Projekt dofinansowany z dotacji przyznanej ze środków konkursu „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie
Inicjatywy Lokalne”, który realizowany jest w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich,
nadzorowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Regionalnych Operatorów: Stowarzyszenie
Dębicki Klub Biznesu, Fundacja Generator Inspiracji, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszanie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskie”

Regulamin rekrutacji do projektu
„Nie czekaj aż będzie za późno – sam uratuj swoje dziecko”
Objaśnienie terminów i skrótów
Uczestnik szkolenia – to osoba, która:
podpisała wszystkie dokumenty rekrutacyjne, udostępniła dane osobowe, wypełniła ankietę
rekrutacyjną, przeszła analizę motywacyjną;
podpisała deklarację uczestnictwa w projekcie;
została zakwalifikowana do udziału w projekcie w oparciu o Regulamin rekrutacji.
Organizator – Fundacja Dla Ciebie
Wykonawca usługi rekrutacyjnej – Fundacja Dla Ciebie
Trener – ratownik medyczny posiadający uprawnienia do wykonywania zawodu i zatrudnienia w
zakładach opieki zdrowotnej udzielających świadczeń w zakresie ratownictwa medycznego.
Posiadający wiedzę oraz doświadczenie z zakresu ratownictwa pediatrycznego.
§1
Informacje o projekcie
1. Projekt pod nazwą „Nie czekaj aż będzie za późno – sam uratuj swoje dziecko” realizowany
jest przez Fundację Dla Ciebie z siedzibą przy ulicy Warszawskiej 16/44, 35-205
Rzeszów, współfinansowany jest z dotacji przyznanej ze środków konkursu „Akademia
Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne”, który realizowany jest w
ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, nadzorowanym przez Ministerstwo
Pracy i Polityki Społecznej oraz Regionalnych Operatorów: Stowarzyszenie Dębicki Klub
Biznesu, Fundacja Generator Inspiracji, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Lokalna Grupa
Działania Stowarzyszanie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskie”.
2. Biuro projektu znajduje się w siedzibie Organizatora przy ulicy Warszawskiej 16/44, 35205 Rzeszów.;
3. Rekrutacja uczestników do projektu odbywać się będzie za pośrednictwem Internetu
poprzez wypełnienie zgłoszenia uczestnictwa w projekcie oraz wysłanie go za pomocą
poczty elektronicznej na adres: biuro@dlaciebie.org lub na adres siedziby Fundacji Dla
Ciebie czyli: ul. Warszawska 16/44, 35-205 Rzeszów.
4. Projekt obejmuje swym zasięgiem powiat rzeszowski.
5. Okres realizacji projektu: od 18.09.2014r. do 15.12.2014r
6. Projekt współfinansowany jest z dotacji przyznanej ze środków konkursu „Akademia
Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne”, który realizowany jest w
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ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, nadzorowanym przez Ministerstwo
Pracy i Polityki Społecznej oraz Regionalnych Operatorów: Stowarzyszenie Dębicki Klub
Biznesu, Fundacja Generator Inspiracji, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Lokalna Grupa
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§2
Postanowienia ogólne
1. Celem projektu jest przekazanie informacji dotyczących zasad udzielania pierwszej pomocy
oraz nabycie przez uczestniczki i uczestników szkoleń umiejętności opanowania strachu i
niepewności, szybkiego reagowania i podejmowania decyzji oraz prawidłowego
rozpoznawania w stanach zagrożenia życia lub zdrowia dzieci. Oprócz wiedzy teoretycznej
szkolenia będą nastawione na przekazanie uczestnikom szkoleń umiejętności praktycznych.
Kursanci otrzymają certyfikaty ukończenia kursu, potwierdzające praktyczne umiejętności
ratowania życia.
2. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie „Nie czekaj
aż będzie za późno – sam uratuj swoje dziecko” zwanym dalej projektem.
3. Udział Uczestników w projekcie jest bezpłatny.
4. Realizacja zadania publicznego zakładać będzie organizację szkoleń pierwszej pomocy dla
mieszkańców powiatu rzeszowskiego ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży,
przyszłych rodziców, rodziców oraz opiekunów dzieci do lat 7 z trenerem
(wykwalifikowanym pracownikiem medycznym).
W ramach projektu zaplanowano szkolenia obejmujące następujące zagadnienia:
a) odmienności anatomiczne i fizjologiczne u dzieci,
b) przyczyny zagrożenia u dziecka,
c) ocena stanu dziecka,
d) postępowania z dzieckiem nieprzytomnym,
e) układania dziecka w pozycji bezpiecznej,
f) sprawdzanie świadomości,
g) udrażnianie dróg oddechowych,
h) sprawdzanie oddechu i oznak krążenia,
i) resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci i niemowląt,
j) zasady postępowania w urazach (złamania, zwichnięcia, krwotoki, oparzenia, urazy
poszczególnych części ciała),
k) zasady postępowania w nagłych stanach zagrażających zdrowiu i życiu dziecka (drgawki
gorączkowe, epilepsja, ostra reakcja uczuleniowa, zatrucia, zadławienia, podtopienia, atak
astmy oskrzelowej, atak padaczki),
l) zespół nagłej śmierci łóżeczkowej SIDS,
m) wzywanie ratownictwa medycznego.
5. Zajęcia odbywać się będą na terenie siedziby Organizatora przy ulicy Warszawskiej
16/44, 35-205 Rzeszów, w godzinach popołudniowych.
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6. Każdy uczestnik zobowiązany będzie do uczestnictwa w 100% godzin szkoleń oraz do
wypełnienia deklaracji uczestnictwa w projekcie.
7. Na zakończenie szkolenia kursanci otrzymają certyfikaty ukończenia kursu, potwierdzające
praktyczne umiejętności ratowania życia.
8. Biorąc udział w projekcie oraz akceptując postanowienia niniejszego regulaminu Uczestnik
wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych Strona | 3
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.)
§3
Warunki uczestnictwa w projekcie
1. Kandydaci, którzy chcą uczestniczyć w szkoleniach realizowanych w ramach projektu,
muszą spełniać łącznie wszystkie niżej wymienione warunki formalne:
a) Zamieszkiwać na terenie powiatu rzeszowskiego
b) posiadać status:
a. kobiety w ciąży
b. przyszłego rodzica
c. rodzica dziecka/dzieci do lat 7 lub
d. opiekuna dziecka/dzieci do lat 7
2. Osoba zainteresowana uczestnictwem w projekcie jest zobowiązana do przedłożenia
następujących dokumentów:
a) formularza zgłoszeniowego wraz z potwierdzonymi oświadczeniami.
§4
Zasady rekrutacji
1. Rekrutacja uczestników do projektu odbywać się będzie za pośrednictwem Internetu
poprzez wypełnienie zgłoszenia uczestnictwa w projekcie oraz wysłanie go za pomocą
poczty elektronicznej na adres: biuro@dlaciebie.org lub na adres siedziby Fundacji Dla
Ciebie czyli: ul. Warszawska 16/44, 35-205 Rzeszów.
2. Nabór zgłoszeń do projektu trwa od 01.10.2014r do 15.11.2014r
3. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia naboru w momencie
zrekrutowania zakładanej liczby uczestników projektu.
4. Przyjmowane będą jedynie zgłoszenia wypełnione na właściwym formularzu
zgłoszeniowym, opatrzone datą i podpisem kandydata.
5. Złożone dokumenty zgłoszeniowe będą weryfikowane pod względem formalnym, a
kandydaci będą niezwłocznie informowani o ewentualnej konieczności poprawienia lub
uzupełnienia dokumentów.
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6. Za moment dokonania zgłoszenia przyjmuje się chwilę, w której złożone zostały
wszystkie wymagane dokumenty.
7. Formularze zgłoszeniowe przyjmowane będą w sposób ciągły w okresie wskazanym w
pkt. 2. Zgłoszenia, które wpłyną po uzyskaniu określonej liczby uczestników dla
poszczególnych grup szkoleniowych będą rejestrowane na liście rezerwowej. Zakończenie
rekrutacji zostanie ogłoszone na stronie internetowej Organizatora i stronie internetowej Strona | 4
wykonawcy usługi rekrutacyjnej.
§5
Warunki rezygnacji z udziału w projekcie

