REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Stowarzyszenia Grupa Animacji Społecznej „REZERWAT"
§1
Przepisy Ogólne
1. Realizacja celów statutowych Stowarzyszenia Grupa Animacji Społecznej
„REZERWAT" odbywa się poprzez podejmowanie przez streetworkerów
systematycznych działań na rzecz beneficjentów Stowarzyszenia.
1.1.Jako streetworkerów podejmujących w Stowarzyszeniu działania metodą „outreach"
rozumie się pedagogów ulicy i partyworkerów.
1.2. Jako formę podejmowanych działań w Stowarzyszeniu przyjmuje się metodę
projektów, realizując przez to:
 Projekty okresowe, regulujące pracę okresową streetworkerów (organizacja ferii
zimowych i wakacyjnych, akcji i wydarzeń o charakterze animacyjnym i
społecznym).
 Projekty całoroczne, regulujące pracę całoroczną streetworkerów (organizacja
pracy bieżącej).
2. Miejscem realizacji podejmowanych działań streetworkerów jest Miasto Poznań.
3. Działania streetworkerów, poprzez realizację projektów okresowych i całorocznych,
finansowane są z budżetu własnego Stowarzyszenia (składki członków stowarzyszenia,
darowizny), poprzez dotacje, granty pozyskiwane z budżetu finansów publicznych oraz
innych źródeł.
4. Udział beneficjentów, znajdujących się pod wpływem oddziaływań streetworkerów jest
całkowicie bezpłatny.
5. Adres Biura Stowarzyszenia: ul. Piaskowa 6/13 w Poznaniu, 61-753.
6. Regulamin Stowarzyszenia określa zasady organizacji działań streetworkerów, w
szczególności:
 Informacje ogólne
 Obowiązki i prawa streetworkerów
 Obowiązki i prawa beneficjentów
 Postanowienia końcowe
7. Ogólny nadzór nad działaniami podejmowanymi przez streetworkerów, w tym także
rozstrzyganie spraw nie uregulowanych w niniejszym regulaminie należy do kompetencji
Zarządu Stowarzyszenia.
§2
Słownik pojęć
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia, oznaczają:
1. „Projekt" oznacza projekty organizowane w ramach pracy bieżącej oraz pracy okresowej
streetworkerów, przeprowadzane w myśl realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
2. ,,Regulamin" oznacza niniejszy Regulamin, regulujący działania podejmowane przez
streetworkerów w Stowarzyszeniu, jak również udział beneficjentów.
3. „Streetworker" oznacza osobę, która po spełnieniu wszystkich wymogów określonych w
Regulaminie została dopuszczona do realizacji zadań określonych w poszczególnych
programach na rzecz beneficjentów.

4. „Beneficjent" oznacza osobę, która po spełnieniu wszystkich wymogów określonych w
Regulaminie została dopuszczony do udziału w programach pracy bieżącej oraz pracy
okresowej.
5. „Zarząd Stowarzyszenia" reprezentowany przez Prezesa Stowarzyszenia oznacza osobę
odpowiedzialną za:
 konstytuowanie programów realizowanych poprzez pracę streetworkerów
 koordynację projektów całorocznych oraz okresowych
 nadzorowanie wszystkich aspektów związanych z działaniem Stowarzyszenia
§3
Informacje ogólne
1. Działalność Stowarzyszenia realizowana jest na terenie Miasta Poznania.
2. W poszczególnych projektach, jako realizatorzy programów na rzecz beneficjentów,
uczestniczyć mogą streetworkerzy, spełniający poniższe kryteria:
 Ukończone szkolenie z zakresu pracy metodą „outreach" a w szczególności pracy
metodą pedagogiki ulicy w przypadku pedagogów ulicy.
 Ukończone szkolenie z zakresu pracy metodą „outreach" a w szczególności, pracy
metodą partyworkingu w przypadku partyworkerów.
3. W poszczególnych projektach, jako beneficjenci, uczestniczyć mogą osoby spełniające
kryteria określone w regulaminie danego projektu lub poprzez inne zarządzenia,
odpowiednie dla podejmowanej działalności streetworkerów.
4. W poszczególnych projektach Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest prowadzić
stosowną dokumentację, adekwatną do charakteru i specyfiki podejmowanych działań.
§4
Obowiązki i prawa streetworkerów
1. Każdy streetworker ma prawo do:
 realizacji założeń określonych w poszczególnych projektach na zasadzie nawiązania
stosownej umowy, z której to czerpie korzyści materialne; zgodnej z obowiązującym
ustawodawstwem cywilno-prawnym; w tym: umowy zlecenie, umowy o dzieło,
porozumienia na zasadzie wolontariatu;
 korzystania ze szkoleń, kursów, superwizji oraz konsultacji superwizyjnych, rad
pedagogicznych, a także innych form samodoskonalenia lub/i rozwoju osobistego,
organizowanego w ramach działalności statutowej Stowarzyszenia.
2. Streetworker zobowiązany jest tajemnicą zawodową w relacji z beneficjentami; od której
zwolniony jest tylko i wyłącznie w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia swego,
beneficjentów, czy kogokolwiek.
3. Obowiązki streetworkerów:
 Przestrzeganie regulaminu Stowarzyszenia.
 Realizacja założeń programowych w poszczególnych projektach, w których to
widnieją oni jako realizatorzy.
 Prowadzenie dokumentacji w związku z przebiegiem poszczególnych projektów,
adekwatnej do formy i charakteru ich realizacji.

 Przestrzeganie ustaleń i zarządzeń koordynatora projektu, w którym to widnieją oni
jako realizatorzy programu.
 Przestrzeganie ustaleń i uchwał Zarządu Stowarzyszenia.
 Dbałości o sprzęt i urządzenia wykorzystywane w trakcie realizacji poszczególnych
projektów.
§5
Obowiązki i prawa beneficjentów
1. Każdy beneficjent ma prawo do:
 uczestnictwa w pełnym programie projektu;
 korzystania z zajęć, konsultacji czy innej formy wsparcia, proponowanych przez
streetworkerów z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych projektów.
2. Beneficjent uczestniczy dobrowolnie w prowadzonych w ramach danego projektu
działaniach, akceptując miejsce, terminy oraz formę spotkań określonych przez
streetworkerów.
3. Obowiązki beneficjentów:
 przestrzeganie regulaminu czy określonych zarządzeń w ramach realizacji
poszczególnych projektów;
 przestrzeganie zasad kontaktów ze streetworkerem, określonych poprzez charakter
poszczególnych projektów;
 przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad w tym dbałości o sprzęt i urządzenia
wykorzystywane w trakcie realizacji poszczególnych projektów (jeżeli takowe sprzęty
i urządzenia są wykorzystywane).
§6
Postanowienia końcowe
1. W przypadku spraw nieobjętych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Zarząd
Stowarzyszenia.
2. Zarząd Stowarzyszenia zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, o czym
poinformuje na stronie internetowej www.rezerwat.org.pl
3. Aktualna treść niniejszego regulaminu jest dostępna w Biurze Projektu oraz na w/w
stronie internetowej.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2016 r. i obowiązuje bezterminowo.
5. Zarząd Stowarzyszenia zastrzega sobie prawo to konstytuowania adekwatnych Zarządzeń
regulujących działania streetworkerów podejmowane w różnych obszarach, z których to
wywodzą się beneficjenci Stowarzyszenia.
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