Projekt„MakerWoman”realizowanyjestprzezStowarzyszenieRobisz.to
wpartnerstwiezFundacjąOrangewramachkonkursugrantowego“F
 abLab
Solidaire”.

§1.Informacje
ogólne
1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki udziału, zasady i podstawowe kryteria rekrutacji Uczestniczek Projektu
„MakerWoman”,
ich
obowiązki,
a
także
etapywsparciaprzewidzianegowramachprojektu.
1.2.Projekt“Maker
Woman”
realizowany
jestdziękiwsparciufinansowemuFundacjiOrange.
1.3. Celem oferowanych form wsparcia (warsztaty, szkolenia, konsultacje, indywidualna praca nad projektem,
Open Woman’s Day) jest 
zapobieganie społecznemu oraz technologicznemu wykluczeniu kobiet poprzez
nieformalnąedukację
w
zakresie
nowych
technologiiirzemiosła.
1.4 Projekt “Maker Woman” będzie trwał od czerwca 2017 do lipca 2018. Odbędą się 3 cykle szkoleniowe , w
którychweźmie
udział
łącznie
36
kobiet.
1.5. Uczestnikiem Projektu może zostać osoba, który po spełnieniu wymogów określonych w Regulaminie
rekrutacjizostała
zakwalifikowana
do
uczestnictwawProjekcie.
1.6. Organizatorem projektu jest Stowarzyszenie Robisz.to, NIP 5833215460, REGON 36543512300000, KRS
0000637354,
adres
rejestrowy:
StowarzyszenieRobisz.to,ul.Hokejowa16/8,80-180Gdańsk.
1.7.Miejscerealizacji
projektu:
Fablab
poweredbyOrange,ul.Twarda14/16,00-105Warszawa.

§2Warunkiudziału
w
projekcie
2.1.Projekt“Maker
Woman”
adresowany
jestdokobietwchodzącychlubpowracającychnarynekpracy.
2.2. Uczestniczką Projektu może być osoba, która w chwili podpisywania deklaracji uczestnictwa spełnia
następującekryteria:
pozostaje
bez
zatrudnienia,
niema
stałego
zatrudnienia,
przebywa
na
urlopie
macierzyńskim,bądźurlopiewychowawczym,
adodatkowo:
chce
podnieść
swoje
kwalifikacje
zawodowe.
Uczestniczkami projektu mogą zostać osoby spełniające ww. kryteria, absolwentki różnych typów szkół i uczelni
orazstudentki
min.
II
roku
studiów.
2.3.. Warunkiem ubiegania się o udział w Projekcie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego
się na stronie 
https://makerwoman.robisz.to/ (wzór – załącznik nr 1). Po wstępnej weryfikacji nadesłanych
zgłoszeń Organizator skontaktuje się z wybranymi osobami, które zostaną zaproszone do udziału w kolejnym
etapierekrutacji.
2.4.Wkażdej
z
3ch
edycji
projektu
może
wziąćudział12uczestniczek.
2.5.Warunkiem
wzięcia
udziału
w
projekcie
jestwypełnienie:
a)deklaracjiuczestnictwa
w
Projekcie
(wzór
–załączniknr2),
b)oświadczenia
uczestniczki
Projektu
dotycząceprzetwarzaniadanychosobowych(wzór–załączniknr3),
c)ankiety(wzór
–
załącznik
nr
4).

