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Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Profesjonalizacja usług asystenckich
i opiekuńczych dla osób niesamodzielnych – nowe standardy kształcenia i opieki”

UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Profesjonalizacja usług asystenckich i opiekuńczych dla osób niesamodzielnych – nowe standardy
kształcenia i opieki”
współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach II Osi priorytetowej Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”,
Działanie 2.8 „Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym”, współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego (nr projektu POWR. 02.08.00-00-0018/17-00) zwanym dalej „Projektem”.
Projekt realizowany jest przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w partnerstwie z Uniwersytetem Kardynała
Stefana Wyszyńskiego i Stowarzyszeniem Niepełnosprawni dla Środowiska EKON.

zawarta w dniu ………………….……. pomiędzy:
Stowarzyszeniem Niepełnosprawni dla Środowiska EKON, z siedzibą w Warszawie 02-823, przy ul.
Mortkowicza 5, NIP: 5342246480, REGON: 015635511, zwanym dalej „Partnerem”, działającym
w imieniu własnym oraz na rzecz własną reprezentowanym przez:
Panią Martę Jabłońską – Przewodniczącą Zarządu
a
Stowarzyszeniem Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”, z siedzibą w Łodzi, ul. 28 Pułku Strzelców
Kaniowskich 71/73 (90-558 Łódź), NIP: 725-18-72-735, REGON: 473204532, zwanym dalej
„Wykonawcą”, działającym w imieniu własnym oraz na rzecz własną reprezentowanym przez:
Pana Tomasza Musielskiego – Prezesa Zarządu
a
Panią/Panem ………………………………………………....

PESEL …………………………………………………..

(imię i nazwisko)

Zamieszkałą/ym w …..………………………………….….
(kod pocztowy)

ul. …………………………………………………………………....
zwanym dalej „Uczestnikiem Projektu”
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Partner, Wykonawca i Uczestnik Projektu w dalszej części Umowy będą zwani również łącznie
„Stronami”.
§1
1. Partner i Wykonawca oświadczają, iż …………………...……………………………… został/a
zakwalifikowany/a do udziału w Projekcie „Profesjonalizacja usług asystenckich i opiekuńczych
dla osób niesamodzielnych – nowe standardy kształcenia i opieki” i staje się Uczestnikiem
Projektu (zwany dalej Uczestnikiem).
2. Uczestnik Projektu oświadcza, iż wszystkie dane zawarte w Formularzu Zgłoszeniowym, w tym we
wszystkich oświadczeniach są zgodne z prawdą i nadal aktualne oraz zobowiązuje się do
bezzwłocznego pisemnego poinformowania Partnera o każdej ich zmianie oraz do okazania kopii
aktualnych dokumentów w tym zakresie. Jednocześnie Uczestnik Projektu w związku
z przystąpieniem do Projektu oświadcza, iż:
a. wyraża wolę uczestnictwa w Projekcie;
b. zna i spełnia wszystkie kryteria uczestnictwa uprawniające do udziału w Projekcie (należy
do grupy docelowej Projektu), o których mowa w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa
w Projekcie;
c. został poinformowany przez Partnera, że Projekt współfinansowany jest ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego;
d. jest świadomy odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.
3. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie oraz
pozostałymi dokumentami dotyczącymi Projektu i akceptuje wszystkie ich postanowienia oraz
zobowiązuje się do ich stosowania.
§2
1. W ramach Projektu przewidziano (obowiązkowo) dla wszystkich Uczestników Projektu diagnozę
funkcjonalną. Pozytywny wynik diagnozy dopuszcza do kolejnego etapu – udziału w szkoleniach.
Uczestnik nie ponosi kosztów diagnozy w przypadku nie zakwalifikowania go do udziału
w szkoleniach;
2. W ramach Projektu każdy z Uczestników zrealizuje następującą ścieżkę wsparcia:
a. Diagnoza funkcjonalna - zawiera ocenę predyspozycji i kompetencji społecznych (testy,
wywiady), sprawności i wydolności fizycznej w odniesieniu do pracy opiekuna (testy
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wysiłkowe, spirometryczne) oraz wykonanie prób pracy (techniki symulacyjne). Zaplanowana
jest diagnoza dla 360 osób, 6 godzin/osoba.
b. Szkolenia z zakresu standardów opieki nad osobami niesamodzielnymi - Program
szkoleniowy będzie obejmował 100 godzin merytorycznych i praktycznych, w sumie 13 dni
szkoleniowych dla każdej z grup. Szkolenie zakończy się egzaminem i zaświadczeniem
o ukończeniu szkolenia.
c. Szkolenia z obsługi systemu teleopieki – 6 godzin na osobę. Szkolenie zakończy się uzyskaniem
zaświadczenia.
d. Superwizja – 3 spotkania grupowe po 8 godzin oraz średnio 8 godzin na osobę
w indywidualnej superwizji dla każdego opiekuna podejmującego się świadczenia usług
asystenckich i opiekuńczych na rzecz osób niesamodzielnych objętych wsparciem w ramach
projektu na podstawie odrębnej umowy zawartej w Wykonawcą.
§3
1. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do udziału w badaniu oceny wdrożonych standardów usług
asystenckich i opiekuńczych oraz standardów teleopieki. Badanie przeprowadzone zostanie
pośród wybranych uczestników następującymi metodami:
a) badaniach realizowanych metodą PAPI (Paper & Pen Personal Interview)
b) badaniach realizowanych metodą IDI ( Individual In-Depth Interviews)
2. Czas i miejsce realizacji wsparcia ustalone zostaną z personelem Projektu.
3. Spotkania będą odbywały się po godzinach świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych.
§4
Działania, o których mowa w § 2 i § 3 , będą odbywać się w miejscach i terminach ustalonych przez
personel projektu lub Wykonawcę. Harmonogram poszczególnych form wsparcia zostanie przekazany
Uczestnikowi przed rozpoczęciem poszczególnych zajęć (nie później niż w terminie 7 dni przed
zajęciami).
§5
1. Uczestnik Projektu ma prawo do:
a) bezpłatnego udziału we wszystkich formach wsparcia określonych dla niego w Regulaminie
Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie,
b) otrzymania materiałów szkoleniowych i innych pomocy dydaktycznych do zajęć,
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c) otrzymania zaświadczenia
niesamodzielnych,

