Projekt „Opieka nad osobami starszymi i/lub z niepełnosprawnościami prowadzona
przez Fundację ZOSIA RADOSIA i WIKTORIA”
UMOWA TRÓJSTRONNA Z UCZESTNIKIEM/CZKĄ PROJEKTU
Zawarta w dniu ...........................pomiędzy:
FUNDACJA NA RZECZ OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH WIKTORIA

z siedzibą przy ul. Mikorzyńska 43 88-100 Inowrocław
reprezentowaną przez Karolinę Konopę
zwaną dalej „Partnerem"
a

zamieszkałą/ym.................................................................................
legitymujacą/ym się dowodem osobistym nr.................................seria......................
PESEL...........................................
zwaną/ym dalej „Uczestnikiem Projektu".
a

zamieszkałą/ym.................................................................................
legitymujacą/ym się dowodem osobistym nr.................................seria......................
PESEL...........................................
zwaną/ym dalej „pracownikiem".
§1
Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie zasad współpracy i uczestnictwa stron Umowy
podczas

świadczenia

niepełnosprawnościami

usług

projektu

prowadzona

pn.
przez

„Opieka
Fundację

nad

osobami

ZOSIA

starszymi

RADOSIA

i

i/lub

z

WIKTORIA”

współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne
społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój
usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2014 – 2020
§2
Uczestnik Projektu oświadcza, że:
1. W dniu podpisania niniejszej Umowy potwierdza prawidłowość informacji przekazanych w
Karcie Rekrutacyjnej.
2. Potwierdza poprawność danych osobowych przekazanych Partnerowi.
§3
Na mocy niniejszej umowy Partner zobowiązuje się do:

1. Rzetelnej i nieodpłatnej dla uczestnika projektu realizacji usług opiekuńczych,
2. Przestrzegania polityki i zasad wspólnotowych, szczególnie polityki równych szans i koncepcji
zrównoważonego rozwoju.
§4
Na mocy niniejszej umowy Uczestnik Projektu zobowiązuje się do:
1. Uczestnictwa w projekcie na zasadach określonych w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w
projekcie,
2. Przestrzegania zapisów Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,
3. Poddawania się monitoringowi służącemu kontroli realizacji projektu oraz jego ewaluacji
poprzez wypełnienie ankiet bądź uczestnictwa w wywiadach,
4. Udzielania niezwłocznie wszelkich informacji związanych ze zmianą statusu uczestnika/czki
projektu.
§5
Na mocy niniejszej umowy pracownik zobowiązuje się do:
1. Rzetelnej realizacji usług opiekuńczych,
2.

Rzetelnego wypełniania zadań określonych w § 6 w zależności od potrzeb Uczestnika
projektu.
§6

Wymienione w §3 ust. 1 usługi opiekuńcze, świadczone przez pracownika, obejmują następujący
katalog, doprecyzowany zgodnie z indywidualnie zgłoszonymi potrzebami Uczestnika projektu, m.in.:
1. Pomoc w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,
2. Pomoc w zakupach,
3. Pomoc w komunikacji z innymi osobami z otoczenia,
4. Pomoc w pisaniu i czytaniu pism, wypełnianiu druków, pisaniu i czytaniu korespondencji,
5. Pomoc w czytaniu książek, prasy,
6. Pomoc w zaspokojeniu potrzeb higienicznych.
7. Pomoc w obowiązkach domowych.
§6
1. Termin realizacji przedmiotu Umowy obejmuje okres od ..........................................................
do maksymalnie....................................., nie później niż do zakończenia projektu.
2. Umowa może zostać rozwiązana przed upływem terminu jego obowiązywania w przypadku:
a. Złożenia rezygnacji przez Uczestnika Projektu;
b. Stwierdzenia nieprawdziwości danych, o których mowa w § 2 Umowy;
c. Naruszenia przez Uczestnika Projektu postanowień § 4 Umowy, jeżeli po uprzednim
wezwaniu przez Partnera i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 14
dni, Uczestnik Projektu nadal narusza postanowienia Umowy.

3. Usługi opiekuńcze mogą być wykonywane przez cały tydzień w przedziale godzinowym 8:0016:00, oraz w szczególnych, indywidualnych przypadkach - za zgodą przedstawiciela Partnera
w innych godzinach.
4. Rzeczywista liczba godzin, termin świadczenia usług opiekuńczych uzależniona będzie od
potrzeb Uczestnika Projektu. W przypadku braku wolnego pracownika w terminie
zgłoszonym przez Uczestnika projektu, uzgadniany jest inny, możliwie najbliższy termin.
§7
Pracownik zobowiązuje się do przedłożenia Uczestnikowi Projektu po wykonanej usłudze wsparcia
Listę obecności, na której Uczestnik Projektu potwierdza każdorazowo realizację usługi.
§8
Za dzień przystąpienia do projektu uważa się dzień podpisania dokumentu „Deklaracja uczestnictwa
w projekcie”.
§9
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§10
Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy będą rozstrzygane na drodze postępowania
sądowego. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§11
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Uczestnik/czka projektu/opiekun prawny

Partner

pracownik

Składając niniejszą Umowę oświadczam, iż zostałam/em uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art.
233§ 1 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych
zamieszczonych w Umowie.
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