Regulamin projektu #Welcome!

§1 Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady przyjęcia do projektu i uczestnictwa w projekcie #Welcome!
2. Projekt jest dofinansowany z grantu CITI Foundation, dzięki czemu udział w projekcie jest
bezpłatny.
3. Partnerem merytorycznym projektu jest Fundacja Citi Handlowy im. L. Kronenberga.
4. Realizatorem projektu jest Fundacja Mamo Pracuj. Kontakt z realizatorem odbywa się za
pomocą dedykowanego do projektu adresu e-mail: krakow.welcome@mamopracuj.pl;
wroclaw.welcome@mamopracuj.pl; olsztyn.welcome@mamopracuj.pl;
warszawa.welcome@mamopracuj.pl
W każdym mieście do kontaktu z uczestniczkami będzie dedykowany koordynator lokalny
(kontakt ten zostanie przekazany każdej Uczestniczce po zakwalifikowaniu się do udziału w
projekcie).
5. Komunikacja w projekcie (w tym działania promocyjne, informacyjne, rekrutacja oraz
spotkania) będzie prowadzona w języku ukraińskim, polskim i angielskim.
6. Celem projektu jest pomoc kobietom, w szczególności matkom (obywatelkom Polski, ale
również uchodźczyniom – w szczególności z Ukrainy) odnaleźć się/ponownie wejść na rynek
pracy i uzyskać legalne zatrudnienie w Polsce.
7. Projekt jest realizowany do 31.05.2023 r., a jego działania koncentrują się w 4 miastach
Polski: Kraków, Wrocław, Olsztyn, Warszawa.
8. Liczba miejsc w projekcie wynosi 300 kobiet i jest podzielona w zależności od lokalizacji:
a. Kraków - 1 grupa: 60 kobiet
b. Wrocław - 1 grupa: 60 kobiet
c. Olsztyn - 1 grupa: 60 kobiet
d. Warszawa – 2 grupy: 2 x 60 kobiet
W przypadku, gdy w danej lokalizacji liczba zgłoszeń będzie mniejsza niż 60 osób, będzie
możliwość zwiększenia liczby Uczestniczek w innych lokalizacjach.
9. Uczestniczki będą mogły przyprowadzać na spotkania swoje dzieci. Dzieci będą miały
zapewnioną opiekę i animację i poczęstunek.

§ 2 Zasady przyjęcia do projektu
1. Uczestniczką Projektu może być każda kobieta, która dobrowolnie zgłasza chęć udziału w
Projekcie i spełnia poniższe wymagania:
a. jest obywatelką Polski, która ze względu na urodzenie dziecka pozostaje poza
rynkiem pracy lub szuka sposobu na zmianę swojej kariery zawodowej,
b. jest uchodźczynią legalnie przebywającą w Polsce (w tym w szczególności
obywatelką Ukrainy, która przyjechała do Polski w związku z konfliktem wojennym i
przekroczyła granicę Polski po 24.02.2022 r.),
c. jest kobietą gotową do poszukiwania i podjęcia stałej pracy, pracy w pełnym
wymiarze godzin lub pracy na podstawie umów cywilno-prawnych lub w formie
zatrudnienia B2B,

d. jest kobietą gotową na działanie, otwartą na zmianę i chętną do uczestnictwa we
wszystkich aktywnościach jakie przewiduje projekt,
e. jest kobietą posiadającą podstawowe kompetencje umożliwiające jej wejście na
rynek pracy (projekt nie przewiduje uzyskiwania kompetencji/kwalifikacji
zawodowych, ale pomoc w poszukiwaniu i podjęciu zatrudnienia),
f. jest kobietą nastawioną na integrację, wymianę doświadczeń, dzielenie się i
wzajemne wsparcie,
g. jest kobietą posiadającą dostęp do Internetu (rekrutacja oraz część wydarzeń w
ramach projektu odbywać się będzie on-line),
h. w przypadku uchodźczyń - jest kobietą, która nie planuje opuszczenia terytorium
Polski w ciągu najbliższych 5 miesięcy.