o

ukończeniu

szkolenia

asystenta

i

opiekuna

osób

d) otrzymania zaświadczenia po ukończeniu szkolenia z teleopieki.
2. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do:
a. bezwzględnego przestrzegania postanowień Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie
„Profesjonalizacja usług asystenckich i opiekuńczych dla osób niesamodzielnych – nowe standardy kształcenia i opieki”,
b. podpisania i przedłożenia w Punktach Przyjmowania Zgłoszeń formularza rekrutacyjnego,
o którym mowa w § 4 Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie,
c. aktywnego i regularnego uczestnictwa w zaplanowanych formach wsparcia, stosowania się do
zaleceń personelu Projektu,
d. obecności na przynajmniej 80% wszystkich zajęć. Uczestnik Projektu ma prawo
do uzasadnionego opuszczenia 20% wszystkich zajęć – dotyczy każdej formy wsparcia osobno.
e. każdorazowego potwierdzania swojego uczestnictwa w formach wsparcia poprzez złożenie
podpisu na listach obecności. Partner dopuszcza usprawiedliwione nieobecności uczestnika
Projektu spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi. Usprawiedliwienie
wymaga telefonicznego zawiadomienia i złożenia pisemnego oświadczenia o przyczynach
nieobecności. W przypadku nieobecności spowodowanej chorobą wymagane jest dostarczenie
zaświadczenia lekarskiego, pisemnego usprawiedliwienia nieobecności powyżej progu 20%,
o którym mowa w podpunkcie d, z podaniem jej przyczyny, w terminie do 7 dni od daty
zaistnienia zdarzenia,
f. przystąpienia do egzaminu końcowego w zakresie usług asystenckich i opiekuńczych oraz
teleopieki,
g. bieżącego informowania Wykonawcę o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego dalszy
udział w Projekcie,
h. natychmiastowego poinformowania Wykonawcę o zmianie jakichkolwiek danych osobowych
i kontaktowych wpisanych w Formularzu zgłoszeniowym.
§6
1. Uczestnik może zrezygnować lub zostać wykluczony z udziału w Projekcie w przypadkach
wskazanych w niniejszej umowie oraz w § 11 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie,
o którym mowa w § 1 ust. 3.
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2. Uczestnik jest zobowiązany do poinformowania Wykonawcę - w formie pisemnej lub w formie
elektronicznej o rezygnacji, w terminie do 2 dni od momentu zaistnienia przyczyn powodujących
konieczność rezygnacji.
3. Uczestnik może zostać wykluczony z udziału w Projekcie z powodu:
a. przekroczenia 20% nieobecności w każdej przeznaczonej dla niego formie wsparcia,
b. rażącego naruszenia norm społecznych (w szczególności zakłócania realizacji poszczególnych
form wsparcia przewidzianych w projekcie, uniemożliwiającego prawidłowe ich
przeprowadzenie, przebywania w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków
odurzających),
c. podania w formularzu rekrutacyjnym nieprawdziwych danych i informacji,
d. naruszenia zasad wynikających z Regulaminu rekrutacji lub Umowy uczestnictwa.
e. stanu psychofizycznego uniemożliwiającego realizacje zadań projektowych, w szczególności
świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych .
