
 

 

 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WSPÓŁPRACY  

„Kompetencje, Kreatywność, Kobiecość”– akronim „3K” 

 

 §1 

Informacje ogólne 

 

1. Regulamin określa podstawowe zasady i warunki uczestnictwa w Projekcie „Kompetencje, 

Kreatywność , Kobiecość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach 

poddziałania  19.3 Przygotowanie i realizacja działań współpracy z lokalną grupą działania  

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

2. Operacja przeprowadzana jest w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego  

przez społeczność wdrażaną przez LGD „Kraina Rawki” w formie projektu współpracy pn. 

„Kompetencje, Kreatywność , Kobiecość” realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Działania „Kraina Rawki” z siedzibą w Starej Rossosze 1, 96-200 Rawa Mazowiecka (zwanym dalej 

„LGD”) oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” z siedzibą w Żabiej 

Woli, ul. Warszawska 24 oraz Lokalną Grupę Działania „Zielone Sąsiedztwo” z siedzibą w Podkowie 

Leśnej, ul. Świerkowa 1, 05-807 Podkowa Leśna, zwanymi dalej  „Partnerami”. 

3. Celem Projektu jest wzmocnienie kapitału społecznego a także integracja  i aktywizacja społeczna 

na obszarze objętym przez Partnerskie LGD. 

4. Projekt realizuje cele określone w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020: 

 Cel ogólny „Kraina Rawki” mieszkańcami silna. 

 Cel szczegółowy Zintegrowana i aktywna społeczność obszaru LGD „Kraina Rawki”. 

5. Grupą docelową są kobiety, liderki lokalnych społeczności, kobiety działające  w  grupach 

sformalizowanych  i grupach nieformalnych, aktywne mieszkanki  z obszaru  LGD, szczególnie 

osoby przedsiębiorcze prowadzące własną działalność gospodarczą lub szukające możliwości 

uruchomienia własnej działalności zarobkowej, powracające na rynek pracy, planujące zmianę 

pracy, planujące rozwój aktywności społecznej. 

6. W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania: 

a) Zadanie 1 – Festiwal Kobiet Kreatywnych „Babki w Babsku” - to jednodniowe wydarzenie,  

w którym weźmie udział 60 kobiet z obszaru działania LGD „Kraina Rawki”. W ramach festiwalu 

odbędą się: wykład motywacyjny, warsztaty rękodzieła i warsztaty relaksacyjne. W wykładzie pt. 

„Uwierz w siebie i weź życie w swoje ręce” wezmą udział wszystkie uczestniczki – 60 osób. 

Następnie uczestniczki zostaną podzielone na dwie grupy (2 x 30 osób). Każda grupa będzie 

uczestniczyć w warsztatach rękodzieła, podczas których uczestniczki będą mogły nauczyć się robić 

obrazy z mchu lub świece sojowe. Po przerwie obiadowej każda z grup będzie uczestniczyć  

w warsztatach relaksacyjnych pt. „Jak rozluźnić ciało i umysł?” lub „Ceremonia Dźwięku” (2x30 

osób). Każda osoba biorąca udział w festiwalu otrzyma artykuły promocyjne. Pakiet będzie składał 

się z worka, notesu i długopisu oraz książkę napisaną przez Panią Katarzynę Bogusz-Przybylską  

pt. „Pozytywnik dla duszy i ciała“.  

b) Zadanie 2 – Cykl szkoleń on-line - ogólnodostępne szkolenia podnoszące  kompetencje  

z  zakresu ekonomii społecznej i budowania  wizerunku w mediach społecznościowych do 

wykorzystania  w celach rozwoju w sferze  działalności społecznej oraz  rozwoju  kariery  



 

 

 

 

zawodowej  i działań biznesowych. Szkolenia będą prowadzone przy użyciu platformy  

internetowej do prowadzenia spotkań  on-line. W każdym szkoleniu może wziąć udział 

maksymalnie 100 osób. Uczestnicy będą rekrutowani za pomocą ankiety uczestnictwa. Decydująca 

będzie kolejność zgłoszeń. W ramach cyklu odbędą się szkolenia on-line: 

1. Dwuczęściowe szkolenie  pt. "Sektor  pozarządowy szansą na  aktywność społeczną   

i ekonomiczną mieszkańców"  oraz "Od pomysłu do zarabiania  pieniędzy"  