2. W projekcie NIE mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy i osoby zawodowo
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powiązane z Fundacją Mamo Pracuj, CITI Polska, CITI Foundation i Fundacją Kronenberga lub
będące partnerami biznesowymi tych podmiotów.
W naszym projekcie przestrzegamy zasady równości szans i niedyskryminacji. O przyjęciu do
projektu decydują kryteria określone w tym regulaminie bez względu pochodzenie etniczne,
rasę, religię lub światopogląd, wiek, orientację seksualną czy niepełnosprawność. W czasie
całego procesu rekrutacji zwracamy uwagę na unikanie przekazu i jakichkolwiek innych
elementów dyskryminujących bądź utrwalających stereotypy. Celem tych działań jest
umożliwienie wszystkim osobom sprawiedliwego, pełnego uczestnictwa we wszystkich
formach wsparcia w ramach projektu i zagwarantowanie Uczestniczkom projektu możliwości
wyboru drogi życiowej bez ograniczeń wynikających ze stereotypów.
Rekrutacja odbędzie się w formie on-line, za pomocą formularza, który dostępny będzie na
stronie internetowej projektu (www. welcome.mamopracuj.pl i www.mamopracuj.pl oraz w
mediach społecznościowych). Warunkiem udziału będzie wypełnienie formularza on-line i
rejestracja.
Rekrutacja do udziału w projekcie odbędzie się osobno w każdym z 4 miast (tj. Kraków,
Wrocław, Olsztyn, Warszawa – 2 grupy: grupa zainteresowana zatrudnieniem oraz grupa
zainteresowana rozpoczęciem działalności gospodarczej). Każdorazowo informacja o naborze
będzie ogłoszona na co najmniej tydzień przed rozpoczęciem pierwszego wydarzenia w
ramach projektu.
Nabór będzie trwał do momentu zgłoszenia się wymaganej liczby Uczestniczek, przy czym
zarejestrowanie zgłoszeniowych w liczbie 130% dostępnych miejsc oznaczało będzie
zamknięcie naboru, a wybór Uczestniczek zostanie dokonany na podstawie informacji z
przesłanych formularzy zgłoszeniowych. Wybór ten zostanie dokonany na podstawie oceny
następujących kryteriów:
a. możliwości podjęcia zatrudnienia /rozpoczęcia działalności przez Uczestniczkę na
podstawie jej kompetencji i doświadczenia
b. motywacji do skorzystania z pomocy, jaką oferuje projekt
c. gotowości Uczestniczki do podjęcia zmiany w obszarze rozwoju zawodowego.

7. Fundacja zastrzega, iż wybór uczestniczek ma charakter subiektywny i nie przysługuje
odwołanie od decyzji w tym zakresie.
8. Uczestniczki otrzymają informację o wyniku rekrutacji telefonicznie (SMS) i/lub elektronicznie
(mail).

9. Najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem pierwszego eventu, Uczestniczki podpisują umowę,
na podstawie której realizowane będzie wsparcie (opisane w paragrafie 3).
10. Na wypadek rezygnacji jakiejś z Uczestniczki zostanie przygotowana lista rezerwowa.
11. Uczestniczki z listy rezerwowej mogą zostać włączone do projektu w przypadku rezygnacji lub
przerwania uczestnictwa w projekcie przez osoby z listy podstawowej.