4. Decyzję w zakresie wykluczenia Uczestnika z udziału w Projekcie podejmuje Wykonawca
w porozumieniu z Partnerem. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnych od
Uczestnika, może on zostać dopuszczony do kontynuacji uczestnictwa w Projekcie, pomimo
przekroczenia 20% nieobecności. Za nadzwyczajne okoliczności przyjmuje się w szczególności
chorobę Uczestnika, której charakter uniemożliwia osobiste stawiennictwo na zajęciach lub
chorobę członka rodziny Uczestnika powodującą przekroczenie dopuszczalnej liczby nieobecności.
Uczestnik wówczas zobowiązany jest do przedstawienia wiarygodnych dokumentów
potwierdzających wystąpienie tych okoliczności.
5. Uczestnik, który został wykluczony z Projektu z powodów określonych w ust. 3 za wyjątkiem
powodów niezawinionych przez Uczestnika Projektu wymienionych ust. 3e lub zrezygnował
z udziału w Projekcie, jest zobowiązany do zwrotu kosztów swojego uczestnictwa w Projekcie
w wysokości nieprzekraczającej 8.700,00 zł. w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnej decyzji
o wykluczeniu z Projektu przesłanej listem poleconym na wskazany przez Uczestnika Projektu
w Umowie uczestnictwa adres zamieszkania. Informacja o wysokości kosztów uczestnictwa
w Projekcie oraz numer rachunku bankowego, na który należy wpłacić ww. kwotę będą podane
w pisemnej decyzji o wykluczeniu z Projektu.
6. Zwrot kosztów wyliczany jest indywidualnie dla Uczestnika Projektu i jest sumą całkowitego kosztu
uczestnictwa w formach wsparcia, z których Uczestnik Projektu skorzystał w ramach Projektu od
początku trwania Projektu do momentu rezygnacji lub wykluczenia,
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7. Partner odstąpi od żądania zwrotu kosztów, o którym mowa w ust. 5 i 6, w indywidualnie
uzasadnionych przypadkach, spowodowanych wystąpieniem nadzwyczajnych i niezawinionych
przez Uczestnika okoliczności losowych.
8. W przypadku, gdyby którekolwiek ze złożonych oświadczeń Uczestnika było nieprawdziwe,
poniesie on pełną odpowiedzialność wynikającą z tego faktu, włącznie ze zwrotem środków,
o którym mowa w ust. 5 i 6, gdyby Instytucja Pośrednicząca bądź inna instytucja kontrolująca
uznała Uczestnika za niekwalifikowalnego do uczestnictwa w Projekcie.
9. Partner zastrzega sobie prawo do zaprzestania realizacji Projektu w przypadku rozwiązania umowy
o dofinansowanie Projektu. W przypadku rozwiązania umowy o dofinansowanie Projektu Partner
nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczestnika.
§8
1. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez obie Strony.
2. Strony zobowiązują się dążyć do polubownego załatwiania wszelkich sporów mogących wyniknąć
w związku z realizacją Umowy.
3. W przypadku niemożności rozstrzygnięcia sporu polubownie, Strony ustalają zgodnie,
że spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby
Partnera.
§9
1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu
cywilnego.
§ 10
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

………………................
(Partner)

…………………………………
(Wykonawca)

…………….…………….………
(Uczestnik Projektu)
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