
 

 

REGULAMIN 

 

Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady działania Programu pod nazwą 

„Mama warszawianka na rynku pracy. Wsparcie kobiet zagrożonych lub dotkniętych 

problemem uzależnienia od alkoholu” 

§ 1  

Informacje ogólne o Programie 

 

1.Program “Mama-Warszawianka na rynku pracy. Wsparcie kobiet zagrożonych lub 

dotkniętych problem uzależnienia od alkoholu” (dalej „Program”)  to Program dla kobiet-

matek zamieszkałych w Warszawie, którego celem jest przeprowadzenie zajęć warsztatowo-

treningowych oraz szkoleniowych dotyczących kształtowania pewności siebie, umiejętności 

osobistych i zawodowych uczestniczek, działań informacyjnych i konsultacyjnych w zakresie 

uzależnienia od alkoholu, coachingu i doradztwa zawodowego (indywidualne konsultacje w 

celu rozpoznania predyspozycji zawodowych, wsparcie w planowaniu ścieżki edukacyjnej lub 

zawodowej) dla kobiet zagrożonych lub dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu, 

które przeżywają trudności w powrocie na rynek pracy po dłużej przerwie związanej z opieką 

nad dziećmi lub które straciły pracę w związku z kryzysem wywołanym pandemią COVID-19 

lub które pragną znaleźć nową pracę.  

 

2.Program składa się z następujących elementów: 

 

a. ETAP -1 – Rekrutacja do programu - za pomocą formularza online znajdującego 

się na stronie https://siecprzedsiebiorczychkobiet.pl/mama-warszawianka-2/. 

Zgłaszanie swoich zgłoszeń jest możliwe w terminie . Ogłoszenie wyników rekrutacji 

do programu odbędzie się w dniu 17.01.2022. Uczestniczki zostaną powiadomione o 

zakwalifikowaniu do Programu mailowo na adres wskazany w formularzu 

zgłoszeniowym. 

b. ETAP 2 – Spotkanie informacyjno – networkinowe dla 1 i 2 edycji – 

wprowadzające spotkanie online w którym uczestniczki Programu dowiedzą się o 

Programie, zakresie obowiązków, możliwościach korzystania z dedykowanej 

platformy oraz grupie wsparcia tylko dla uczestniczek projektu. 

c. ETAP 3 – Zajęcia warsztatowo – treningowe. Każda uczestniczka weźmie udział 

w 4 zajęciach z którego każde spotkanie będzie trwało 2 godziny zegarowe. Na 

zajęciach będą omawiane następujące tematy: kompetencje jakie daje macierzyństwo, 

ścieżka na rynku pracy – praca na etacie czy własna firma, kobiety a uzależnienie od 

alkoholu, jak przeciwdziałać uzależnieniu od alkoholu i jak się leczyć z uzależnienia. 

d. ETAP – 4 Szkolenia – prowadzone w formie online. Każda uczestniczka weźmie 

udział w 5 szkoleniach, prowadzonych przez ekspertów ze swojej dziedziny. Tematy 

realizowane na szkoleniach to: 

1) Warsztat kreatywności poszukiwania własnych talentów, jak odkryć swoje 

mocne strony (1,5 h); 

2) 12 narzędzie do zarządzania swoim czasem i karierą zawodową (1,5 h); 

3) Moje cele życiowe (3 h); 

4) Praca odNowa (3 h); 

5) Jak mówić o sobie dobrze (3 h); 



e. ETAP – 5  - Spotkanie networkingowe – każda uczestniczka weźmie udział w 1 

spotkaniu networkingowym, spotkania mają na celu poznanie wszystkich 

uczestniczek projektu, wzajemne wsparcie oraz motywowanie się do dalszej pracy. 

f. ETAP – 6 – Indywidualne konsultacje w celu rozpoznania predyspozycji 

zawodowych – każda uczestniczka będzie uczestniczyła w 1 spotkaniu trwającym 60 

minut. Spotkania odbędą się online, chyba że uczestniczka i ekspertka postanowią 

inaczej.  

g. ETAP – 7 Gala na zakończenie programu – odbędzie się na żywo dla 300 

uczestniczek podczas której zostaną zaprezentowane wyniki projektu a także sukcesy 

uczestniczek. Fundacja zastrzega sobie prawo do zrealizowania gali w formie online 

w przypadku wprowadzenia obostrzeń związanych z epidemią Covid-19. Gala 

odbędzie się w czerwcu 2022 r.,. 

