„Prowadzenie punktów konsultacyjnych w ostrowieckich gimnazjach dla
uczniów oraz rodziców”
Zadanie jest finansowane z budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski ze środków Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PORAD W RAMACH REALIZACJI ZADANIA
„PROWADZENIE PUNKTÓW KONSULTACYJNYCH W OSTROWIECKICH
GIMNAZJACH DLA UCZNIÓW ORAZ RODZICÓW”
współfinansowanego z dotacji celowej udzielonej z budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
w 2015 roku

1. Klientem Punktu konsultacyjnego może być każdy uczeń gimnazjum oraz jego rodzic lub
opiekun prawny, który stwierdził występowanie w swojej rodzinie lub środowisku zjawisk
negatywnych, problemów natury społecznej, wychowawczej lub zachowań patologicznych
i aspołecznych. Osoba korzystająca z konsultacji będzie przyjęta w sposób uwzględniający jej
potrzeby i możliwości.

2. Instytucja prowadząca Punkt – Agencja Rozwoju Lokalnego - ze swej strony gwarantuje
poufność i dyskrecję oraz ochronę podanych przez beneficjenta informacji.

3. Beneficjenci będą przyjmowani według kolejności zgłoszeń (osobistych lub telefonicznych)
w godzinach świadczenia usługi zgodnie z harmonogramem ustalonym odrębnie dla każdego
gimnazjum. Harmonogramy oraz wszelkie informacje dotyczące działania Punktów będą
dostępne u pedagogów szkolnych oraz na stronach internetowej Agencji Rozwoju Lokalnego.

4. Konsultacje prowadzone będą w Punktach Konsultacyjnych mieszczących się w budynkach:
Publicznego Gimnazjum nr 1 przy ul. Sienkiewicza
Publicznego Gimnazjum nr 2 przy ul. Polnej
Publicznego Gimnazjum nr 3 przy ul. Polnej
Publicznego Gimnazjum nr 4 na Osiedlu Stawki
Publicznego Gimnazjum nr 5 przy ul. Focha
W związku ze zmianami jakie planowane są od września 2015 r. stosowne harmonogramy zostaną
przygotowane z ich uwzględnieniem, a osoby zainteresowane uzyskają o nich wszelkie niezbędne
informacje.

5. Konsultacje udzielane będą przez doradców – specjalistę ds.. uzależnień, specjalistę ds. terapii
uzależnień w trakcie certyfikacji oraz psychologa.

6. Doradca zakłada, że klient zwracając się z problemem podaje informacje prawdziwe
i niezbędne do udzielenia prawidłowej porady.

7. Osoby świadczące konsultacje w ramach zadania, bez względu na doświadczenie
i uprawnienia zawodowe, są wyłącznie doradcami punktu konsultacyjnego. Osoba udzielająca
konsultacji służy jedynie specjalistycznym wsparciem i pomocą. Odpowiedzialność za
podejmowane decyzje i przyjęte rozwiązania problemu spoczywa na kliencie.
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8. Doradca, w ramach pomocy świadczonej w projekcie, nie ma prawa wykonywać czynności
administracyjnych w imieniu klienta związanych z realizacją ustalonych z doradcą działań
(np. zgłoszenie do poradni specjalistycznej lub ośrodka terapeutycznego)

9. Klient uzyskujący poradę jest obowiązany wypełnić każdorazowo dokument potwierdzający
udzielenie porady w ramach projektu.

10. Wszelkie czynności wykonywane w ramach udzielanego wsparcia są bezpłatne.
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