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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„JEST SPRAWA! – STOP PRZEMOCY” 

 

§ 1 

 

Postanowienia ogólne 

 

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Projekcie „Jest Sprawa! – Stop Przemocy” 

współfinansowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej              

w ramach realizacji Programu osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu 

terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” oraz 

Gminę Legnica.  

2. Projekt realizowany jest przez Świetlicę Terapeutyczną Nr 1 w Legnicy.  

3. Działania realizowane są na terenie Miasta Legnicy na rzecz Uczestników Projektu 

spełniających warunki uczestnictwa określone w § 3 

4. Projekt realizowany jest od 06.08.2018 do 31.12.2018. 

5. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu oraz podejmowanie decyzji dotyczących 

realizacji Projektu pozostaje w gestii Dyrektora Świetlicy Terapeutycznej Nr 1           

w Legnicy. 

 

§ 2 

 

Założenia Projektu 

 

1. Celem ogólnym Projektu jest zintensyfikowanie oraz podniesienie atrakcyjności            

i jakości pomocy dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych lub dotkniętych 

przemocą, w tym przemocą w rodzinie czy przemocą rówieśniczą. Odbiorcami działań 

są rodzice i dzieci głównie z dzielnicy Zakaczawie, w tym  korzystające z oferty 

pomocowej Świetlicy Terapeutycznej Nr 1 w Legnicy. Podjęte działania będą miały 

na celu rozszerzenie pomocy i zwiększenie jej skuteczności  poprzez realizację 

programów profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci i ich rodziców, 

prowadzonych w ramach spotkań, wyjazdów integracyjnych, warsztatów, konsultacji 

indywidualnych, wsparcia środowiskowego  w formie innowacyjnych rozwiązań 

związanych z poradnictwem i doradztwem edukacyjnym, jak również  w oparciu        

o nowe, innowacyjne formy aktywności rozwijające zainteresowania dzieci                   

i młodzieży i sprzyjające konstruktywnej organizacji czasu wolnego dzieci i ich 

rodziców. 

2. Wsparcie kierowane jest do mieszkańców Legnicy, w szczególności dzielnicy 

Zakaczawie, w tym 160 wychowanków Świetlicy Terapeutycznej Nr 1 w Legnicy 

oraz ich rodziców ( 120 osób ). 

3. Zaplanowane w Projekcie działania obejmują: 

a) Piknik rodzinny „Rodzinnie – bez przemocy”, 

b) Warsztaty kompetencji rodzicielskich: „Wychowanie bez porażek? Tak – bez 

przemocy” – 8 spotkań,     

c) Warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci: „Sprawa dla Junior reportera” –           

8 spotkań, 

d) Warsztaty dla dzieci starszych: „Uczymy się żyć ze złością ale bez przemocy”- 

4 spotkania, 

e) Wyjazd integracyjny – wyjazdowy całodzienny „Warsztat dobrego 

Samopoczucia”, 
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f) Warsztaty arteterapeutyczne dla dzieci „ Złoszczę się jak lew, niedźwiedź czy 

… myszka?”- 4 spotkania, 

g) Świąteczne spotkanie integracyjne „Świątecznie – bez przemocy”, 

h) Punkt Ochrony Przed Przemocą, w tym „Internetowa Poradnia dla Małych        

i Dużych” poradniainternetowa@swietlica-terapeutyczna-nr1.pl oraz                

„Porada na telefon” pod numerem 693 806 070 (telefon czynny w czwartek od 

godz.16:00 do godz. 19:00), 

i) doradztwo psychologiczno-pedagogiczne oraz prawne. 

 

4. Zajęcia będą odbywały się na terenie Świetlicy Terapeutycznej nr 1 w Legnicy,         

ul. Bracka 16 oraz w Środowiskowym Centrum Integracyjno – Profilaktycznym               

w Legnicy, ul. B. Chrobrego 13 a także poza siedzibą jednostek. 

 

                                                                          § 3 

 

                                                              Zasady rekrutacji 

 

1. Rekrutację uczestników Projektu prowadzić będzie Koordynator projektu przy 

współudziale realizatorów poszczególnych zadań. 