 

3. Organizatorem Programu jest Miasto stołeczne Warszawa z siedzibą w Warszawie, przy 

pl. Bankowym ⅗, 00-144 Warszawa, NIP 525-22-48-481, REGON 015259640 (dalej 

„Organizator”) w partnerstwie z Fundacją Przedsiębiorczości Kobiet z siedzibą 

w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 11, 02-673 Warszawa, wpisana do rejestru 

stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS: 0000450385, posiadająca NIP: 9512365241 (dalej „Partner”). 

 

4. Organizator i Partner nie wspierają biznesów niezgodnych z prawem, związanych  

z hazardem, pornografią, produkcją oraz sprzedażą broni, narkotyków oraz innych używek, a 

także nastawionych na działania o charakterze bezprawnym, obraźliwym, dyskryminacyjnym 

lub rasistowskim. W przypadku, gdy w trakcie Programu okaże się, że uczestnik Programu 

rozwija pomysł na firmę o charakterze określonym w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, 

Organizator ma prawo do natychmiastowego wykluczenia uczestnika z Programu. 

 

§ 2  

Cel i adresaci Programu 

1. Celem Programu jest zmniejszenie zachowań ryzykownych związanych z używaniem 

alkoholu u kobiet poprzez wzmocnienie poczucia własnej wartości i dobrostanu uczestniczek 

oraz ułatwienie im powrotu na rynek pracy oraz poprawa funkcjonowania kobiet zagrożonych 

problemem uzależnienia od alkoholu na rynku pracy a także identyfikacja wyzwań związanych 

z powrotem na rynek pracy lub znalezieniem nowej pracy.  

 

2. Adresatami Programu są kobiety-matki, które zamieszkują na terenie Warszawy i spełniają 

minimum 1 z poniższych kryteriów: 

a) powracają z urlopu wychowawczego/macierzyńskiego do pracy; 

b) straciły pracę z powodu Covid-19; 

c) są w trakcie wypowiedzenia pracy; 

d) szukają nowej lepszej pracy; 

e) jest osobą niepełnosprawną; 

f) jest samotnie wychowującą matką; 

g) jest kobietą pochodzącą z Ukrainy, Białorusi lub Litwy; 

h) jest kobietą zagrożoną problemem uzależnienia od alkoholu. 

 

 



§ 3  

Zasady uczestnictwa w Programie i procedura aplikacyjna 

 

1. Uczestnikami Programu mogą być osoby pełnoletnie, kobiety, mieszkające w Warszawie, 

które spełniają minimum 1 kryterium określone w § 2 ust. 2 Regulaminu. 

 

2. Zgłoszenie do udziału w Programie będzie możliwe wyłącznie poprzez wypełnienie i 

wysłanie formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie internetowej: 

https://siecprzedsiebiorczychkobiet.pl/mama-warszawianka-2/. Formularze zgłoszeniowe 

przesłane w jakikolwiek inny sposób nie będą rozpatrywane. 

 

3. Formularz zgłoszeniowy, poza obowiązkiem podania wyszczególnionych w nim informacji 

i danych osobowych oraz akceptacji niniejszego Regulaminu, przewiduje obowiązek 

udzielenia odpowiedzi na pytania konkursowe, między innymi: miejsce zamieszkania, „jaki 

jest Twój obecny status zawodowy?”, „w jakiej branży pracowałaś?”, „co mnie bardziej 

interesuje w tej chwili?”, motywację do wzięcia udziału w programie, „w jakich obszarach 

szukasz wsparcia?”.  

 

4. Formularz zgłoszeniowy musi być wypełniony w języku polskim. 

 

5. Aby wysłać formularz zgłoszeniowy należy zaakceptować Regulamin Programu oraz 

Politykę Prywatności.  

