REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
"AKTYWNA ZAWODOWO PO URLOPIE MACIERZYŃSKIM"
realizowanym w ramach budżetu partycypacyjnego na 2018 rok
przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
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2018 pt. „Aktywna zawodowo po urlopie macierzyńskim” jest Ośrodek Pomocy
Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.
Projekt adresowany jest do mieszkanek Targówka – matek, planujących powrót na
rynek pracy i ma na celu podniesienie ich kompetencji zawodowych i społecznych.
Projekt jest nieodpłatny.
W ramach projektu zostaną utworzone 3 grupy. Pierwsza grupa będzie odbywała
zajęcia w miesiącach kwiecień - maj 2018 roku, druga w terminie maj - czerwiec 2018
roku i trzecia w terminie wrzesień – październik 2018 roku.
Każda grupa będzie liczyła do 15 osób.
Projekt obejmuje: 3 warsztaty dla każdej z grup, konsultacje psychologiczne, prawne,
z doradcą zawodowym i spotkania doradczo-coachingowe.
Każda uczestniczka obowiązkowo weźmie udział w 3 dniach warsztatów oraz 2
spotkaniach z doradcą zawodowym. Pozostałe działania pozostają do wyboru
uczestniczek, ale obowiązkowe jest skorzystanie jeszcze z co najmniej 1 rodzaju
wsparcia.
W czasie warsztatów możliwe jest zapewnienie opieki dzieciom powyżej 2 roku życia.
Młodszym dzieciom oraz w czasie innych działań uczestniczki są zobowiązane
zapewnić opiekę samodzielnie.
Działania projektu będą odbywały się w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy
Targówek m.st. Warszawy przy ul.Stojanowskiej 12/14 oraz przy ul.Węgrowskiej 1/3.
Terminem zapisu do kolejnych edycji projektu będą spotkania informacyjne, których
termin będzie każdorazowo podany na stronie www OPS Warszawa Targówek.
Zainteresowane osoby na spotkaniu pozyskają wszystkie informacje o projekcie oraz
wypełnią na spotkaniu deklarację chęci udziału w projekcie.
W pierwszej kolejności do projektu kwalifikowane będą osoby zamieszkujące obszar
Targówka Mieszkaniowego. W przypadku braku zgłoszeń do udziału w projekcie osób
zamieszkujących obszar Targówka Mieszkaniowego, dopuszcza się możliwość
uczestnictwa osób zamieszkujących inne obszary Targówka.
Jeżeli liczba osób zgłaszających się do udziału w projekcie w każdej z trzech edycji
będzie większa niż 15 osób zostaną utworzone listy rezerwowe.
Osoby, które zgłoszą się po terminie spotkania informacyjnego, będą również
w kolejności zgłoszenia wpisywane na listy rezerwowe.
Uczestniczka projektu podpisuje zobowiązanie dotyczące uczestniczenia we
wszystkich zajęciach projektu. W przypadku drugiej nieobecności uczestniczka zostaje
skreślona z listy, a jej miejsce zajmie osoba z listy rezerwowej.

Załącznik 1 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie

DEKLARACJA CHĘCI UDZIAŁU W PROJEKCIE
"AKTYWNA ZAWODOWO PO URLOPIE MACIERZYŃSKIM"

…………………………………………………………………………………………..
imię i nazwisko
Oświadczam, że po zapoznaniu się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie „Aktywna
zawodowo po urlopie macierzyńskim” realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy deklaruję chęć udziału w tym projekcie.
Jednocześnie oświadczam, że jestem w trakcie lub po urlopie macierzyńskim.

………………………….

……………………………
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Podpis

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, który ułatwi organizację projektu.
Numer telefonu

Adres mailowy

Obszar zamieszkiwania
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5.
Motyw udziału Pani w
projekcie (fakultatywnie)

Targówek Mieszkaniowy
Targówek Fabryczny, Elsnerów i Utrata
Zacisze
Bródno
Bródno-Podgrodzie

