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REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WSPÓŁPRACY  

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

dla mieszkanek obszaru LGD „Ziemia Chełmońskiego” 

 §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 „Ziemia Chełmońskiego” w formie projektu 
współpracy pn. „Kompetencje, Kreatywność , Kobiecość” realizowanego  
przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” z siedzibą  
w Żabiej Woli, ul. Warszawska 24 (zwanym dalej „LGD”) 
oraz Lokalną Grupę Działania „Zielone Sąsiedztwo” z siedzibą w Podkowie Leśnej, 
ul. Świerkowa 1, 05-807 Podkowa Leśna i  Lokalną Grupę Działania „Kraina Rawki”  
z siedzibą  w Starej Rossochnie 1, 96-200 Rawa Mazowiecka, zwanymi dalej  „Partnerami”. 

3. Głównym celem Projektu jest: 

Aktywizacja mieszkańców obszaru LSR i wzmocnienie kapitału społecznego  
do 2023 roku. 

4. Celem szczegółowym jest: 

Aktywizacja i integracja mieszkańców oraz promocja zasobów lokalnych obszaru LSR 
do 2023 roku. 

5. Koordynatorem głównym projektu  jest  LGD „Ziemia Chełmońskiego”. 
6. W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania: 

a) Zadanie 1 –Warsztaty / szkolenia  dla kobiet,  w szczególności  młodych do 35 r. życia  
oraz 50 +,  liderek lokalnych społeczności, kobiet działających w grupach 
sformalizowanych i nieformalnych, aktywnych mieszkanek z obszarów LGD, kobiet 
przedsiębiorczych prowadzących własną działalność lub szukających inspiracji  
i możliwości uruchomienia  własnej działalności zarobkowej, powracających na rynek 
pracy, aktywnych zawodowo z syndromem wypalenia zawodowego, kobiet 
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planujących zmianę pracy czy szukających w aktywności społecznej płaszczyzny   
do samorealizacji  i  rozwoju osobistego.  
Zadanie  realizowane  będzie  poprzez  organizowanie  dedykowanych szkoleń  
oraz  warsztatów  stacjonarnych i on-line wzmacniających samoocenę i  poczucie 
własnej wartości kobiet z grup  defaworyzowanych  z wykorzystaniem lokalnych 
zasobów ludzkich i kulturowych obszaru  Partnerów. 
Uczestniczki  szkoleń i warsztatów posiądą umiejętności ułatwiające rozwój osobistej 
ścieżki kariery zawodowej i aktywności w polu działalności społecznej na rzecz  
społeczności lokalnej. 
Wykorzystanie w projekcie  narzędzia z zakresu komunikacji on-line pozwolą 
wymienić  dobre praktyki i doskonalić  wiedzę na temat przygotowania i realizacji 
projektów w zakresie  przedsiębiorczości społecznej, dodatkowo będą obejmować  
tematykę  dotycząca tworzenia profilu biznesowego pod kątem ścieżki rozwoju 
zawodowego, promocji własnego przedsiębiorstwa jak również wypracowywania 
wizerunku lidera działań  społecznych w mediach społecznościowych.   

b) Zadanie 2 – organizacja powszechnie dostępnych wydarzeń integracyjnych, 
prezentujących lokalny kapitał społeczny.  

c) Zadanie 3 – działania lokalne i na zewnątrz promujące współpracę, w tym materiały 
promocyjne, strona www, artykuły w mediach lokalnych.  

d) Przewiduje się następujące rezultaty projektu zrealizowane przez Partnerów 
projektu: 
-   przeszkolenie co najmniej 60 osób z partnerskich LGD, uczestniczących  
w tematycznych szkoleniach w  formie webinarium on-line (weryfikacja na podstawie 
kart zgłoszeń i raportu  uczestnictwa z systemu  platformy obsługującej spotkanie on-
line)  
-  przeprowadzenie 4 szkoleń on-line dla  uczestniczek z partnerskich LGD w tym 
jedno będzie tylko dla odbiorców LGD „Zielone Sąsiedztwo”,   
- przeszkolenie podczas warsztatów stacjonarnych co najmniej po 20 z każdej  
z partnerskich LGD, 
- realizacja dwóch dwudniowych wyjazdów warsztatowo-integracyjnych (LGD „Kraina 
Rawki”, LGD „Ziemia Chełmońskiego”),  
- zorganizowanie co najmniej 3 ogólnodostępnych wydarzeń podczas imprez 
lokalnych – po jednym w każdej z partnerskich LGD (weryfikacja na podstawie 
dokumentacji fotograficznej, w LGD „Zielone Sąsiedztwo” dodatkowo  cztery seanse  
filmowe i  jedno przedstawienie  teatralne, 
- opracowanie materiałów promocyjnych tj. plakatów, ulotek oraz zakup zestawów 
gadżetów promocyjnych, publikacja ogłoszeń i artykułów w mediach lokalnych, 
promocja w mediach społecznościowych, 
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- podniesienie kompetencji osobistych i kwalifikacji na rynku pracy kobiet 
zainteresowanych samorozwojem, aktywnym udziałem w lokalnym życiu 
społecznym, ekonomią społeczną, umożliwienie integracji, wymiany informacji, 
wzajemnego wsparcia, prezentacji umiejętności i promocji osobistej  
oraz oferowanych usług (weryfikacja na podstawie ankiet poszkoleniowych), 
- przeprowadzenie 11 warsztatów stacjonarnych,  