(2 spotkania x 3 godziny) 

2. Szkolenie  "Portale  społecznościowe  w pigułce, złote zasady  personal bradingu , jak 

tworzyć  atrakcyjne treści,  przegląd dobrych praktyk" (3 godziny)  

3. „Jak stworzyć dobry  profil na Linkedlin” (2 godziny) 

c) Zadanie 3 - Szkolenia i warsztaty - zostaną zorganizowane 2 warsztaty dla 20 kobiet, które 

zgłoszą się do projektu i zostaną objęte wsparciem w zakresie wyrównania szans na polskim rynku 

pracy.  

1. Warsztaty „Jak zadbać o swój wizerunek?” - Celem warsztatów jest nauka budowania 

indywidualnego wizerunku, który pomoże uczestniczkom odnieść zawodowy sukces.  

W ramach warsztatu wizerunku i wizażu kobiety nauczą się kreować swój spójny 

wizerunek, który będzie wizytówką na dalszej drodze rozwoju zawodowego. Praktyczne 

ćwiczenia pomogą uświadomić uczestniczkom jak dużą wagę ma wizerunek w dzisiejszym 

świecie. Dzięki zmianie wizerunku kobiety uzyskają większą pewność siebie, co przełoży 

się na wzrost aktywności zawodowej.  Podczas warsztatów z wizażu, uczestniczki nauczą 

się, jak podkreślić swoją urodę, jaki makijaż jest dla nich odpowiedni do pracy i na 

spotkania służbowe. 

2. Warsztat „Jak robić lepsze zdjęcia?”- warsztat fotograficzny połączony z sesją uczestniczek. 

Uczestniczki  poznają podstawy fotografii w teorii, nauczą się jak stosować teorie  

w praktyce oraz nauczą się podstawowej obróbki zdjęć w programie Lightroom. Zostanie 

przeprowadzona sesja zdjęciowa, z której uczestniczki otrzymają zdjęcia do wykorzystania 

w  życiu zawodowym, np. w CV, czy profilu LinkedIn. Warsztat będzie przeprowadzony 

przez 2 fotografów. Podczas sesji fotograficznej uczestniczki dodatkowo wykorzystają 

umiejętności zdobyte na warsztacie „Jak zadbać o swój wizerunek?”. 

d) Zadanie 4 - Wyjazd warsztatowo-integracyjny do Krainy Rumianku - Celem wyjazdu jest 

aktywizacja, podniesienie kompetencji, wymiana doświadczeń. Udział w wyjeździe będzie mogło 

wziąć 20 osób. Wyjazd ma być  zwieńczeniem działań projektowych dających narzędzia   

i umiejętności aby lepiej stawiać czoła trudnościom i pełniej przeżywać życie, dostrzegając również 

te pozytywne aspekty, dające poczucie szczęścia i budujące dobrostan na  płaszczyźnie życia 

osobistego,  aktywności zawodowej i  społecznej. W ramach wyjazdu odbędzie się: 

1. Warsztat „Wzmocnij siebie czyli jak budować poczucie własnej wartości” – wykład 

połączony z warsztatami w celu wzmocnienia  poczucia własnej wartości i wiary we własne 

możliwości i zwiększenia motywacji do działania w życiu prywatnym,  na płaszczyźnie  

biznesowej i w działalności społecznej.  

2. Prezentacja „Kobiety w III sektorze. Jak skutecznie zarządzać organizacją wiejską?“ - 

zostaną poruszone tematy: jak kobiety mogą rozwijać się działając w organizacjach 



 

 

 

 

pozarządowych, czy sektor pozarządowy może być szansą na dodatkowe źródło dochodu 

oraz przekazanie dobrych praktyk.  

3. Poznanie dobrych praktyk w zakresie rozwijania przedsiębiorczości na obszarach wiejskich 

– wizyta w wiosce tematycznej, poznanie oferty Krainy Rumianku i rozmowa  

z przedstawicielami Stowarzyszenie Aktywizacji Polesia Lubelskiego. 

4. Integracja podczas warsztatów w pracowniach etnograficznych mająca na celu 

odnalezienie i rozwój pasji. 

