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REGULAMIN
Obowiązujący do modułu III realizowanego projektu „Mój świat bez przemocy” –
przeciwdziałanie przyczynom przestępczości poprzez różne formy propagowania dialogu
bez przemocy wśród dzieci i młodzieży, współfinansowanego ze środków Funduszu
Sprawiedliwości (Program: II, Priorytet: I Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości),
którego

dysponentem

jest

Minister

Sprawiedliwości

–

Indywidualne

poradnictwo

specjalistyczne dla dzieci/młodzieży oraz ich rodziców/opiekunów z terenu woj. łódzkiego.
§1
Informacje ogólne
1. Projekt pn. „Mój świat bez przemocy” – przeciwdziałanie przyczynom przestępczości poprzez różne formy
propagowania dialogu bez przemocy wśród dzieci i młodzieży jest realizowane przez Fundację Służby
Rodzinie „Nadzieja”, organizację pożytku publicznego na podstawie umowy nr DFS-7211-303/18/2 z dnia
20.07.2018 o realizację zadania publicznego, zawartej pomiędzy Fundacją a Ministerstwem
Sprawiedliwości.
2. Projekt jest realizowany w okresie od 01.09.2018 do 31.12.2018 r.
3. Regulamin jest powszechnie dostępny na stronie internetowej Fundacji - csr.org.pl  zakładka Projekty
 zakładka Mój świat bez Przemocy (bezpośredni link tutaj):
4. Głównym celem realizowanego projektu jest: wsparcie ofiar potencjalnych przestępstw (w szczególności
dotkniętych przemocą rówieśniczą) lub ich najbliższych (np. rodzice), profilaktyka przestępczości i
zmniejszenie sytuacji problemowej osób biorących w nim udział (tzw. moduł 3 projektu).
5. Moduł III zakłada przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa specjalistycznego (psychologiczne lub
pedagogiczne) dla dzieci i młodzieży szkolnej (w wieku 6 – 19 lat) lub ich rodziców/opiekunów z terenu
woj. łódzkiego (łącznie min. 40 osób) w łącznym wymiarze 160 godzin.

§2
Warunki zakwalifikowania do uczestnictwa w projekcie
1. W projekcie może uczestniczyć uczeń w wieku 6-19 lat lub jego rodzic/opiekun, który łącznie spełnia
następujące warunki:
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a) jest mieszkańcem woj. łódzkiego,
b) znajduje się w trudnej sytuacji związanej m.in. z przemocą dotykającą dzieci i młodzież,
c) dostarczy przed udziałem w projekcie wszystkie wymagane dokumenty (karta zgłoszenia, a w
przypadku korzystania z poradnictwa osoby niepełnoletniej – również zgoda rodziców/opiekunów).

§3
Dokumenty rekrutacyjne
1. Wymagane dokumenty to:
a) karta zgłoszenia obejmująca następujące części:
 imię, nazwisko
 data urodzenia,
 adres zamieszkania,
 kod pocztowy, miasto,
 telefon kontaktowy,
 wskazanie formy doświadczanej przemocy,
 oświadczenie o znajdywaniu się w trudnej sytuacji związanej m.in. z przemocą dotykającą
dzieci i młodzież,
 oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem obowiązującym do modułu III i akceptowaniu
go,
 oświadczenie o zapoznaniu się z informacją dot. RODO,
 oświadczenie o prawdziwości informacji zawartych w formularzu.
b) zgoda rodziców/opiekunów na udzielenie poradnictwa psychologicznego/pedagogicznego –
w przypadku korzystania z poradnictwa osoby niepełnoletniej
2. Wszystkie dokumenty muszą być podpisane w odpowiednich miejscach.
3. Dokumenty rekrutacyjne są dostępne na stronie Fundacji csr.org.pl  zakładka Projekty  zakładka Mój
świat bez Przemocy oraz w Biurze projektu.
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§4
Przebieg rekrutacji
1. Zgłoszenia będą przyjmowane osobiście w Biurze projektu w godz. 9:00-15:00 i telefonicznie od
poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 pod numerem 530 312 430.
2. W przypadku zgłoszeń telefonicznych, przed skorzystaniem z pierwszego poradnictwa należy dostarczyć
wszystkie wymagane dokumenty zgłoszeniowe (karta zgłoszenia, a w przypadku korzystania z
poradnictwa osoby niepełnoletniej – również zgoda rodziców/opiekunów) do Biura projektu w wersji
papierowej.
3. O zakwalifikowaniu się do udziału będzie decydowała kolejność kompletnie wypełnionych zgłoszeń.
4. Z uwagi na chęć jak najbardziej kompleksowego objęcia

