
 

 

REGULAMIN  
REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Moc Kobiet NGO- warsztaty rozwojowe dla przedstawicielek sądeckich organizacji 
pozarządowych”  

 
§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Realizatorem projektu jest Klub Aktywnych Mam z siedzibą w Nowym Sączu,                                    
KRS 0000702097, zwane dalej Stowarzyszeniem. 

2. Projekt jest realizowany w ramach FIO Małopolska lokalnie, współfinansowany ze środków 
otrzymanych z Narodowego Instytutu Wolności w ramach Programu NOWEFIO na lata 2021-
2030, Miasta Kraków oraz Powiatu Oświęcimskiego, a także że partnerem projektu jest 
Województwo Małopolskie. 

3. Okres realizacji Projektu: 01.10.2021r. – 15.11.2021r. 
4. Głównym celem Projektu jest integracja kobiet działających dla lokalnej społeczności oraz 

utworzenie grupy kobiet, które poprzez udział w wyjazdowych warsztatach rozwojowych 
dotyczących motywacji w życiu i działaniach społecznych, radzenia sobie z trudnymi 
emocjami, a przede wszystkim odnalezienia harmonii i spełnienia w różnych obszarach życia. 
w warsztatach będą się wzajemnie się motywować, wspierać oraz kreować i realizować 
projekty dla mieszkańców Nowego Sącza. 

5. Udział w Projekcie jest bezpłatny. 
6. Uczestniczka jest zobowiązana w trakcie realizacji projektu do wypełniania wszystkich list 

obecności, ankiet, kwestionariuszy i innych dokumentów służących monitoringowi i ewaluacji 
projektu.  

7. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie Uczestniczka zobowiązuje się o tym fakcie 
poinformować Klub Aktywnych Mam minimum 7 dni przed rozpoczęciem warsztatów. 

§2 
Zakres działań w projekcie 

1. Nazwa działania: wyjazdowe warsztaty rozwojowe w terminie od 5 do 7 listopada 2021r.                         
w agroturystyce „Skrawek Nieba” w miejscowości Łosie.  

2. Ilość uczestniczek projektu: 9 kobiet działających w lokalnych organizacjach pozarządowych                     
(z terenu Nowego Sącza) wyrażających chęć realizacji projektów społecznych z innymi 
uczestniczkami, wyłonionych w procesie rekrutacji do projektu. 

3. W zależności od sytuacji epidemiologicznej działania  w  projekcie  mogą  odbywać  się  
stacjonarnie i/lub zdalnie  (poprzez  narzędzia komunikacji internetowej). 

 
§ 3 

Rekrutacja 

1. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób bezstronny, z poszanowaniem  zasady równości szans. 
Podczas rekrutacji zapewniony będzie równy dostęp do informacji o projekcie oraz możliwość 
zgłoszenia udziału w nim osobom z różnymi niepełnosprawnościami.  

2. Rekrutacja do projektu przeprowadzona będzie w okresie od 18 do 25 października 2021r.  
3. Uczestniczką projektu może być osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki: 

https://witkac.pl/#/offer/view?id=289091
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● kobieta, która wypełni elektroniczny formularz  rekrutacyjny w terminie rekrutacji (decyduje 
kolejność zgłoszeń), formularz jest dostępny na stronie: www.klubaktywnychmam.pl.  

● z własnej inicjatywy wyraża chęć udziału w tworzeniu grupy kobiet, które będą wspólnie 
realizować projekty dla mieszkanek Nowego Sącza 

● kobieta działająca w lokalnej organizacji pozarządowej lub, która otrzymała przynajmniej 
jedną rekomendację od organizacji pozarządowej działającej na terenie miasta Nowego 
Sącza, polecającą kandydatkę do uczestnictwa w projekcie. 

● dodatkowym atutem branym pod uwagę będzie informacja od kandydatki jakie projekty 
społeczne organizowała/realizowała lub w jakich uczestniczyła w ostatnich dwóch latach jako 
wolontariusz. 

4. Niespełnienie warunków rekrutacji skutkuje odrzuceniem Kandydatki.  
5. Na podstawie danych podanych w formularzu dokonana zostanie weryfikacja spełnienia 

wymogów rekrutacyjnych, na podstawie których Zarząd Stowarzyszenia wyłoni uczestniczki 
projektu. Uczestniczki projektu zostaną powiadomione telefonicznie oraz mailowo na adres 
podany w formularzu rekrutacyjnym. 

6. Na potrzeby realizacji projektu zostanie utworzona lista uczestniczek oraz lista rezerwowa w 
przypadku zgłoszenia się liczby Kandydatek przekraczającej ilość planowanych uczestniczek. Lista 
rekrutacyjna rezerwowa będzie obejmować Kandydatki, które w przypadku rezygnacji osób                  
z listy podstawowej, przed rozpoczęciem warsztatów zastąpią te osoby. 

 
§ 4 

Postanowienia końcowe 

Nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane niniejszym 
Regulaminem, pozostaje w gestii Zarządu Stowarzyszenia 

 