7. Udział w Projekcie, a tym samym we wszelkich formach wsparcia w ramach Projektu  

jest bezpłatny. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdów i ubezpieczenia uczestniczek   

w projekcie poza zadaniem wskazanym w § 1 ust. 6 lit. d) „Wyjazd warsztatowo-integracyjny do 

Krainy Rumianku”. 

8. Nadzór nad realizacją Projektu sprawuje koordynator projektu – Marta Szymczak i do niej należy 

składać wszelkie uwagi i wnioski dotyczące prowadzonych działań. 

9. Kontakt z koordynatorem: e-mail marta.szymczak@krainarawki.eu lub tel. 695 700 565. 

10. Rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane niniejszym regulaminem, należy  

do koordynatora projektu. 

11. Projekt będzie realizowany w terminie od 1 września 2022 roku do 30 listopada 2022 roku na 

obszarze i  dla mieszkanek  LGD „Kraina Rawki”. 

 

§2 

Rekrutacja do projektu uczestniczek z terenu LGD „Kraina Rawki” 

 

1. Projekt skierowany jest do kobiet z obszaru działania LGD „Kraina Rawki” tj. gmin: Biała Rawska, 

Cielądz, Kowiesy, Puszcza Mariańska, Rawa Mazowiecka, Regnów, Sadkowice, Wiskitki, 

Żelechlinek. W szczególności liderek lokalnych społeczności, kobiet działających w grupach 

sformalizowanych i nieformalnych, aktywnych mieszkanek z obszaru  LGD szczególnie osób 

przedsiębiorczych prowadzących działalność lub szukających możliwości uruchomienia własnej 

działalności zarobkowej, powracających na rynek pracy, planujących zmianę pracy, planujących 

rozwój aktywności społecznej. 

2. Warunkiem udziału w Projekcie jest: 

 Miejsce zamieszkania / prowadzenia działalności na obszarze LGD „Kraina Rawki”. 

 Minimalny wiek uczestnika –  18 lat. 

 Płeć – kobieta. 

3. Udział w Festiwalu Kobiet Kreatywnych „Babki w Babsku” (zadanie 1) będzie mogło wziąć 60 osób. 

O wyniku rekrutacji będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Zainteresowane kobiety będą mogły 

zgłaszać się telefonicznie (tel. 695 700 565) i mailowo na adres biuro@krainarawki.eu.  

4. W projekcie przewidziano udział co najmniej 20 kobiet z terenu LGD „Kraina Rawki” (zadanie 2, 3 

i 4). 

5. Warunkiem niezbędnym przystąpienia do Projektu jest skuteczne dostarczenie czytelnie 

wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszenia osoby do udziału w Projekcie i złożenia 

oświadczeń uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  

i wykorzystanie  wizerunku do celów promocji projektu. 
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6. Formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. 

7. Zgłoszenia należy dokonać do dnia 30 września 2022 r. osobiście w biurze LGD (Stara Rossocha 1, 

96-200 Rawa Mazowiecka) lub wysyłając na adres biuro@krainarawki.eu 

Każde zgłoszenie zostanie oznaczone datą i godziną wpływu. O uczestnictwie decyduje spełnienie 

warunków określonych w ust. 2 oraz dostarczenie zgłoszenia w terminie określonym w pust. 7. 

8. W przypadku większej liczby zgłoszeń stworzona zostanie lista rezerwowa i powołana zostanie 

specjalna komisja rekrutacyjna która dokona weryfikacji i wyłoni spośród złożonych  deklaracji  20 

kobiet - uczestniczek projektu. 

9. W wyniku oceny  komisji kryterium decydującym o wyborze kandydatki do udziału w projekcie 

będzie ocena przynależności  do  grup formalnych i  nieformalnych oraz ocena uzasadnień 

zamieszczonych w pkt.5, 6, 7  formularza zgłoszenia. W ocenie wg kryteriów można  otrzymać  

maksymalnie 13 pkt: 

1. Przynależność do grup formalnych  /fundacje, stowarzyszenia, kluby itp./   
i nieformalnych / wymień ostatnie działania społeczne/  

 1 pkt  za udokumentowaną przynależność do min.  jednej organizacji – grupy 
formalnej /pełniona funkcja , opis działań/.  

 2 pkt za udokumentowaną przynależność do dwóch i więcej organizacji – grup 
formalnych /pełniona funkcja , opis działań/. 

