dobre Życie" w ramach 
programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG,
oraz dofinansowany przez Samorząd Województwa Podkarpackiego. 

Projekt wspiera islandzka firma Ildi i Gmina Strzyżów.

http://dobrezycie.org/dzialam/mlodziez


W  ramach  projektu  „Zaloguj  się  do  działania”  odbędą  się  niżej  wymienione  aktywności  –
wszystkie obowiązkowe*   dla osób zakwalifikowanych do pełnego udziału:

1. Inauguracja projektu: 9 czerwca 2015 r., w godz. 13.00-15.00, w Strzyżowie.

2. Wyjazdowy  trening  obywatelski:  21-24  sierpnia  2015  (szkoły  z  miejscowości:  Dobrzechów,
Godowa, Żarnowa, Żyznów) i 26-29 sierpnia 2015 (szkoły z miejscowości: Grodzisko, Strzyżów,
Wysoka  Strzyżowska),  w  Domaniewicach  pod  Wolbromiem,  prowadzony  w języku  polskim i
angielskim (z tłumaczem) – zapewniamy transport autokarowy spod szkoły, noclegi, wyżywienie i
opiekę  pedagogiczną  (zgodnie  z  wymogami  MEN),  szkolenie  (prowadzone  przez  trenerki  z
Polski i Islandii) oraz indywidualne sesje coachingowe.

3. Wyjazdowe szkolenie z metody projektowej: 23-25 października 2015, w Czudcu – zapewniamy
transport  autokarowy  spod  szkoły,  noclegi,  wyżywienie  i  opiekę  pedagogiczną  (zgodnie
z wymogami  MEN),  szkolenie  (prowadzone  przez  trenerki  z  Polski)  oraz  indywidualne  sesje
coachingowe.

4. Pozalekcyjne spotkania w zespole młodzieżowym z tutorką ze strony Fundacji Rozwoju „Dobre
Życie”  (nie  mniej  niż  20  godzin  w  okresie  od  września  2015  do  lutego  2016).  Zespoły
młodzieżowe będą tworzyć własne inicjatywy na rzecz szkoły lub miejscowości, w której znajduje
się szkoła.  Zapewniamy wsparcie ekspertów, wydruki,  zakup materiałów uzgodnionych przez
zespół  z  tutorką.  Młodzież  wykona  również  indywidualne  i zespołowe  zadania  pomiędzy
spotkaniami.

5. Konferencja zamykająca: luty/marzec 2016, w Strzyżowie.

Kontakt do kierownika projektu: 

Aleksandra Chodasz, 609-08-13-13, achodasz@dobrezycie.org 

* 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 http://dobrezycie.org/dzialam/mlodziez

___________________________________________________________________________________

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 „Zaloguj się do działania”, realizowanym przez Fundację 
Rozwoju „Dobre Życie” w okresie czerwiec 2015 roku – marzec 2016 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://dobrezycie.org/dzialam/mlodziez