2. Rekrutacja odbędzie się zgodnie z harmonogramem projektu. 

3. Rekrutacja uczestników do Projektu odbywać się będzie zgodnie z zasadą równych 

szans w dostępie do udziału w zajęciach realizowanych w ramach projektu. 

4. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy: 

▪ złożenie przez rodziców dziecka Deklaracji uczestnictwa w Projekcie (załącznik nr 

1) oraz oświadczenia o akceptacji niniejszego regulaminu ( załącznik nr 2 ),  

▪ złożenie Wniosku uczestnictwa w Projekcie, 

▪ zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zajęciach w realizowanych 

w ramach Projektu, 

▪ oświadczenie, że stan zdrowia dziecka umożliwia udział w zajęciach, 

▪ wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Projektu. 

5. Potwierdzeniem uczestnictwa będzie wpisanie  na listę uczestników Projektu. 

 

                                                                § 4 

 

                                    Uprawnienia i obowiązki uczestników Projektu 

 

1. Każdy z Uczestników Projektu ma prawo do: 

a) udziału w zajęciach gwarantowanych przez program, 

b) zgłaszania uwag i oceny zajęć, 

c) otrzymania materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć, 

d) otrzymania certyfikatu uczestnictwa w danych zajęciach Projektu. 

2. Każdy Uczestnik Projektu zobowiązany jest do: 

a)   złożenia dokumentów potwierdzających uczestnictwo w Projekcie, 

b) obecności na zajęciach, 

c) usprawiedliwienia potwierdzonego przez rodzica lub opiekuna prawnego – w 

przypadku nieobecności na zajęciach, 

d) wypełnienia ankiet oceniających oraz innych dokumentów służących 

bezpośrednio monitoringowi, kontroli i ewaluacji Projektu. 

3. Udział Uczestników Projektu w zajęciach jest nieodpłatny. 
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§ 5 

 

                              Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie 

 

1. Uczestnik Projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie, gdy rezygnacja 

zostanie zgłoszona do koordynatora Projektu na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć – 

pod warunkiem złożenia pisemnej rezygnacji 

2. W trakcie realizacji zajęć rezygnacja Uczestników Projektu z udziału  

w Projekcie jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych zdarzeniem losowym 

lub chorobą i wymaga usprawiedliwienia w formie pisemnego oświadczenia  

o przyczynie rezygnacji. 

3. W przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności przekraczających więcej niż 

40% zrealizowanych zajęć, Realizator projektu ma prawo usunąć Uczestnika  

z grupy. 

4. W celu zapewnienia ciągłej i pełnej obsady grup, Realizator Projektu przewiduje 

utworzenie listy rezerwowych uczestników. 

5. W przypadku rezygnacji Uczestnika zajęć lub usunięcia z Projektu jego miejsce 

zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej. 

6. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo skreślenia uczestników Projektu 

z listy osób biorących udział w zajęciach realizowanych w ramach Projektu w 

przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu.   

7. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika Projektu z udziału  

w Projekcie, Realizator Projektu może żądać od niego zwrotu przekazanych 

materiałów dydaktycznych, pozostających w nienaruszonym stanie. 

 

                                                       § 6 

                                      

Zasady monitoringu i kontroli 

 

1. Uczestnicy Projektu podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji. 

2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do udzielania informacji na temat realizacji 

Projektu osobom zaangażowanym w realizację projektu jak również osobom           

i instytucjom zewnętrznym upoważnionym do przeprowadzania kontroli Projektu. 

 

§ 7 

 

Postanowienia końcowe 

 

1. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania postanowień 

niniejszego regulaminu. 

2. Kwestie nie uregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygane są przez 

Koordynatora  Projektu.   

3. Uczestnikowi w sprawach spornych przysługuje prawo odwołania do Dyrektora 

Świetlicy Terapeutycznej nr 1 w Legnicy. 

4. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. 

5. Aktualna treść niniejszego regulaminu jest dostępna w sekretariacie Placówki, u 

koordynatora projektu oraz na stronie internetowej Placówki www.swietlica-

terapeutyczna-nr1.pl 

 

 