2.6.Dokumenty,
o
których
mowa
w
ust.
2.5,
pkt.a,bmuszązostaćopatrzonepodpisemUczestniczki.
§3Formywsparcia
w
Projekcie
3.1.Wramach
Projektu
realizowane
są
następująceformywsparcia:
a)warsztaty:
- BHP (5 godzin) -prezentacja pracowni oraz zapoznanie z zasadami bezpiecznego korzystania z przestrzeni
orazmaszyni
narzędzi
znajdujących
się
w
pracowniFabLabPoweredbyOrange.
- Podstawy modelowania Fusion 360 (16 godzin) - zapoznanie z nowoczesnymi metodami projektowania.
Uczestniczki dowiedzą się czym jest program CAD i do czego służy. Zdobędą podstawową wiedzę potrzebną do
tworzeniamodeli
przestrzennych
oraz
informacje,jakprzygotowywaćplikipodposzczególnemaszyny.
- Druk 3D (8 godzin) - Celem kursu jest zapoznanie z obsługą i użytkowaniem drukarek 3D. Uczestniczki
projektu poznają zasady działania (w tym bhp), możliwości jakie oferują oraz dowiedzą się jak przebiega proces
druku3dodwyeksportowania
pliku
.stl
po
obróbkęgotowegowydruku.
- Podstawy obsługi plotera laserowego (8 godzin) - Celem kursu jest zapoznanie z bezpieczną i efektywną
obsługąplotera
laserowego,
poznanie
materiałówmożliwychdoobróbkioraztechnikichwykorzystania.
- Fusion 360 CAM (8 godzin) - Szkolenie obejmuje podstawy programowania maszyn sterowanych numerycznie
z wykorzystaniem modułu CAM programu Fusion 360. W ramach warsztatów omówione zostaną takie
zagadnienia,
jak
przygotowanie
projektu,
technikioptymalizacjiprocesuobróbki.
- Mechanical design (8 godzin) - Podstawy projektowania maszynowego, to nie tylko wiedza o zasadach
konstrukcji maszyn i zrozumienia “jak to działa” ale też informacje o możliwościach łączenia materiałów i ich
wzajemnego
oddziaływania
na
siebie.
- Podstawy elektroniki (16 godzin) - Nauka podstaw elektroniki i nauki programowania urządzeń Arduino.
Uczestniczki zapoznają się z możliwościami urządzeń i z ich pomocą zbudują mi.in. interaktywne gry,
inteligentnelampy
oraz
interaktywną
odzież.
Wprogramierównież6hpodstawprogramowaniawjęzykuC.
- Raspberry Pi (8 godzin) - Podstawy obsługi popularnej platformy minikomputera z zakresu obsługi systemu
Linuxorazsterowania
pinami
GPIO.
- Podstawy szycia (16 godzin) - Nauka obsługi maszyn do szycia. Przygotowanie do samodzielnej pracy z
wielofunkcyjnymi
maszynami
do
szycia.
Podstawypracyzoverlockiemihafciarkącnc.
- Podstawy stolarstwa (8 godzin) - Zapoznanie z podstawowymi materiałami, narzędziami, technikami
stolarskimi.Nauka
podstaw
obróbki,
rodzajamiisposobamipołączeń,zdobieniemikonserwacjądrewna.
- Fotografia produktu (8 godzin) - Zapoznanie z podstawami fotografii produktu - podstawy kompozycji i
wykorzystania światła, tworzenia niskobudżetowych materiałów foto do wykorzystania na stronie www czy social
media.
- Tworzenie klipu video (8 godzin) - nagrywanie video i dźwięku przy użyciu ogólnodostępnych narzędzi oraz
edycjaiprzygotowanie
klipu.
- Tworzenie stron www ( 8 godzin) - Nauka tworzenia stron WWW za pomocą CMS-a Wordpress. Uczestniczki
naucząsiękonfiguracji
oraz
obsługi
tego
słynnegonarzędzia.
- Doradztwo biznesowe (5 godzin) - Konsultacje dotyczące zagadnień związanych z tworzeniem i rozwojem
marki.
- Doradztwo prawne (5 godzin) - Konsultacje w zakresie formalno - prawnych aspektów prowadzenia
działalnościgospodarczej
w
branży
kreatywnej.
b) konsultacje oraz indywidualna praca nad projektem – zajęcia praktyczne, odbywające się w pracowni FabLab
powered by Orange, mające na celu poszerzenie wiedzy i/lub nabycie umiejętności praktycznych, a przez to
uzyskanie nowych kompetencji oraz doskonalenie praktycznych umiejętności Uczestniczek. W czasie trwania
projektuUczestniczki
projektu
“Maker
Woman’zaprojektująiwykonająprototypproduktu/przedmiotu.
c) Open Woman’s Day - otwarte spotkania, warsztaty tematyczne, konsultacje dla uczestniczek projektu oraz
innychkobiet,
którym
nie
udało
się
dostać
dożadnejz3chedycjiprojektu.
3.2. Koszt uczestnictwa w projekcie “Maker Woman” pokrywany jest ze środków projektowych. Oznacza to, że
Uczestnik ma zagwarantowany bezpłatny udział w warsztatach, ponadto Organizator pokrywa koszt materiałów
niezbędnych do realizacji warsztatów oraz podstawowy koszt wykonania prototypu przez Uczestniczki, zgodnie
zindywidualnymi
ustaleniami.
§4Zasadyrekrutacji
4.1. Rekrutację Uczestniczek Projektu prowadzi Stowarzyszenie Robisz.to, które wyznacza jej ramy czasowe.