Lp. Nazwa LGD On-line stacjonarne wyjazdowe 

1 Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania „Ziemia 
Chełmońskiego 

1 2 1 

2 Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania „Zielone Sąsiedztwo” 

2 7 0 

3 Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania „Kraina Rawki” 

1 2 1 

(weryfikacja na podstawie dokumentacji zdjęciowej i/lub list obecności)  
7. Harmonogram działań projektowych 

Działania wspólne partnerów projektu współpracy  

 

sierpień - działania promocyjne , opracowanie kart zgłoszeń, ankiet, regulaminów, rekrutacja 

uczestników projektu, opracowanie i podpisanie umów ze zleceniobiorcami , opracowanie, 

niezbędne  zakupy na rzecz projektu i zakup materiałów  promocyjnych i gadżetów. 

 

sierpień / październik - szkolenia on–line / działania  promocyjne - w każdej z partnerskich 

LGD oraz przyjmowanie zgłoszeń chętnych na  organizowane  ogólnodostępne  szkolenia  

on- line  z obszaru  partnerskich LGD.  

Każda uczestniczka projektu będzie zobowiązana wziąć udział w szkoleniu on –line   

które organizuje Lokalna  Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego”. 

Planowane szkolenia: 

1. Dwuczęściowe szkolenie:  

- "Sektor  pozarządowy szansą na  aktywność społeczną  i ekonomiczną 

mieszkańców"   

- "Od pomysłu do zarabiania  pieniędzy"   

Szkolenie dwuczęściowe organizuje LGD „Ziemia Chełmońskiego”. 

W pozostałych szkoleniach uczestnictwo jest dobrowolne. 

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

jak tworzyć  atrakcyjne treści,  przegląd dobrych praktyk"- organizuje LGD 

„Zielone Sąsiedztwo”  

3.  „Jak stworzyć dobry  profil na Linkedlin”- organizuje LGD „Kraina Rawki”. 
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Działania projektowe LGD  „Ziemia Chełmońskiego” 

 

sierpień/ wrzesień/październik  

 warsztat kulinarny   

 spotkanie z dietetyczką / pomiary masy i składu ciała/,  

 indywidualne konsultacje dietetyczne dla uczestniczek projektu  

 warsztaty wizażu  

 trening walki ze stresem metodą TRE/zajęcia relaksacyjne 

 udział w organizacji ogólnodostępnego wydarzenia / imprezy lokalnej z udziałem 

kobiet – uczestniczek  projektu - organizacja pokazu połączonego  z degustacją potraw 

dietetycznych dla uczestników  imprezy / mieszkańców terenu LGD  

 promocja projektu podczas otwartej  imprezy lokalnej na terenie  LGD - spotkanie 

otwarte dla mieszkańców LGD z dietetykiem i specjalistą ds. żywienia w formie 

wykładu/prelekcji z możliwością dokonania pomiarów składu ciała - indywidualne 

ogólnodostępne porady  dietetyczne  połączone z pokazem kulinarnym połączonym  

z degustacją kuchni wegetariańskiej pod okiem dietetyczki i specjalisty ds. żywienia   

 dwudniowy wyjazd wykładowo-integracyjny na terenie LGD „Ziemia 

Chełmońskiego” podczas którego odbędą się: 

o warsztat pn. „Wzmocnij siebie – czyli jak budować  poczucie własnej 

wartości” 

o warsztat „Budowanie spójnego wizerunku w miejscu pracy i przestrzeni  

działalności społecznej” 

o indywidualne sesje fotograficzne 

o koncert relaksacyjny z użyciem gongów, bębnów i mis. 

 
8. 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. 

9. Adres strony internetowej Projektu: www.ziemiachelmonskiego.pl. 

10. Nadzór nad realizacją Projektu sprawuje koordynator projektu i do niego należy składa 
wszelkie uwagi i wnioski dotyczące prowadzonych działań. 

11. Rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane niniejszym regulaminem, należy  
do koordynatora projektu. 

§2 

 
Kryteria uczestnictwa w Projekcie i rekrutacja kobiet z terenu LGD ‘Ziemia Chełmońskiego”  

http://www.ziemiachelmonskiego.pl/
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 Projekt będzie realizowany w terminie od 1 sierpnia 2022 roku do 30 listopada 2022 
roku na obszarze i  dla mieszkanek  LGD „Ziemia Chełmońskiego”. 

 W projekcie przewidziano udział 20 kobiet z terenu LGD „Ziemia Chełmońskiego”. 
 

1. Miejsce zamieszkania  na obszarze LGD ”Ziemia Chełmońskiego”. 
2. Minimalny wiek uczestnika –  18 lat. 
3. Płeć – kobieta. 
4. Termin składania zgłoszeń - do dnia 25.08.2022r. osobiście w biurze  LGD (ul. 

Warszawska 24, Żabia Wola ) lub wysyłając na adres dorota@ziemiachelmonskiego.pl 
 

Każde zgłoszenie zostanie oznaczone datą i godziną wpływu. 
Formularz zgłoszeniowy dostępny jest  na stronie internetowej: 
www.ziemiachelmonskiego.pl. 
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. 

5. Projekt skierowany jest:  
do kobiet z obszaru Ziemi Chełmońskiego, tj. wiejskich gmin: Mszczonów, 
Radziejowice, Jaktorów, Żabia Wola, Grodzisk Maz., Baranów, Sochaczew, Teresin, 
Rybno, Nowa Sucha , w szczególności młodych do 35 i 50 +, 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 / tj. grupa defaworyzowana /. 

 

Uczestniczkami  projektu  będą w szczególności kobiety potrzebujące wsparcia, powracające 

na rynek  pracy, szukające nowych rozwiązań w rozwoju  kariery zawodowej,  wkraczające  

w sferę działalności społecznej  czy planujące  uruchomienie działalności gospodarczej  

na bazie posiadanych umiejętności. Projekt pozwoli na wymianę doświadczeń i nawiązanie 

kontaktów co stanowić będzie przykład innowacyjnej współpracy międzysektorowej 

budującej kapitał społeczny. Operacja wpisuje się w cel związany z rozwojem kapitału 

społecznego i przedsiębiorczości na obszarze partnerskich LGD bowiem spotkania 

warsztatowe, wyjazdy  warsztatowo- integracyjne  oraz  ogólnodostępne wydarzenia  

przyczynią się do wzmocnienia postaw kobiet z  grup  defaworyyzowanyh do aktywnego 

działania na rynku pracy, w sferze rozwoju biznesu i działalności organizacji pozarządowych. 

Organizowane warsztaty wykorzystujące zasoby lokalne  w postaci umiejętności mieszkanek 

mailto:dorota@ziemiachelmonskiego.pl
http://www.ziemiachelmonskiego.pl/
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terenu LGD umożliwią ich promocję i wspólne działania o charakterze biznesowym  

i społecznym na obszarze LSR. 

Projekt wdraża nowe sposoby zaangażowania lokalnej społeczności w proces rozwoju – 

uczestniczki projektu z grup defaworyzowanych - kobiety, będą aktywizowane i integrowane 

wokół tematów rozwoju osobistego i wzmacniania postaw przedsiębiorczości i aktywności 

społecznej.  

 

 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. 
 

W wyniku oceny komisji kryterium decydującym o wyborze kandydatki do udziału 
 w projekcie będą : 

 
I. Ocena  formalna – spełnienie wymogów formalnych patrz pkt.1-4   

oraz przyznane punkty w kryterium przynależności  do  grup formalnych i nieformalnych oraz 
uzasadnienia zamieszczone w pkt. 6, 7, 8  formularza zgłoszenia. 

II.  Ocena wg kryteriów : 

pkt. 5. 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, scr  
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, scr z  mediów społecznościowych opatrzonych 
opisem działań,  

Pkt. 6.  Ocena uzasadnienia - Dlaczego chcesz wziąć udział w projekcie ?  
0-3 pkt 

 
Pkt.7.  Ocena uzasadnienia - Jak działania projektowe, wpłyną na Twoją aktywność w życiu      
społecznym, biznesowym? 

0-3 pkt 
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Pkt. 8. Ocena  uzasadnienia - Co chcesz zmienić w sobie po udziale w projekcie? 
0-3 pkt. 

 
W ocenie wg kryteriów można  otrzymać  max 13 pkt. 
 
