
	
	 	 	

	

UMOWA		Nr................ZI/1/2018		

w	ramach	Projektu	nr	RPPK.08.01.00-IP.01-18-019/17	

Tytuł	projektu:		„ZITEGROWANI”	

CZĘŚĆ	I	

USTALENIA	UMOWY	

w	zakresie	formalno-	prawnym	uczestnictwa	w	projekcie		

Zawarta	w		Cmolasie	w	dniu	...................................	pomiędzy:			

Centrum	 Animacji	 	 Społecznej	 z	 siedzibą	 w	 Cmolasie	 273,	 36-105	 Cmolas,	 REGON	 365598842,	
NIP	8141686914	reprezentowaną	przez:	Daniela	Jakubowskiego-	Prezesa	Zarządu	

zwanym	dalej		„Beneficjentem”.		

a			

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..		 	 						
(Imię	i	nazwisko	uczestnika	projektu)		

zamieszkałym/ą	w:	……………………………………………	ul.	……………………….........................................		

PESEL:	......................................		

Data	i	miejsce	urodzenia:..........................................................		

zwanym/ą	dalej	„Uczestnikiem	Projektu”,			

§	1					

1. Niniejsza	Umowa	określa	warunki	uczestnictwa	w	projekcie	„ZINTEGROWANI”.	

2. Warunki	 uczestnictwa	 w	 Projekcie,	 o	 którym	 mowa	 w	 ust.	 1	 określa	 Regulamin	 rekrutacji		
i	uczestnictwa	w	projekcie	„ZINEGROWANI”.	

3. Projekt	 jest	 współfinansowany	 ze	 środków	 Unii	 Europejskiej	 w	 ramach	 Europejskiego	 Funduszu	
Społecznego.	

4. Projekt	 realizuje	 Centrum	 Animacji	 Społecznej	 (Lider	 projektu)	 w	 partnerstwie	 z	 Przemysławem	
Szamburskim	 (osoba	 fizyczna	 prowadząca	 jednoosobową	 działalność	 gospodarczą)	 oraz	 Fundacją	
Conceptus.	

5. Okres	realizacji	Projektu	określa	wniosek	o	dofinansowanie	i	w	chwili	zawarcia	niniejszej	umowy	trwa	on	
od	01.03.2018	do	30.06.2019.	

6. Udział	w	Projekcie	jest	bezpłatny.		
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§	2	

1. Projekt	zakłada	wsparcie	Uczestnikom	Projektu	w	postaci:	

1) wsparcie	 społeczno-identyfikacyjne	w	 tym:	 stworzenie	 Indywidualnego	Planu	Rozwoju	 (5h/os.),	
trening	 umiejętności	 społecznych	 (24h/gr.10-os.),	 indywidualne	 poradnictwo	 psychologiczne	
(10h/os.);	

2) wsparcie	 edukacyjne	 w	 tym:	 warsztaty	 komputerowe	 (32h/gr.	 5-os.),	 trening	 pracy	 (24h/gr.	
10-os.);	

3) wsparcie	 zawodowe	 w	 tym:	 indywidualne	 poradnictwo	 zawodowe	 (10h/os.),	 szkolenia	
zawodowe	(śr.	100-110h/os.),	pośrednictwo	pracy	(10h/os.).	

2. Udzielenie	wsparcia	w	ramach	projektu	każdorazowo	jest	poprzedzone	identyfikacją	potrzeb	Uczestnika.	

3. Pierwszym	etapem	udziału	w	projekcie	dla	każdego	uczestnika	jest	pogłębiona	identyfikacja	potencjału	i	
opracowanie	 IPR	 (podczas	 sesji	 z	 doradcą	 zawodowym),	 w	 którym	 na	 podstawie	 przeprowadzonej	
diagnozy	potrzeb	i	możliwości	uczestnika,	określana	jest	ścieżka	udziału	Uczestnika	w	projekcie	tj.	kolejne	
formy	wsparcia,	w	których	weźmie	udział.		

4. Każdy	 uczestnik	 otrzymuje	 ofertę	 wsparcia,	 obejmującą	 takie	 formy	 pomocy,	 które	 zostaną	
zidentyfikowane	 u	 niego	 jako	 niezbędne	 w	 celu	 poprawy	 sytuacji	 społecznej	 oraz	 na	 rynku	 pracy		
i	uzyskania	zatrudnienia.	

5. Zakończenie	 udziału	 Uczestnika	 w	 projekcie	 zgodnie	 z	 zaplanowaną	 ścieżką	 jest	 rozumiane	 jako	
zakończenie	udziału	w	formach	wsparcia	przewidzianych	dla	niego	i	określonych	w	IPR.	