Ogłoszenie o terminie rekrutacji do wszystkich edycji projektu umieszczone będzie na stronie www projektu
https://makerwoman.robisz.to/ , na plakatach informacyjnych oraz kanałach informacyjnych partnerów
medialnychProjektu.
4.2. Zgłoszenia, które wpłyną po terminie, będą rozpatrywane tylko wówczas, gdy liczba uczestników
zakwalifikowanych
do
projektu
będzie
mniejszaniżliczbamiejsc.
4.3. Ocena nadesłanych do projektu zgłoszeń przeprowadzana będzie na podstawie analizy ankiety rekrutacyjnej
wypełnionejprzez
kandydatkę.
4.4.Weryfikacja
dokumentów
dokonywana
jestprzezKomisjęRekrutacyjną,liczącąconajmniej3członków.
4.5. Kandydatki o najwyższej liczbie punktów uzyskanych z ankiety rekrutacyjnej, zostaną zaproszone na
rozmowęrekrutacyjną.
4.6. Spośród osób zaproszonych na rozmowę rekrutacyjną, Komisja rekrutacyjna wybierze 12 osób, które
zostanązaproszone
do
udziału
w
Projekcie.
4.7. Prace komisji rekrutacyjnej są udokumentowane protokołem i kończą się sporządzeniem i podpisaniem listy
uczestników oraz listy uczestników rezerwowych. W przypadku zwolnienia miejsca – rezygnacji uczestnika – jego
miejscezajmie
pierwsza
w
kolejności
osoba
zlistyrezerwowej(jeżelijestutworzona).
4.8. Decyzję o powrocie danej osoby do Projektu w przypadku braku listy rezerwowej podejmuje Organizator
biorącpoduwagę
w
szczególności
ilość
uzyskanychpunktóworazdyspozycyjnośćuczestniczki.
4.9 . Uczestniczka Projektu podpisuje Umowę uczestnictwa w Projekcie w terminie 7 dni od otrzymania
mailowegopotwierdzenia
udziału
w
projekcie.
4.10 W przypadku niepodpisania umowy w terminie, o którym mowa w ust. 9, Organizator może uznać, że
uczestniczka
Projektu
zrezygnowała
z
jego
udziału.
§5Obowiązki
uczestniczek
Projektu
5. 1. Uczestniczka ma obowiązek aktywnego uczestnictwa we wsparciu oferowanym w ramach Projektu.
Nieobecności
dopuszczalne
są
jedynie
w
przypadkachlosowychtj.wszczególnościwprzypadkuchoroby.
5.2. Obowiązki Uczestniczki Projektu: 1) wypełnienie wszelkich dokumentów, ankiet i oświadczeń związanych z
realizacją projektu, 2) przestrzeganie regulaminu rekrutacji, 3) systematyczne uczestniczenie w zajęciach, 4)
stosowaniesię
do
regulaminu
pracowni
orazobowiązującychzasadBHP.

§6Postanowienia
końcowe
6.1. Ostateczna interpretacja Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie należy do Stowarzyszenia
Robisz.to.
6.2.Organizator
Projektu
zastrzega
sobie
prawozmianyniniejszegoRegulaminu.
6.3.Aktualnatreść
regulaminu
dostępna
jestnastroniewwwprojektu.

