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Zgoda rodzica / opiekuna prawnego 

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie  pn.”Działajmy razem” 

  

  

Wyrażam zgodę na udział mojego niepełnoletniego dziecka / podopiecznego: 

  

  

  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

imię nazwisko dziecka/podopiecznego 

na uczestnictwo w/w Projekcie, które obejmować będzie przede wszystkim*: 

 

I. Szkolenie: „Ja i moje potrzeby-przełamywanie barier i stereotypów”. Poznawanie siebie nawzajem, 

integracja i wzrost kompetencji miękkich dla 40 osób ( w dwóch grupach warsztatowych z wykorzystaniem 

metod dramy stosowanej ). Szkolenie w 2 grupach po 20 os w grupie w siedzibie oferenta. Tematyka: 

Poznawanie siebie nawzajem, integracja i wzrost kompetencji miękkich poprzez warsztaty z wykorzystaniem 

metod dramy stosowanej. Dla każdej z grup przewidziane są 2 warsztaty 8 h. w terminie dostosowanym do 

możliwości uczestników, w razie potrzeb grupy docelowej ewentualnie mogą być 4 warsztaty 4h.  

 

II. Wyjazdy w ramach cyklu Młodzieżowych Warsztatów Ożywienia Obywatelskiego (MWOO) Oferent 

przewiduje realizację szkoleń wyjazdowych. Szkolenie wyjazdowe; 2 wyjazdy dwudniowe po 16h/wyjazd/na 

grupę, łącznie 32 h szkoleń w 2 grupach/ 64 h -2 wyjazdy. 

 

III. Wdrażanie w przestrzeni miejskiej inicjatywy, które wykrystalizują się jako efekt wspólnej pracy 

warsztatowej. 

 

IV. Organizacji konferencji. 

 

Dzięki dofinansowaniu uzyskanemu od Narodowego Instytutu Wolności  ze środków Programu Fundusz 

Inicjatyw Obywatelskich udział w projekcie  jest BEZPŁATNY dla jego uczestników. 

  

  

  

.......................................................    ....................................................................... 

                   (data)                                             (czytelny podpis rodzica/opiekuna) 

  
* - uwagi i zastrzeżenia organizacyjne:  

1. Zakres działań może ulec nieznacznym zmianom. Realizator projektu zastrzega sobie możliwość podziału lub łączenia poszczególnych 

spotkań zgodnie z oczekiwaniami uczestników projektu oraz zwiększenie efektywności prowadzonych działań.  
2. Wszelkie podane terminy realizacji poszczególnych wydarzeń podane zostały orientacyjnie. Szczegółowe terminy ich realizacji zostaną 

uzgodnione z uczestnikami projektu, zwykle zajęcia prowadzone będą w weekendy.  
3. Jeśli nie zaznaczono inaczej, to podstawowym miejscem realizacji prowadzonych działań i wydarzeń jest siedziba Realizatora Fundacji 

Podaruj Nadzieję, 40-139 Katowice, ul. Kotlarza 10 B. 

  