 

6. Zgłaszająca osoba ponosi odpowiedzialność za prawdziwość informacji zamieszczonych  

w formularzu zgłoszeniowym. Zabrania się umieszczania w formularzu jakichkolwiek treści  

o charakterze bezprawnym lub obraźliwym a także naruszających prawa innych osób. 

 

7. Organizator i Partner zastrzegają sobie prawo do weryfikacji informacji wskazanych 

w formularzu zgłoszeniowym, m.in. poprzez zwrócenie się do osoby aplikującej do konkursu 

o wyjaśnienie budzących wątpliwości kwestii lub przedstawienia dokumentów. 

8. Zgłoszenia on-line będą przyjmowane w terminie od 20.12.2021 r. do 20.01.2022  r. 

Pierwsza edycja 

9. Zgłoszenia złożone po terminie wskazanym w ust. 8 nie będą rozpatrywane. 

10. Wyboru uczestników Programu dokonuje powołana przez Organizatora i Partnera komisja 

konkursowa, zgodnie z procedurą określoną w § 4 Regulaminu. 

 

 

§ 4  

Procedura oceny i wyboru zgłoszeń 

 

1. Wybór uczestników Programu nastąpi spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń on-line.  

2. Po formalnej weryfikacji zgłoszeń, dokonanej przez przedstawicieli Organizatora i Partnera, 

zgłoszenia zostaną przekazane do oceny merytorycznej przez komisję konkursową. 

3. Decyzje komisji będą zapadały zwykłą większością głosów. 

4. Komisja konkursowa dokona wyboru 80 uczestników Programu do dnia 24.01.2022 r. 

Informacje  



o zakwalifikowaniu się do Programu będą wysyłane mailowo na adres podany w formularzu 

zgłoszeniowym. 

 

5. Komisja konkursowa ocenia zgłoszenia biorąc pod uwagę takie kryteria jak: płeć, 

zamieszkanie w Warszawie (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego), oraz poniższe 

kryteria  

fakultatywne (nieobowiązkowe): 

- status kobiety-matki powracającej z urlopu wychowawczego/macierzyńskiego 

(uczestnik jest pierwszy w kolejności przyjęcia do Programu, może otrzymać od 0 do 4 

punktów); 

- utrata pracy powodu epidemii COVID-19 (uczestnik może otrzymać od 0 do 2 

punktów); 

- pozostawanie w okresie wypowiedzenia umowy o pracę (uczestnik może otrzymać od 

0 do 1 punktu); 

- zatrudnienie u pracodawcy uczestniczącym w programie outplacementowym 

(uczestnik może otrzymać od 0 do 1 punktu);  

- status osoby niepełnosprawnej (uczestnik może otrzymać od 0 do 1 punktu);  

- status matki samotnie wychowującej dziecko (uczestnik może otrzymać od 0 do 1 

punktu);  

- pochodzenie z Ukrainy, Białorusi, Litwy (sąsiednich krajów wschodnich) (uczestnik 

może otrzymać od 0 do 1 punktu). 

- Zagrożenie problemem uzależnienia od alkoholu (łącznie za pytania w ppkt a-e 

łącznie 23 pkt) 

a) sięganie po alkohol w trudnych sytuacjach życiowych zdarza Ci się sięgać po 

w celu poprawy nastroju? (0-1 pkt) 

b) zaniedbać któryś z wymienionych obszarów życia (zawodowy, osobisty, 

rodzinny, zdrowotny, materialny, duchowny, prawny) w związku z wypiciem 

alkoholu? 0-1 pkt) 

c) pojawianie się wyrzutów sumienia z powodu sięgnięcia po alkohol? (0-1 pkt) 

d) bliska osoba mierzy się z problemem uzależnienia bądź nadużywania 

alkoholu? (0-10pkt) 

e) uzależnienie od alkoholu (0-10 pkt) 

-Dzielnica zamieszkania: 

- Praga Północ (0-1) 

- Praga Południe ( 0-1) 

- Targówek (0-1) 

- Bielany ( 0-1 ) 

- Wola ( 0-1) 

- Śródmieście ( 0-1 ) 

-  Służewiec ( 0-1 )  

 - Żoliborz ( 0-1 ) 

 - Mokotów ( 0-1 ) 

-  Ochota ( 0-1 ) 

 - Bemowo ( 0-1 ) 

-  Ursus ( 0-1 ) 

 - Ursynów ( 0 -1 ) 



 

6. Przed rozpoczęciem Programu uczestniczka Programu zawrze z Fundacją Przedsiębiorczych 

Kobiet umowę uczestnictwa w Programie, w której określone zostaną zobowiązania stron, a 

niniejszy Regulamin będzie stanowił jej integralną część. Zawarcie umowy, o której mowa w 

zdaniu poprzedzającym, jest warunkiem uczestnictwa w Programie.  