Załączniki:
Załączniknr.1
do
Regulaminu
rekrutacji
i
uczestnictwawprojekcie-Formularzzgłoszeniowy
Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. DEKLARACJA UCZESTNICTWA W
PROJEKCIE
„Maker
Woman
”
Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. OŚWIADCZENIE UCZESTNICZKI
PROJEKTU

DEKLARACJA
UCZESTNICTWAWPROJEKCIE„MakerWoman”

Ja, niżej podpisana ……………………………………………………………………………... (imię i nazwisko)
deklaruję udział w Projekcie „Maker Woman”, realizowanym przez Stowarzyszenie Robisz.to. Oświadczam, że
spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału w Projekcie określone w § 2 Regulaminu
rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Maker Woman”. 2. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem
rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie oraz akceptuję postanowienia tego Regulaminu, w tym zobowiązuję się do
systematycznego udziału w dostępnych formach wsparcia. 3. Wyrażam zgodę na poddanie się badaniom
ewaluacyjnym w trakcie realizacji Projektu oraz po jego zakończeniu. 4. Oświadczam, że zostałam/em
poinformowana,
że
Projekt
jest
współfinansowanyprzezFundacjęOrangewramachprojektuFabLabSolidaire.


………………………………………………………..data,miejscowość

podpisUczestniczki
Projektu
………………………………………………………………………...

OŚWIADCZENIE
W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Maker Woman” oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 1.
Administratorem moich danych osobowych jest Stowarzyszenie Robisz.to, mający siedzibę przy ul. Hokejowej
16/8 w Gdańsku. 2. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obowiązków związanych z
realizacją projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia,
monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych 3. Podanie
danych przez uczestniczkę projektu jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w projekcie. Odmowa ich
podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu; 4. Dane osobowe są
niezbędne dla realizacji projektu “Maker Woman”. Podstawą prawną przetwarzania moich danych osobowych
stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 oraz art. 27 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) 5. Moje dane osobowe zostały powierzone do
przetwarzania Organizatorowi realizującemu projekt - Stowarzyszeniu Robisz.to oraz podmiotom, które w
partnerstwie w organizatorem uczestniczą w realizacji projektu – będą prowadzić wsparcie w ramach Projektu. 6.
Moje dane osobowe mogą zostać powierzone do przetwarzania podmiotom realizującym badania ewaluacyjne
lub inne działania związane z realizacją projektu “Maker Woman”. 7. Moje dane osobowe nie będą przekazywane
podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. 8. Mam prawo dostępu do treści swoich
danychiichpoprawiania.

…..………………………….…………………
data,miejscowość

…………………………………………………………………………...
podpisUczestniczkiprojektu

ANKIETA REKRUTACYJNA „Maker Woman” Niniejsza ankieta ma na celu określenie Pani predyspozycji i
motywacji do uczestnictwa w projekcie „Maker Woman”. Proszę o dokładne zapoznanie się z wszystkimi
pytaniamiiudzielenie
szczerych
odpowiedzi.
1.CzymaPani
sprecyzowane
plany
zawodowe?
a) tak
b) nie
2.JakoceniaPani
swoje
kompetencje
zawodowe?
a) wysoko
b) średnio
c) nisko
3.JakoceniaPani
swoje
umiejętności
planowaniakarieryzawodowej?
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
4.Czykiedykolwiek
korzystała
Pani
z
usług
doradcyzawodowego?
a)tak
b)nie
5.Proszęustosunkować
się
do
poniższych
stwierdzeń,zaznaczającwłaściwąodpowiedź:
a)uważam,że
mam
wiele
pozytywnych
cech:
b)niewierzęwe
własne
siły:
c)niepokojęsię
o
swoją
przyszłość:
d)mampowody,
aby
być
z
siebie
dumną/dumnym:
e)potrafięosiągnąć
to,
co
sobie
zamierzyłam/zamierzyłem:
6. Proszę ustosunkować się do poniższych stwierdzeń, zaznaczając właściwą odpowiedź: Udział w Projekcie
stanowidlamnie:
a)wyzwanie,
któremu
chcę
sprostać:
ie
mamzdania
b)możliwość
poszerzenia
swojej
wiedzy:
takiemam
c)okazjędozdobycia
nowych
doświadczeń:
iemamzdania
d)podniesienie
umiejętności
praktycznych:
iemamzdania
7. Proszę określić poziom swojej motywacji do aktywnego uczestnictwa w projekcie i podjęcia działań na rzecz
swojegorozwoju
zawodowego:
(Proszę otoczyć kółkiem odpowiednią cyfrę w skali 1-5, gdzie 1 – oznacza poziom bardzo niski, a 5 – poziom
bardzowysoki).
12345
Dziękujemyza
wypełnienie
ankiety!