1. Każdy zakwalifikowany uczestnik może zrezygnować z udziału w projekcie w terminie
do 3 dni przed wyznaczonym terminem zajęć, składając odpowiednie pismo w biurze
projektu lub kontaktując się z pracownikiem projektu pod numerem telefonu:
725 667 705.
2. W przypadku rezygnacji uczestnika opisanej w pkt. 1, wykonawca usługi rekrutacyjnej
kwalifikuje do szkolenia osobę z listy rezerwowej.
§6
Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie w
przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi na zmianę „Zasad realizacji Projektu”, a
także w przypadku pisemnego zlecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony
organów uprawnionych do przeprowadzenia kontroli realizacji projektu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów szkoleń podanych w dokumencie
Zgłoszenie uczestnictwa w projekcie.
3. W przypadku decyzji instytucji nadrzędnej odnośnie zaprzestania realizacji projektu,
Organizator zastrzega sobie prawo skrócenia okresu realizacji projektu.
4. W przypadku, o którym mowa w punkcie 1 i 2 uczestnikom nie przysługują żadne inne
roszczenia wobec projektodawcy.
5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz przepisy Prawa Europejskiego i Prawa Krajowego dotyczące Europejskiego
Funduszu Społecznego.
6. Powyższy Regulamin Rekrutacji obowiązuje przez okres realizacji Projektu.

……………………………………
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Zatwierdził:
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