1. W przypadku jednakowej liczby punktów w ocenie wg  w/w kryteriów o przyjęciu  

do projektu  zdecyduje  kolejność zgłoszeń. 
2. Komisja dokona wyboru uczestniczek  w oparciu o dostarczone dokumenty. 
3. Decyzja Komisji rekrutacyjnej jest ostateczna i nie podlega  odwołaniom.  
4. Osoba, która zgłosiła chęć uczestnictwa i pozytywnie przeszła etap rekrutacji, ma 

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

5. 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. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego 
z przyczyn niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu 
Uczestniczki. 

7. 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 na 
pierwszych  zajęciach projektowych. 

2. Uczestniczka Projektu zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem. 
Wypełnienie formularza zgłoszenia tj. deklaracji uczestnictwa  w projekcie oznacza 
akceptację regulaminu. 
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3. W przypadku  realizacji spotkań/szkoleń  w formie webinarów, zgłoszenia  przyjmowane 
są drogą elektroniczną poprzez wypełnienie ankiety - link dostępny w ogłoszeniu 
o naborze wysłany będzie mailem do uczestniczek projektu- jest możliwość  zapisania  
dodatkowych chętnych. 

4. Warunkiem niezbędnym przystąpienia do Projektu jest wypełnienie formularza 
zgłoszenia lub formularza online, przesłanie jej w formie podpisanego skanu wraz z 
innymi dokumentami na adres e-mail dorota@ziemiachelmonskiego.pl lub w formie 
papierowej do biura LGD. 

5. Uczestniczka podpisując formularz zgłoszenia potwierdza, iż została pouczona 
o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą w dokumentach 
składanych na potrzeby Projektu. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu indywidualnego ubezpieczenia 
uczestników od wypadku, kradzieży, zagubienia, uszkodzenia sprzętu i odzieży, 

7. W przypadku nieusprawiedliwionego braku uczestnictwa zakwalifikowany do udziału 
uczestnik może zostać obciążony kosztami organizacyjnymi poniesionymi  
przez organizatora. 

8. Każdy uczestnik projektu ma obowiązek: 

 regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w oferowanych  
formach wsparcia; 

 każdorazowego potwierdzania obecności na liście obecności (nie dotyczy 
szkoleń on-line ); 

 wypełniania ankiet ewaluacyjnych i innych niezbędnych dokumentów 
wymaganych w projekcie. 

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

§4 

 
Zasady organizacji spotkań szkoleniowo – warsztatowych 

1. Projekt obejmuje korzystanie z sali dydaktycznej/warsztatowej z dostępem do kuchni  
wyposażonej w ekran i  projektor z możliwością podłączenia sprzętu komputerowego  
do zasilania prądu. 

2. Zasady użytkowania pomieszczeń: 
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 Osoby korzystające z pomieszczeń i/lub sprzętu są zobowiązane do ich zwrotu 
w stanie niepogorszonym oraz poniesienia ewentualnych kosztów naprawy 
w przypadku niezgodnego z przeznaczeniem jego użytkowania. 

 W sali dydaktycznej/warsztatowej obowiązuje zakaz palenia tytoniu  
i spożywania napojów alkoholowych oraz używania innych substancji 
psychoaktywnych. 

 Zabrania się wstępu osobom będącym w stanie wskazującym na spożycie 
alkoholu oraz pod wpływem innych substancji psychoaktywnych. 

3. LGD zastrzega sobie, prawo odwołania spotkania i zobowiązuje  
się do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie uczestników w celu uzgodnienia 
terminu zastępczego. 

4. Na szkolenie z wizażu uczestniczki zobowiązane są korzystać z własnych kosmetyków 
tj.  podkładów, tuszy, kredek, pudrów, cieni, pomadek itp. 

 Organizator  zapewnia  lusterka,  pędzle, gąbkę, płyn do demakijażu, waciki. 

5. Do  przeprowadzenia warsztatów  kulinarnych oraz  udziału w pokazie podczas  
imprezy lokalnej każda uczestniczka zobowiązana jest zabrać ze sobą własne noże / 
mały i duży/ oraz deskę do krojenia i miseczkę plastikową lub  ceramiczną o średnicy  
ok 20-30  cm do przygotowania  sałatki. 

 Organizator zapewnia  fartuchy, ściereczki i rękawicę kuchenną. 

6. Na spotkaniach relaksacyjnym- walki ze stresem metodą TRE i koncercie gongów 
obowiązywać będzie strój i obuwie sportowe oraz  każda uczestniczka  zobowiązana  
będzie wyposażyć się w matę do jogi,  koc i ewentualnie małą  poduszkę. 

 

§5 
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. 

 


