STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW SPOŁECZNYCH
RIPOSTA

REGULAMIN
PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO
W FORMIE PRACY PODWÓRKOWEJ
§1
Przepisy Ogólne
1. Placówka Wsparcia Dziennego w formie Pracy Podwórkowej prowadzona jest przez Stowarzyszenie
Pedagogów Społecznych RIPOSTA.
2. Adres Biura jest jednocześnie siedzibą Stowarzyszenia: ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 259/4 w Poznaniu.
3. Placówka finansowana jest przez

Stowarzyszenie, jak również przez organy rządowe, samorządowe i

instytucjonalne.
4. Warunkiem działania placówki jest nieodpłatny charakter zajęć.
5. Regulamin określa zasady uczestnictwa, a w szczególności:
- Informacje ogólne.
- Obowiązki i prawa uczestników.
- Postanowienia końcowe.
§2
Słownik pojęć
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia, oznaczają:
1. „Placówka” oznacza Placówkę Wsparcia Dziennego w formie Pracy Podwórkowej.
2. „Regulamin” oznacza niniejszy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w działaniach Placówki; określając
również organizację, dokumentację i sposób prowadzenia Placówki.
3. „Beneficjent” oznacza osobę, która po spełnieniu wszystkich wymogów określonych w Regulaminie została
dopuszczona do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Placówkę.
4. „Kierownik” oznacza osobę odpowiedzialną za nadzorowanie wszystkich aspektów związanych
z prowadzeniem Placówki Wsparcia Dziennego w formie Pracy Podwórkowej.
§3
Informacje ogólne
1. Placówka prowadzi działania na terenie całego Miasta Poznania.
2. Placówka realizuje następujące cele:
- działanie na rzecz wyrównywania szans dzieci, młodzieży i dorosłych w dostępie do edukacji, rynku
pracy i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym;
- przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom, opierające się na propagowaniu aktywizacji
społecznej, kulturalnej, sportowej i zawodowej oraz socjoterapii i promocji zdrowia wśród dzieci,
młodzieży i dorosłych;
- szeroko rozumiana pedagogika społeczna, w tym, propagowanie działań metodami streetworkingu
i pracy podwórkowej czyli w bezpośrednim kontakcie z podopiecznymi, w ich środowisku.
3. Beneficjentami Placówki mogą zostać osoby spełniające następujące kryteria:
–

Dzieci w przedziale wiekowym 10 – 14 lat;
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–

Młodzież w przedziale wiekowym 15 – 25 lat

–

Dzieci i młodzież mieszkająca na terenie Miasta Poznań

–

Dzieci i młodzież spełniająca co najmniej jedno kryterium zagrożenia wykluczeniem społecznym:
o

trudności wychowawcze,

o

problemy w nauce, wagary, nie realizowanie obowiązku szkolnego,

o

trudna sytuacja rodzinna i /lub środowiskowa,

o

zagrożenie niedostosowaniem społecznym,

o

zażywanie środków psychoaktywnych,

o

popełnianie czynów karalnych,

o

agresja,

o

problem uzależnienia w rodzinie.

4. Placówka funkcjonuje przez wszystkie dni tygodnia; w godzinach dostosowanych do potrzeb podopiecznych.
5. Placówka realizuje swoje zadania zgodnie z zasadami metody „outreach” (co dosłownie znaczy:
„wyjście do…”) określaną również jako streetworking.
6. Uczestnictwo w zajęciach jest dobrowolne.
7. Beneficjenci mogą korzystać z dożywiania podczas zajęć.
8. Zajęcia prowadzone są w grupach, każdorazowo liczących 6-8 podopiecznych. Każda grupa prowadzona
może być przez jednego lub dwóch wychowawców/streetworkerów, zależnie od specyfiki grupy.
9.

Na spotkania z wychowawcą/streetworkerem, uczestnicy przybywać mogą samodzielnie – każdorazowo
wyznaczane jest miejsce spotkania. Po zakończeniu zajęć, podopieczni mogą samodzielnie wrócić do domu.

10. Wychowawcy wyposażeni są w środki dydaktyczne oraz materiały niezbędne do realizacji zajęć.
11. Wychowawcy wyposażeni są w apteczkę pierwszej pomocy.
12. W Placówce działa Zespół Pedagogiczny. Zespół ten zbiera się minimum dwa razy w miesiącu podczas tzw.
Zebrań Zespołu mając na uwadze monitorowanie pracy wychowawców w ramach tzw. superwizji
koleżeńskiej.
13. Placówka prowadzi następującą dokumentację:
- plan organizacji zajęć, tzw. Miesięczne Zestawienie Zajęć (dziennik zajęć);
- dokumentację osobistą dzieci i młodzieży: zgodę rodziców/opiekunów prawnych na uczęszczanie
niepełnoletniego dziecka do Placówki; wyniki badań (np.: psychologiczno-pedagogicznych); inne
wskazania dotyczące opieki, wychowania, indywidualnej terapii itp.;
- plan organizacyjny Zebrań Zespołu, tzw. Zestawienie Zebrań Zespołu.
§4
Zasady rekrutacji
1.

Podopieczni Placówki to dzieci i młodzież, z którą praca pedagogiczna podejmowana jest zgodnie z
zasadami metody „outreach” czyli bezpośrednio w ich środowisku.

2.

Wychowawcy/streetworkerzy podejmują pracę z dziećmi i młodzieżą na zasadach dobrowolności
uczestnictwa oraz w tempie, które podopieczni akceptują.

3.

Dzieci i młodzież kwalifikowana jest podstawie obserwacji funkcjonowania w ich naturalnym środowisku.

4.

W przypadku dzieci i młodzieży niepełnoletniej, praca z podopiecznymi poprzedzona jest rozmową
z rodzicami/opiekunami prawnymi, a następnie poprzez pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych.

5.

W przypadku młodzieży pełnoletniej, praca z podopiecznymi poprzedzona jest rozmową bezpośrednio z
potencjalnymi beneficjentami.
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§5
Obowiązki i prawa podopiecznych Placówki
1. Każdy podopieczny ma prawo do:
–

uczestnictwa w pełnym wymiarze zajęć,

–

korzystania z atrakcji organizowanych w ramach zajęć proponowanych przez wychowawców;

–

korzystania z różnorodnych form pomocy oferowanych przez Placówkę.

2. Każdy podopieczny dobrowolnie uczestniczy w zajęciach prowadzonych przez wychowawców, akceptując
wyznaczone terminy i miejsca spotkań.
3. Dodatkowe obowiązki podopiecznych:
–

przestrzeganie Regulaminu,

–

przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad; w tym dbałości o sprzęt i urządzenia wykorzystywane
podczas zajęć w Placówce.
§6
Postanowienia końcowe

1.

W przypadku spraw nieobjętych niniejszym Regulaminem decyzję podejmuje Kierownik.

2.

Placówka zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, o czym poinformuje na stronie
internetowej: www.sps-riposta.org.

3.

Aktualna treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w siedzibie oraz na w/w stronie Internetowej.

4.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i obowiązuje przez cały okres działania Placówki.

5.

Kwalifikacje kadry pedagogicznej zatrudnionej w Placówce są zgodne z wymogami ustawy z dnia 9
czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej (z późn. zm.).

6.

Działalność Placówki może być wspierana pracą wolontariuszy zgodnie z ustawą o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie z dn. 24 kwietnia 2003 r. (z późn. zm.) i wymogami ustawy z dnia 9 czerwca
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej (z późn. zm.).

Agata Mielech
Kierownik
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