Regulamin Rekrutacji
w Projekcie
„Poszukiwacze zaginionych smaków”
§1
Postanowienia ogólne
1. Projekt „ Poszukiwacze Zaginionych Smaków ” realizowany jest przez Grupę nieformalną
„Grupa RR w Sokołowie Małopolskim” wspólnie z partnerem :
 Stowarzyszeniem „ Aktywni Razem” z Wólki Sokołowskiej,
2. Projekt jest współfinansowany ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności
w ramach konkursu grantowego „ Równać Szanse 2015 ”.
3. Projekt realizowany jest w okresie od 01.02.2016 do 30.07.2016 roku.
4. Celem Projektu jest zaspokojenie potrzeb młodzieży takich jak brak znajomości lokalnej
historii, problem ze znalezieniem miejsca w grupie i pracy w niej.
5. Regulamin uczestnictwa w projekcie „Poszukiwacze Zaginionych Smaków” określa kryteria
i zasady uczestnictwa w projekcie oraz procedury rekrutacji uczestników Projektu.
§2
Uczestnicy projektu
1. W ramach Projektu wsparciem zostanie objętych 21 osób w wieku 13-15 lat.
2. Uczestnikami projektu mogą być uczniowie Gimnazjum Zespołu Szkół w Sokołowie
Małopolskim i posiadające chęć poszerzenia swoich zainteresowań, poznania historii
swojego regionu, możliwość sprawdzenia się w nowe grupie oraz podwyższenie swojej
samooceny.
§3
Rekrutacja
1. Rekrutacja odbywać się będzie w okresie od 11.01.2016 do 30.01.2016r.
2. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest prawidłowe wypełnienie Formularza
Zgłoszeniowego wraz z ankietą oceniającą stan przystosowania się do grupy społecznej
w szkole.
3. Rekrutacja polega na ocenie Kandydatów pod względem spełnienia kryteriów udziału
w Projekcie.
4. O zakwalifikowaniu kandydata do udziału w Projekcie decyduje:
a. spełnienie kryteriów udziału w projekcie, czyli posiadanie statusu ucznia
Gimnazjum w Sokołowie Małopolskim, oraz wiek od 13 do 15 roku życia.
b. data złożenia wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego.
5. Rekrutacja odbędzie w II etapach:
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I – Analiza ankiety oceniającej stan przystosowania się do grupy społecznej, i
wyłonienie grupy osób mającej problemy emocjonalno- społeczne.
II – wybór 21 osób które posiadają największe problemy z przystosowaniem się
do grupy społecznej w szkole. Do pomocy w wyborze zostaną zaproszone osoby
na co dzień wspierające młodzież szkolną tj. Pedagog szkolny oraz opiekun RSU
jako ciało doradcze. W podziale na trzy grupy zgodnie z rejonem zamieszkania
Sokołów Młp, Raniżów, Wólka Sokołowska.
6. W przypadku, gdy liczba chętnych spełniających kryteria przewyższy liczbę miejsc,
utworzone zostaną listy rezerwowe. Osoby z list rezerwowych będą kwalifikowane
w przypadku rezygnacji osób z list podstawowych (przed rozpoczęciem projektu lub
w początkowej jego fazie). Osoby z list rezerwowych otrzymają wsparcie
niewykorzystane przez osoby, które zastąpiły.
§4
Postanowienia końcowe
1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Realizatora
projektu tj Grupę nieformalną „Grupa RR w Sokołowie Małopolskim”.
6. Ostateczna interpretacja „Regulaminu rekrutacji w projekcie” należy do Grupy nieformalnej
„Grupa RR w Sokołowie Małopolskim” w oparciu o wytyczne Polsko – Amerykańskiej
Fundacji Wolności w ramach konkursu grantowego „ Równać Szanse 2015 ”
2. Regulamin wchodzi w życie 11.01.2016. i obowiązuje przez czas trwania Projektu.

…………………………………….
Koordynator Projektu
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