
  

 

Projekt "Siłę MA-MY" dofinansowany przez Fundację 

BGK w programie „Skrzydła dla Mamy" realizowany 

przez LGD "Białe Ługi" 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
„Siłę MA-MY” 

 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie: „Siłę MA-MY”. 

2. Projekt dofinansowany jest przez Fundację BGK im. J.K. Steczkowskiego (dalej jako Fundacja 

BGK)  w ramach programu „Skrzydła dla Mamy” 

3. Okres realizacji projektu: lipiec 2020 – wrzesień 2020 r. 

4. Działania w projekcie są kierowane do kobiet z obszaru LGD „Białe Ługi” tj. gmin: Bogoria, 

Chmielnik, Daleszyce, Pierzchnica, Raków, Staszów, Szydłów. 

 

§2 

CEL PROJEKTU 

Celem projektu „Siłę MA-MY” jest aktywizacja zawodowa MAM – opiekujących się dziećmi 

(pozostających bez zatrudnienia) poprzez zdobycie nowych umiejętności i wiedzy oraz wymianę 

doświadczeń, które ułatwią im powrót na rynek pracy.  

 

§3 

ZAKRES WSPARCIA 

W ramach Projektu zostaną zorganizowane następujące zajęcia:  

• Akcja motywacja – spotkanie inauguracyjne; 

• Zajęcia z doradcą zawodowym; 

• Zajęcia z trenerem personalnym; 

• Zajęcia z dietetykiem/doradcą żywieniowym; 

• Zajęcia z wizażystką/stylistką; 

• Zajęcia z makijażystką; 

• Zajęcia zawodowe: podstawy hotelarstwa i gastronomii; 

• Profesjonalna sesja fotograficzna. 

 

 

§4 

ZASADY KWALIFIKACJI UCZESTNIKÓW - REKRUTACJA 

1. Rekrutacja będzie trwała od 13 lipca do 3 sierpnia 2020 roku lub do czasu zrekrutowania 

wymaganej liczby uczestniczek. W razie większej liczby zgłoszeń utworzona zostanie lista 

rezerwowa. 

2. Uczestniczki zgłaszają swój udział poprzez złożenie dokumentów rekrutacyjnych w Biurze projektu 

Osobiście lub drogą pocztową. Dokumenty aplikacyjne dostępne będą w biurze projektu i na stronie 

projektu www.bialelugi.eu 

3. Weryfikacja formalna dokumentacji odbędzie się poprzez sprawdzenie deklaracji, oświadczeń, 

zgody. 

W pierwszej kolejności do projektu będą rekrutowane: 

•  kobiety długotrwale bezrobotne (powyżej 1 roku), 

•  kobiety zamieszkujące miejscowości do 1000 mieszkańców, 

•  kobiety posiadające więcej niż 1 dziecko, 

•  kobiety z wykształceniem maksymalnie średnim. 

4. W przypadku mniejszej liczby zgłoszeń dopuszczamy możliwość zakwalifikowania do 

projektu osoby pracujące dorywczo (zatrudnione na podstawie umowy cywilno-prawnej). 

 

http://www.bialelugi.eu/
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§5 

UCZESTNICZKI PROJEKTU 

1. W projekcie uczestniczyć mogą wyłącznie Mamy z terenu gmin: Bogoria, Chmielnik, Daleszyce, 

Pierzchnica, Raków, Staszów, Szydłów. 

2. Każda uczestniczka projektu musi przedłożyć następujące dokumenty: 

• deklarację uczestnictwa w projekcie, 

• oświadczenie o statusie osoby bezrobotnej, 

• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

• zgodę na wykorzystanie wizerunku i oświadczenie o udzieleniu licencji 
 

 

§6 

OBOWIĄZKI UCZESTNICZEK PROJEKTU 

1. Zakwalifikowane uczestniczki projektu zobowiązują się do: 

• rzetelnego uczestnictwa w działaniach projektowych. 

• potwierdzania swojej obecności na liście obecności. 

2. LGD dopuszcza usprawiedliwienie nieobecności uczestniczki na zajęciach 

spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi. Usprawiedliwienie wymaga 

telefonicznego zawiadomienia i złożenia pisemnego oświadczenia o przyczynach 

nieobecności lub dostarczenie zwolnienia lekarskiego. 

 

§7 

ZASADY REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

1. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestniczki z listy osób zakwalifikowanych do projektu, 

jej miejsce zajmie kolejna osoba z listy rezerwowej. 

2 W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu Uczestniczka jest zobowiązana 

zwrócić otrzymane materiały oraz koszty wsparcia przewidziane na jednego Uczestnika w projekcie. 

 

§8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Projekt dofinansowany jest przez Fundację BGK. 

2. Udział w projekcie jest bezpłatny 

2. Uczestniczki projektu zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu. 

3. Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie są rozstrzygane przez Zarząd LGD „Białe Ługi” 

4. LGD „Białe Ługi” zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, o czym niezwłocznie 

poinformuje zainteresowanych na własnej stronie internetowej. 

 

 

Załączniki do Regulaminu 

1) Załącznik nr 1 – Deklaracja uczestnictwa w Projekcie 

2) Załącznik nr 2 – Zgoda na wykorzystanie wizerunku w projekcie „Skrzydła dla Mamy” i 

oświadczenie o udzieleniu licencji 

3) Załącznik nr 3 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

4) Załącznik nr 4- Oświadczenie o statusie osoby bezrobotnej 
 