		 	 	 	 	 	 	 §	3	

1. Uczestnik	Projektu	oświadcza,	 iż	 zapoznał	 się	 z	 treścią	Regulaminu	 i	 zobowiązuje	 się	do	 respektowania	
zawartych	 w	 nim	 postanowień	 oraz	 oświadcza,	 że	 spełnia	 warunki	 uczestnictwa		
w	Projekcie	w	nim	określone.		

2. Uczestnik	 Projektu	 oświadcza,	 że	 wszystkie	 jego	 dane	 zawarte	 w	 dokumentacji	 	 przedłożonej		
w	 trakcie	 rekrutacji	 są	 aktualne,	 a	w	przypadku	 ich	 zmiany	w	 trakcie	obowiązywania	niniejszej	 umowy	
niezwłocznie	powiadomi	o	tym	Beneficjenta.		

3. Uczestnik	 zobowiązuje	 się	 do	 przekazania	 Beneficjentowi	 danych	 dotyczących	 jego	 statusu	 na	 rynku	
pracy,	w	terminie	4	tygodni	po	zakończeniu	udziału	w	projekcie.	

4. Uczestnik	 zobowiązuje	 się	 do	 udostępnienia	 Beneficjentowi	 danych	 dotyczących	 jego	 statusu	 na	 rynku	
pracy,	w	ciągu	3	miesięcy	po	zakończeniu	udziału	w	projekcie.	

5. Uczestnik	 Projektu	 wyraża	 zgodę	 na	 możliwość	 nieodpłatnego	 wykorzystania	 przez	 Beneficjenta,																
w	 czasie	 trwania	 i	 po	 okresie	 realizacji	 Projektu,	 wizerunku	 uczestnika	 do	 celów	 związanych		
z	promocją,	monitoringiem,	kontrolą	i	ewaluacją	Projektu.			
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§	4		

1. Uczestnik	Projektu	ma	prawo	do:	

1) korzystania	 z	 form	 wsparcia	 oferowanych	 w	 ramach	 projektu	 i	 określonych	 w	 jego	
Indywidualnym	Planie	Rozwoju;	

2) otrzymania	 odpowiednich	 dokumentów	 potwierdzających	 ukończenie	 szkolenia	 i	 uzyskanie	
kompetencji	 lub	 kwalifikacji	 zawodowych,	 w	 przypadku	 spełnienia	 warunków	 wskazanych		
w	2	§;	

3) otrzymania	 stypendium	 szkoleniowego,	 w	 przypadku	 gdy	 zostanie	 skierowany	 do	 udziału		
w	szkoleniu	zawodowym.	

2. Uczestnik	Projektu	jest	zobowiązany	do:	

1) aktywnego	 uczestnictwa	 we	 wszystkich	 zaplanowanych	 w	 projekcie	 formach	 wsparcia		
w	ustalonych	terminach	i	lokalizacjach;	

2) przestrzegania	 ustalonego	 harmonogramu	 form	 wsparcia	 w	 projekcie.	 W	 przypadku	 braku	
możliwości	udziału	w	zaplanowanej	dla	niego	formie	wsparcia	w	ustalonym	wcześniej	terminie	
Uczestnik	 Projektu	 ma	 obowiązek	 niezwłocznie	 powiadomić	 o	 tym	 fakcie	 Beneficjenta	 (nie	
później	niż	1	dzień	roboczy	przed	zaplanowaną	formą	wsparcia);	

3) potwierdzania	 uczestnictwa	 w	 zajęciach	 i	 spotkaniach	 indywidualnych	 każdorazowo	
własnoręcznym	podpisem	na	liście	obecności	bądź	innym	dokumencie	potwierdzającym	udział;	

4) w	przypadku	nieobecności	spowodowanej	chorobą	uczestnik	jest	zobowiązany	do	dostarczenia	
biura	projektu	zaświadczenia	lekarskiego;		

5) wypełniania	 wszelkich	 dokumentów	 związanych	 z	 udziałem	 w	 Projekcie,	 w	 tym	 ankiet	
związanych	z	monitoringiem,	ewaluacją	oraz	innych	wskazanych	przez	Beneficjenta;	

6) informowania	na	bieżąco	o	wszystkich	zdarzeniach	mogących	zakłócić	udział	w	Projekcie.	