 

§ 5  

Przebieg Programu 

 

1. Program będzie trwał od 01.2022 r. do 03.2022 r.  

2. W ramach Programu, każdy z uczestników będzie miał możliwość uczestniczyć w modułach 

opisanych szczegółowo w § 1 ust. 2 Regulaminu. Terminy wszystkich spotkań w Programie 

zostaną przesłane uczestnikom po przyjęciu do Programu. Organizator będzie kontaktował się 

z uczestnikiem/uczestniczką za pomocą adresu mailowego wskazanego w formularzu 

zgłoszeniowym. 

 

3. Uczestnicy Programu są zobowiązani do uczestniczenia we wszystkich wydarzeniach w 

ramach Programu.  

4. Program zostanie rozpoczęty webinarem wprowadzającym do projektu, a zakończony 

webinarem podsumowującym i kończącym program, w czasie której przedstawione zostaną 

wyniki Programu. 

 

 

§ 6 

Warunki finansowe 

 

1. Program jest finansowany ze środków m.st. Warszawa. 

2. Uczestnictwo w Programie jest bezpłatne. 

 

 

 

§ 7 

 Poufność 

 

1. Organizator oraz komisja konkursowa są zobowiązani do zachowania poufności informacji 

dotyczących projektów biznesowych zawartych w formularzach zgłoszeniowych (dalej 

„Informacje poufne”), a także danych osobowych zgłaszających. 

 

2. Powyższe zobowiązanie do zachowania poufności będzie obowiązywało przez okres 3 lat od 

daty otrzymania przez Organizatora wypełnionego formularza zgłoszeniowego, z wyłączeniem 

przypadków, kiedy obowiązek ujawnienia informacji wynika z obowiązujących przepisów 

prawa. 

 

3. Postanowienia niniejszego paragrafu nie obejmują Informacji poufnych, które: 



 

a. w chwili ujawnienia przez osobę zgłaszającą lub uczestnika Programu były publicznie znane 

lub zostały uzyskane przez Organizatora bez naruszenia jakiegokolwiek zobowiązania do 

zachowania poufności wynikającego z przepisów prawa lub z czynności cywilnoprawnej, 

b. po ujawnieniu przez osobę zgłaszającą lub uczestnika Programu, zostały ogłoszone lub 

w inny sposób stały się publicznie dostępne bez naruszenia jakiegokolwiek zobowiązania do 

zachowania poufności wynikającego z przepisów prawa lub z czynności cywilnoprawnej, 

c. poprzez pisemne wcześniejsze zawiadomienie osoby zgłaszającej lub uczestnika Programu 

zostały wyłączone z obowiązku zachowania poufności. 

 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do: 

 

a. podania do publicznej wiadomości wyników rekrutacji do Programu i zamieszczenia ich  

w materiałach informacyjnych, 

b. przetwarzania danych zawartych w formularzach zgłoszeniowych oraz innych danych w 

ramach Programu i wykorzystywania tych danych w formie anonimowych zestawień, 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin jest dostępny na www.siecprzedsiebiorczychkobiet.pl. 

2. Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych Regulaminem należy do kompetencji właściwych 

organów Organizatora we współpracy z komisją konkursową. 

 

3. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające 

przeprowadzenie Programu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł 

zapobiec,  

w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym przypadków siły wyższej. 

 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.12.2022  roku. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania 

Programu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających 

wpływ na przebieg  

i organizację Programu. O zmianie Regulaminu Organizator poinformuje za pośrednictwem 

strony internetowej www.siecprzedsiebiorczychkobiet.pl. 

 

http://www.siecprzedsiebiorczychkobiet.pl/

