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Zasady realizacji zadania  

pn. Jestem eko 

 

 

1. Realizatorem zadania jest Koło Gospodyń Wiejskich w Rudniku, w partnerstwie z 

Łosickim Domem Kultury, Miastem i Gminą Łosice oraz Powiatowym Stowarzyszeniem 

Animatorów Kultury w Łosicach. 

2. Realizacja zadania obejmuje: 

- organizację szkolenia „Segregacja odpadów” 

- organizację „Warsztatów recyklingowych - projektowanie i tworzenie przedmiotów 

użytkowych” 

- przygotowanie KGW w Rudniku do promowania idei proekologicznej wśród 

mieszkańców gminy i pilotażowe wdrożenie takiej idei 

3. Zadanie  jest realizowane w ramach projektu grantowego poddziałanie 19.2 „Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Lokalnej 

Strategii Rozwoju 2014-2020 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny 

Bugu”.  

4. Zadanie zostanie zrealizowane do 30.09.2021r. w wymiarze:  

- szkolenie „Segregacja odpadów” 1 spotkanie, 4 godz. zegarowe  

- warsztaty recyklingowe - projektowanie i tworzenie przedmiotów użytkowych, 

3 spotkania, każde po 7 godz. zegarowych 

Szczegółowy harmonogram spotkań zostanie przekazany zrekrutowanym uczestnikom. 

5. Miejsce realizacji: Świetlica wiejska w Rudniku, Rudnik 29A, 08-200 Łosice 

6. Organizator zapewnia niezbędne akcesoria (np. projektor, flipchart i inne),  osobę 

prowadzącą szkolenie/warsztat, materiały szkoleniowe dla każdego z uczestników 

szkolenia (drukowane oraz zapewnienie produktów gastronomicznych do nauki 

przygotowywania potraw dla każdego uczestnika), serwis kawowy podczas przerw, 

przeprowadzenie praktycznego szkolenia 

7. Udział w projekcie jest bezpłatny.  

8. Zadanie skierowane jest do Mieszkańców Miasta i Gminy Łosice.  

9. W szkoleniu i w warsztatach będzie brała udział ta sama grupa 15 osób. 

10. W każdym spotkaniu będą uczestniczyły te same osoby (jednorazowa rekrutacja 

wszystkich 15 osób).  

11. Osoby zainteresowane udziałem w zadaniu, zobowiązane są złożyć formularz 

zgłoszeniowy, zgodny w wzorem udostępnionym przez organizatora. Wypełniony 

i podpisany formularz zgłoszeniowy prosimy złożyć osobiście u Sołtysa Sołectwa Rudnik 

lub przesłać podpisany skan na adres e-mailem: kgw.rudnik@wp.pl najpóźniej do dnia 29 

lipca 2021 roku  do godz. 15.00. W przypadku przesłania skanu na e-mail, osoba 

zakwalifikowana jest zobowiązana dostarczyć oryginał przesłanego zgłoszenia przed 



rozpoczęciem udziału w projekcie. Jednocześnie w przypadku zgłoszenia, a następnie 

rezygnacji z uczestnictwa w spotkaniu prosimy o wcześniejszą informację. 

12. Formularze zgłoszeniowe dostępne są u Sołtysa Sołectwa Rudnik oraz na stronie 

www.gminalosice.pl. 

13. Warunkiem organizacji szkolenia i warsztatów będzie zrekrutowanie przynajmniej jednej 

osoby z grupy defaworyzowanej (tj. młodzież lub osoby powyżej 50 roku życia, w tym 

seniorzy lub osoby bezrobotne lub osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem 

społecznym). 

14. O przyjęciu na szkolenie będzie decydowała kolejność zgłoszeń - jeżeli wśród osób 

zakwalifikowanych wg kolejności zgłoszeń nie będzie min. jednej osoby z grupy 

defaworyzowanej, to pierwszą zgłoszoną osobę z grupy defaworyzowanej przesuwa się w 

miejsce ostatniej osoby z listy.  

15. W związku z tym, że projekt ma również zwiększyć potencjał KGW w Rudniku, do 

propagowania idei proekologicznej, zakłada się, że minimum 10 uczestników będzie 

członkami KGW w Rudniku.  

16.  Ze względu na fakt, że szkolenie jest podzielone na kilka spotkań, a mogą wystąpić 

zdarzenia losowe (np. choroba) dopuszcza się, że osoba, która uczestniczyła w co 

najmniej 60% spotkań, jest traktowana jako osoba, która ukończyła szkolenie. 

17. W związku z tym, że szkolenie będzie przeprowadzone na terenie Miasta i Gminy Łosice, 

czyli blisko miejsca zamieszkania uczestników, dojazd do miejsca szkolenia uczestnik 

pokrywa we własnym zakresie. 

 

 

 


