Regulamin Rekrutacji Uczestników Projektu
Dobry start
Okres realizacji projektu od kwietnia 2017 r. – października 2017 r.
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa proces rekrutacji Uczestników do Projektu.
2. Projekt zakłada realizację zadań o charakterze profilaktycznym, które
przyczynią się do wzrostu wiedzy na temat uzależnień, zjawiska
przemocy oraz ich wpływu na funkcjonowanie ludzi, rodziny. Działania
przewidziane w projekcie zakładają też szerzenie idei wspólnego i
aktywnego spędzania czasu wolnego przez rodziny.
3. Głównym celem projektu jest:
-propagowanie spędzania czasu wolnego w aktywny sposób przez
rodziny
-promowanie zdrowego stylu życia bez nałogów i przemocy
-propagowanie idei współpracy i współdziałania w zespole, rozwijanie
zachowań prospołecznych
-rozwijanie wśród rodziców i dzieci umiejętności nawiązywania
konstruktywnych rozmów, wymiany poglądów, wysłuchiwania
nawzajem swoich racji
-zwiększanie świadomości zagrożeń płynących z uzależnień,
niebezpiecznych sytuacji i konsekwencji stosowania lub doznawania
przemocy.
4. Projekt zakłada realizację zadań o charakterze:
-edukacyjnym i profilaktycznym
-rekreacyjnym
5. W ramach Projektu realizowane będą następujące formy działań:
• Zajęcia edukacyjne-warsztatowe z terapeutą uzależnień dla
dorosłych-„Jak uchronić dziecko przed nałogami „
• Zajęcia edukacyjne-warsztatowe z psychologiem dla dorosłych„Oblicza agresji/przemocy i jej wpływ na funkcjonowanie
człowieka”
• Zajęcia edukacyjne-warsztatowe z psychologiem dla dzieci- „ Stop
agresji i przemocy-warto żyć w zgodzie”
• Zajęcia edukacyjne z policjantem dla dzieci „Niebezpieczne
sytuacje”,
• Zajęcia rekreacyjne- „Spotkanie z dobrą zabawą” - zabawy i
konkurencje sportowe
• Warsztaty plastyczne-„ Najcenniejsze chwile w moim życiu-bez
przemocy i nałogów”, konkurs plastyczny,
• Konkurencje sportowe podczas Festynu Rodzinnego Turniej
Rodzin-Rodzinne potyczki sportowe
• Wyjazd do kina na seans.
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§2
UCZESTNICY PROJEKTU
1. Projekt adresowany jest do 10 rodzin/opiekunów z terenu Więcborka,
wsi Pęperzyn, Zabartowo, których dzieci uczęszczają do Zespołu Szkół
w Pęperzynie.
2. Uczestnikiem projektu może zostać rodzic/opiekun z jednym lub
dwojgiem dzieci w wieku przedszkolnym lub szkolnym.
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§3
PROCES REKRUTACJI
Rekrutacja będzie prowadzona w okresie od 5 kwietnia 2017r.28.04.2017r.
Rekrutację prowadzi Komisja Rekrutacyjna w skład której wchodzą:
a. Dyrektor Zespołu Szkół w Pęperzynie (przewodniczący)
b. Sekretarz Zespołu Szkół w Pęperzynie (członek)
c. Pedagog Szkolny (członek)
Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:
a. Analiza dokumentów rekrutacyjnych pod kątem formalnym,
b. Wyłonienie na podstawie złożonych dokumentów uczestników
Projektu.
c. Sporządzenie listy uczestników Projektu i listy rezerwowej.
W procesie rekrutacji zostanie wyłonionych 10 rodzin/opiekunów wraz
z dziećmi.
Procedura rekrutacji obejmuje:
a. Etap naboru:
-przekazanie informacji na temat Projektu i warunków uczestnictwa,
rodzaju wsparcia oraz wymagań stawianych przed Uczestnikami
Projektu,
-umieszczenie informacji na temat terminu prowadzonego naboru
zostanie wykazana ulotkach i plakatach informacyjnych zamieszonych
na tablicach ogłoszeń w
sołectwach, witrynach sklep, stronie
internetowej Zespołu Szkół w Pęperzynie,
-przyjmowanie zgłoszeń uczestnictwa w Projekcie
b. Etap doboru:
-weryfikacja formalna pod kątem spełniania warunków uczestnictwa
w Projekcie-pod uwagę będą brane kryteria podlegające przyznawaniu
punktów:
1. Rodzina wielodzietna (co najmniej 3 dzieci)
2. Każde kolejne dziecko w rodzinie
2. Rodzina, której co najmniej dziecko objęte jest pomocą
psychologiczno-pedagogiczną w szkole
3.Kolejne dziecko objęte pomocą
4. Rodzina, której przynajmniej jedno dziecko posiada
opinię lub orzeczenie
5. Rodzina, która jest objęta pomocą społeczną
6. Rodzina, w której pracuje jedno z rodziców
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c. Zasady przyjmowania zgłoszeń:
-dokumenty rekrutacyjne będą dostępne w sekretariacie szkoły i na
stronie internetowej Zespołu Szkół w Pęperzynie,
-zgłoszenie można złożyć listownie (na adres szkoły), osobiście lub
przekazując przez inna osobę (w tym dziecko):
- w sekretariacie szkoły
-u pedagoga szkolnego
-u każdego nauczyciela,
-złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi,
-dokumenty niekompletne nie będą rozpatrywane;
-złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z
zakwalifikowaniem do udziału w Projekcie.
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§4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Uczestnik Projektu jest zobowiązany do stosowania się do niniejszego
regulaminu.
Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu.
Sprawy nie regulowane niniejszym Regulaminem są rozstrzygane przez
Komisję Rekrutacyjną.
Ostateczną interpretację Regulaminu uczestnictwa w Projekcie należy
do Organizatora.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 2.04.2017r.
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