 1 pkt za przynależność do grupy nieformalnej i udokumentowanie działań 
społecznych  w formie załączonych zdjęć z imprez , wycinków z prasy, screen  
z  mediów społecznościowych opatrzonych opisem działań,  

 2 pkt za przynależność do dwóch i więcej grup  nieformalnych i udokumentowanie 
działań społecznych w formie załączonych zdjęć z imprez, wycinków z prasy, screen  
z  mediów społecznościowych opatrzonych opisem działań,  

2. Ocena uzasadnienia - Dlaczego chcesz wziąć udział w projekcie ? (0-3 pkt) 

3. Ocena  uzasadnienia - Co chcesz zmienić w sobie po udziale w projekcie? (0-3 pkt) 

4. Ocena uzasadnienia -Jak działania projektowe, wpłyną na Twoją aktywność  

w życiu społecznym, biznesowym? (0-3 pkt) 

10. W przypadku jednakowej liczby punktów w ocenie wg  w/w kryteriów o przyjęciu  

do projektu  zdecyduje  kolejność zgłoszeń. 

11. Komisja dokona wyboru uczestniczek  w oparciu o dostarczone dokumenty. 

12. Decyzja Komisji rekrutacyjnej jest ostateczna i nie podlega  odwołaniu.  

13. Osoba, która zgłosiła chęć uczestnictwa i pozytywnie przeszła etap rekrutacji, ma obowiązek 

bezzwłocznego poinformowania koordynatora projektu, jeśli jej udział nie jest możliwy.  

14. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie w trakcie jego trwania  osoba rezygnująca 

zobowiązana  jest zgłosić ten fakt  koordynatorowi projektu. Do udziału w projekcie zaproszona 

wtedy zostanie kolejna  osoba z listy rezerwowej.  W przypadku braku chętnych  z listy 

rezerwowej osoba rezygnująca  jest zobowiązana wskazać osobę spełniającą wymogi formalne 

na zastępstwo z przyjęciem  jednoczesnego zobowiązania jej aktywnego udziału w realizacji 

zadań zgodnie z przyjętym harmonogramem. 

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn 

niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych. 



 

 

 

 

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych 

osoby trzeciej przez uczestniczki. 

 

§3 

    Zasady uczestnictwa Projekcie 

 

1. W okresie realizacji Projektu osoba zakwalifikowana do udziału w działaniach projektowych 

zobowiązana  jest uczestniczyć we wszystkich  organizowanych zajęciach  zgodnie ze 

szczegółowym harmonogramem realizacji projektu udostępnionym przez koordynatora. 

2. Uczestniczka Projektu zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. 

Wypełnienie deklaracji uczestnictwa w projekcie oznacza akceptację Regulaminu. 

3. W przypadku  realizacji szkoleń  w formie on-line, zgłoszenia  przyjmowane są drogą elektroniczną 

poprzez wypełnienie ankiety - link dostępny w ogłoszeniuo naborze wysłany będzie mailem do 

uczestniczek projektu. Istnieje możliwość zapisania  dodatkowych chętnych. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu indywidualnego ubezpieczenia uczestników od 

wypadku, kradzieży, zagubienia, uszkodzenia sprzętu i odzieży, 

5. W przypadku nieusprawiedliwionego braku uczestnictwa zakwalifikowany do udziału uczestnik 

może zostać obciążony kosztami organizacyjnymi poniesionymi przez organizatora. 

6. Każdy uczestnik projektu ma obowiązek: 

 regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w oferowanych  formach 

wsparcia; 

 każdorazowego potwierdzania obecności na liście obecności (nie dotyczy webinarów); 

 wypełniania ankiet ewaluacyjnych i innych niezbędnych dokumentów wymaganych  

w projekcie. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminów w harmonogramie działań. 

 

§ 4 

Postanowienia końcowe 

1. LGD zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie w szczególności  

w sytuacji zmiany wytycznych lub warunków realizacji Projektu  oraz z przyczyn zaistnienia  

zdarzeń nadzwyczajnych/np. katastrof,  epidemii/. 

2. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej. 

3. Niedotrzymanie postanowień niniejszego regulaminu może stać się podstawą  

do wyłączenia odbiorcy z możliwości uczestnictwa w Projekcie. 

 