wsparciem psychologicznym lub/i

pedagogicznym zgłoszonych osób, w pierwszej kolejności do projektu zakwalifikowanych zostanie 40
osób, tak, aby każdy uczestnik miał możliwość co najmniej kilkukrotnych spotkań, by przezwyciężyć
sytuację, której doświadczył. W związku z tym pierwszeństwo udziału w poradnictwie będą miały osoby
już korzystające, kontynuujące wsparcie.
5. Po zakwalifikowaniu do udziału w projekcie 40 osób, następne osoby zostaną wpisane na listę
rezerwową. Będą one miały możliwość skorzystania z poradnictwa w miarę posiadania wolnych
terminów.

§5
Obowiązki uczestników
1. Uczestnik zobowiązuje się do:
a) punktualnego stawienia się w umówionym miejscu i czasie na poradnictwo,
b) w przypadku braku możliwości skorzystania z umówionej wizyty, odwołania jej osobiście w Biurze
projektu lub telefonicznie – 530 312 430 z przynajmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem. W
przypadku braku odwołania wizyty, Fundacja może odmówić uczestnikowi dalszego udziału w
projekcie,
c) wypełniania ankiet związanych z monitoringiem i ewaluacją realizowanego projektu,
d) przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, który jest publicznie dostępny na stronie
www.csr.org.pl/projekty/fsrn-moj-swiat-bez-przemocy-przeciwdzialanie-przyczynomprzestepczosci-poprzez-rozne-formy-propagowania-dialogu-bez-przemocy-wsrod-dzieci-imlodziezy#page
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§6
Zasady rezygnacji z uczestnictwa w realizowanym projekcie
1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa przed rozpoczęciem pierwszej wizyty lub w trakcie trwania
poradnictwa (pomiędzy umówionym wizytami), uczestnik zobowiązany jest poinformować o tym fakcie
Fundację niezwłocznie w formie pisemnej (mailowo na adres jonas@csr.org.pl) lub telefonicznie
(530 312 430).

§7
Obowiązki Fundacji
1. Obowiązkiem Fundacji jest przeprowadzenie planowanych działań, opisanych w § 1 niniejszego
regulaminu, zgodnie z założeniami przewidzianymi w ofercie realizowanego projektu.
2. Fundacja zapewni wykwalifikowaną kadrę psychologów i pedagogów.

§8
Postanowienia końcowe
1. Regulamin może ulec zmianie w szczególności: wskutek zaleceń Ministerstwa Sprawiedliwości
konieczności lepszego dostosowania go do wytycznych zawartych w ofercie projektu. Zmiana
Regulaminu obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej: http://www.csr.org.pl/projekty/fsrn-mojswiat-bez-przemocy-przeciwdzialanie-przyczynom-przestepczosci-poprzez-rozne-formy-propagowaniadialogu-bez-przemocy-wsrod-dzieci-i-mlodziezy#page
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem wszelkie decyzje podejmuje dyrektor Fundacji
Służbie Rodzinie „Nadzieja” w porozumieniu z koordynatorem realizowanego zadania publicznego i
zespołem projektowym.
3. Udział w projekcie jest bezpłatny.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW:
1. Karta zgłoszenia
2. Zgoda rodziców/opiekunów na udzielenie poradnictwa psychologicznego/pedagogicznego
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