§ 3 Zakres wsparcia
1. W ramach projektu proponujemy następujące formy wsparcia:
a. Spotkanie rozpoczynające (stacjonarne) w miastach: Kraków, Wrocław, Warszawa, Olsztyn
- znalezienie stałej pracy. Tematem tych spotkań będzie zapoznanie się
z kompetencjami niezbędnymi do poruszania się na rynku pracy tj. odkrywanie swojego
potencjału zawodowego- zidentyfikowanie swoich mocnych stron, budowanie swojego
personal branding, praca nad zwiększaniem swojej samooceny. W Warszawie, w
przypadku grupy nr 2 - zakładanie i rozwijanie własnej działalności gospodarczej.
b. Grupy tematyczne/mini mentoring grupowy realizowany online lub offline. Przewidziane
są 3 spotkania w każdym mieście (w tym 1 offline i 2 online); będą to spotkania w
małych grupach (do 20-25 osób) z ekspertami z zakresu HR, rekrutacji, coachingu kariery,
prawa pracy, biznesu itp. Dzięki temu Uczestniczki będą mogły porozmawiać o
wyzwaniach związanych z powrotem na rynek pracy. Tematyka: konsultacje elementów
CV/profilu na LinkedIn, przygotowanie do konkretnej rozmowy kwalifikacyjnej itp.
Spotkania i mentoring w grupie nastawionej na założenie działalności gospodarczej
będzie skupiał się na rejestracji, prowadzeniu i rozwijaniu biznesu w Polsce.
c. Kurs języka angielskiego dla 50% Uczestniczek (łącznie dla 150 osób). Kurs w formie
on-line; w 5-8 osobowych grupach w wymiarze 48 h lekcyjnych. Kwalifikacja do kursu
odbędzie się na podstawie: testu kompetencji językowych (on-line) oraz oceny stopnia
przydatności języka angielskiego na ścieżce kariery danej Uczestniczki.
d. Moderowana grupa na Facebooku dedykowana każdej lokalizacji + grupa dedykowana
rozpoczęciu działalności gospodarczej, łącznie 5 grup. Grupy będą również miejscem
wymiany doświadczeń zawodowych, wzajemnej inspiracji i motywacji.
2. Udział w projekcie dla danej Uczestniczki to około 3-4-miesięczny proces szkolenia i integracji
w danej społeczności opisany powyżej. Oprócz wiedzy, praktycznych wskazówek i inspiracji
podczas spotkań duży nacisk zostanie położony na budowanie sieci wzajemnego wsparcia dla
kobiet. Dzięki temu kobiety-uchodźczynie, które nie znają jeszcze wielu osób w nowym
miejscu, będą mogły zbudować swoją sieć znajomości. Nie mniej ważnym aspektem jest
budowanie zrozumienia międzykulturowego związanego z podobnymi celami i wyzwaniami
pomiędzy kobietami z Polski i innych krajów (a w obecnej sytuacji – w szczególności z
Ukrainy).

§ 4 Uprawnienia i obowiązki Uczestniczki projektu
1. Uczestniczki projektu zobowiązane są do:
a. regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach,

b. potwierdzania swoim podpisem uczestnictwa każdorazowo na liście obecności (w
przypadku spotkań stacjonarnych),
c. uczestnictwa w spotkaniach on-line z włączoną kamerą,
d. wypełniania ankiet ewaluacyjnych i testów związanych z realizacją projektu oraz
monitoringiem jego późniejszych rezultatów do 31.05.2023 r.,
e. poinformowania realizatora projektu o zmianie swojego statusu na rynku pracy
2. Uczestniczka projektu zobowiązana jest do bieżącego informowania realizatora projektu
o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić lub uniemożliwić dalszy udział w projekcie.

§5 Przetwarzanie danych osobowych
1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), informujemy, że:
2. Administratorem danych osobowych Uczestniczki projektu jest Fundacja Mamo Pracuj, ul.
Zamknięta 10/lok 1.5 Kraków (dalej: „Fundacja”).
3. Fundacja posiada wyznaczonego inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się
skontaktować e-mailem: rodo@mamopracuj.pl.
4. Celem przetwarzania danych osobowych Uczestniczki przez Fundację jest realizacja projektu
„Welcome”.
5. Podanie danych osobowych przez Uczestniczkę jest dobrowolne (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), ale
konieczne w celu wzięcia udziału w projekcie.
6. Uczestniczce projektu przysługuje prawo do żądania od Fundacji dostępu do danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych
osobowych.
7. Uczestniczce przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w
dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych
przed cofnięciem zgody.
8. Dane osobowe Uczestniczek, po zakończonym Projekcie, nie są przetwarzane przez Fundację.
9. Uczestniczce przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
10. Więcej informacji w Polityce prywatności i RODO Fundacji Mamo Pracuj.

§ 6 Postanowienia końcowe
1. W trakcie trwania warsztatów zostanie wykonana dokumentacja fotograficzna i/lub filmowa z
udziałem Uczestniczek biorących udział w projekcie, dlatego też osoba przystępująca do
projektu zgadza się na upublicznienie wizerunku.
2. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że fotografie, filmy lub nagrania wykonywane
podczas spotkań mogą zostać umieszczone na stronach internetowych, materiałach

prasowych, promocyjnych i w mediach społecznościowych w kontekście ww. wydarzenia.
Niniejsza zgoda udzielana jest nieodwołalnie i nieodpłatnie.
3. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udziału w Projekcie.
4. W przypadku powstania sporu na tle wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, strony
będą starały się załatwić go polubownie.
5. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do wykreślenia Uczestniczki z listy uczestniczek
projektu w przypadku naruszenia przez nią niniejszego regulaminu.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. O ewentualnych
zmianach Uczestniczki zostaną powiadomione drogą mailową.