§	5	

1. Uczestnik	zostaje	skreślony	z	listy	Uczestników	projektu	w	przypadku:	

a) przekroczenia	dozwolonego	 limitu	nieobecności	 	 tj.	 frekwencja	na	poziomie	nie	niższym	niż	
80%	godzin	zajęć	w	przypadku	szkoleń	zawodowych;	

b) naruszenia	 postanowień	 Regulaminu	 rekrutacji	 i	 uczestnictwa	 w	 projekcie	 lub	 zasad	
współżycia	społecznego;	

c) złożenia	pisemnego	oświadczenia	o	rezygnacji	z	uczestnictwa	w	projekcie.	
2. W	 przypadku	 rezygnacji	 z	 uczestnictwa	 w	 projekcie	 Uczestnik	 zobowiązuje	 się	 do	 niezwłocznego	

przedłożenia	pisemnego	oświadczenia	z	podaniem	przyczyn	rezygnacji,	a	Organizator	może	żądać,	aby	
Uczestnik	przedłożył	również	dokumenty/zaświadczenia	lekarskie	usprawiedliwiające	jego	rezygnację.		

3. Rozwiązanie	umowy,	o	którym	mowa	w	pkt	1,	skuteczne	jest	od	dnia	doręczenia	Uczestnikowi	Projektu	
drogą	pocztową	(na	adres	wskazany	w	niniejszej	umowie)	oświadczenia	o	jej	rozwiązaniu.		

	 	 	 	 	 	 	 	



																																																																																																																																						 	

4	

§	6		 	

1. Wszelkie	zmiany	treści	umowy	wymagają	formy	pisemnej	pod	rygorem	nieważności.			

2. W	 sprawach	 nieuregulowanych	 niniejszą	 umową	 mają	 zastosowanie	 postanowienia	 Regulaminu	
rekrutacji	i	uczestnictwa	w	Projekcie	oraz	przepisy	Kodeksu	Cywilnego.			

3. Ewentualne	spory	związane	z	realizacją	niniejszej	umowy	strony	będą	starały	się	rozwiązać	polubownie.	

	

	

……………………………………………………….					 	 	 .….................………………………………………																				
podpis	Beneficjenta		 	 	 	 	 podpis		Uczestnika	Projektu	
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CZĘŚĆ	II	

USTALENIA	UMOWY	

w	zakresie	wzmocnienia	aktywności	społeczno-zawodowej	oraz	przeciwdziałania	wykluczeniu	
społecznemu	lub	ubóstwa	

	

I. Usługi	aktywnej	integracji	społeczno-	zawodowej	przewidziane	dla	Uczestnika	projektu.	

1. Usługi	o	charakterze	społecznym.	

Potrzeby:	
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………	

Potencjał:	
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………	

Działania:	 Planowany	termin	wsparcia:	

□				Trening	umiejętności	społecznych	 	

□				Indywidualne	poradnictwo	psychologiczne	 	

□				Inne	(np.	poradnictwo	prawne)……………………………………………..	 	

2. Usługi	o	charakterze	edukacyjnym.	

Potrzeby:	 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….	
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Potencjał:	 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………...	

Działania:	 Planowany	termin	wsparcia:	

□				Warsztaty	komputerowe	 	

□				Trening	pracy	 	

□				Inne	(jakie?)…………………………………………………………..	 	

3. Usługi	o	charakterze	zawodowym.	

Potrzeby:	
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………	

Potencjał:	
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………….	

Działania:	 Planowany	termin	wsparcia:	

□				Indywidualne	poradnictwo	zawodowe	 	

□				Szkolenie	zawodowe	(jakie?)	……………………………………………………………	 	

□				Stypendium	szkoleniowe	 	
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□				Pośrednictwo	pracy	 	

□				Inne	(jakie?)	…………………………………………………………	 	

II. Opis	zaistniałych	w	przebiegu	realizacji	zdarzeń	mogących	mieć	wpływ	na	zmianę	
dotychczasowego	zakresu	aktywizowania	(np.	uczestnik	przebywał	w	szpitalu	w	związku	z	tym	
zadanie	zostało	przesunięte).	

Aktualizacja	indywidualnej	ścieżki	reintegracji	społeczno	zawodowej	 Data	aktualizacji.	

1. …………………………………………………………………………………………….	

2. ……………………………………………………………………………………………..	

3. ……………………………………………………………………………………………..	

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………	

	

III. Szczegółowy	opis	efektów	aktywizacji	społeczno-zawodowej		Uczestnika	na	koniec	jego	udziału	
w	projekcie	w	odniesieniu	do	potrzeb	i	potencjału		oraz	zastosowanych	działań.	

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................	

	

Umowa	 została	 sporządzona	 w	 dwóch	 jednobrzmiących	 egzemplarzach,	 po	 jednym	 dla	 każdej	 ze	 stron.					
	

……………………………………………………….					 	 	 .….................………………………………………																				
podpis	Beneficjenta		 	 	 	 	 podpis		Uczestnika	Projektu	
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