
 

 
 

 

SPIS DOKUMENTÓW dot. projektu „Tandem. Mentoring 55+” 

 

1.1.ANKIETA 

1.2. PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA 

1.3. POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY 

1.4. KONTRAKT 

1.5.  ZGODA RODZICÓW 

1.6 WYJŚCIA NADZWYCZAJNE JEDNORAZOWE 

1.7-1.8 DOKUMENTY DOSTOSOWANE NA WYPADEK ZGODY RODZICÓW NA ODPROWADZANIE 

DZIECKA DO MIEJSCA JEGO ZAMIESZKANIA I SPĘDZANIA CZASU POZA CZASEM DZIAŁANIA 

ORGANIZACJI NADZORUJĄCEJ 

 

Ad. 1.1. 

Ankieta zgłoszeniowa dla kandydata do projektu. Wypełnia każdy zainteresowany przystąpieniem do 

projektu. Na podstawie ankiety prowadzone są w następnej kolejności indywidualne rozmowy  

z kandydatami w celu weryfikacji informacji, poznania ich motywacji, zainteresowań i cech 

charakteru. 

 

Ad. 1.2. 

Procedura bezpieczeństwa jest nadrzędnym dokumentem w całym projekcie. Do jej podpisania  

i przestrzegania zobligowane są wszystkie osoby pracujące w projekcie i kandydaci. 

 

Ad. 1.3. 

Porozumienie o współpracy podpisywane z osobami, które przejdą etap szkoleniowy ale nie znajdzie 

się dla nich pary – będzie to tzw. grupa wspierająca projekt. 

Ważne: nie wszystkie osoby, które zakwalifikują się do projektu wejdą do etapu tworzenia par. Część 

po odbyciu obowiązkowych szkoleń – po wcześniejszej weryfikacji – wejdzie w pary mentorskie, część 

będzie wspierała projekt. Wsparcie będzie polegało na uczestnictwie w akcjach wspólnych, 

współorganizowanie spotkań dla wszystkich par mentorskich. Osoby wspierające projekt będą miały 

szanse wejść w pary mentorskie przy kolejnej edycji projektu. 

 

 

 



 

 
 

Ad. 1.4. 

Kontrakt to dokument, który podpisywany jest z mentorem – osobą, która wzięła udział we 

wszystkich szkoleniach i która została wytypowana spośród kandydatów do wejścia w parę. Kontrakt 

jest obowiązkowym dokumentem, który by mógł zostać podpisany wymaga spełnienia określonych w 

nim warunków (zawartych w procedurze bezpieczeństwa):  

 

 Zgoda rodziców / opiekunów Podopiecznego do udziału w Projekcie  

 Wypełniona ankieta rekrutacyjna dla Mentorów  

 Informacja z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, że dane Mentora 

nie są zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym; 

 kopia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego, z którego wynika, iż dana osoba 

nie była karana. 

 

Ad. 1.5.  

Zgoda rodziców jest obowiązkowym dokumentem, wypełnianym przez rodziców/opiekunów 

prawnych dziecka, które ma przystąpić do projektu – wejść w parę mentorską.  

 

Ad. 1.6. 

Procedura Bezpieczeństwa przewiduje, że spotkania będą się odbywać w godzinach działania 

organizacji prowadzącej. W przypadku kiedy Mentor zechciałaby zorganizować dla podopiecznego 

aktywność w czasie wykraczającym poza godziny funkcjonowania organizacji (np. w weekend) musi 

otrzymać nadzwyczajną zgodę rodziców/opiekunów prawnych na odprowadzenie podopiecznego do 

miejsca jego zamieszkania. 

 

Ad. 1.7. – 1.9. 

W przypadku gdyby para mentor-dziecko większość swoich aktywności planowała poza czasem 

funkcjonowania organizacji prowadzącej (np. w weekendy), wymaga to dostosowania zgody 

rodziców, procedury bezpieczeństwa i kontraktu mentor-organizacja. W przypadku zastosowania 

zmienionych wersji ww. dokumentów, mentor nie musi korzystać z dokumentu „wyjścia 

nadzwyczajne”.  

 

 


