UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
pn.: “ARO - Akademia Rozwoju Osobistego”
RPWM.11.01.01-28-0096/20
Zawarta w Elblągu dnia.......................................................... pomiędzy:
Forum Animatorów Społecznych z siedzibą w Kaczym Bagnie, ul. Wybudowanie 4, 13-306 Kurzętnik, wpisanym przez
Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod
numerem KRS 0000450831, NIP 8771476621, REGON 281488340 zwaną/ym dalej Beneficjentem, reprezentowanym
przez: Pana Dariusza Ignatowicza- Wiceprezesa Zarządu, zwanego dalej Projektodawcą.
a
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko Uczestnika/czki
zamieszkałym/ą w
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
dokładny adres: ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość
PESEL
……………………………………………………………………………………………………………………………………...….....
zwanym/ą w dalszej części Umowy Uczestnikiem/czką.
§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest udział Uczestnika/czki w projekcie pt.: “ARO - Akademia Rozwoju Osobistego”
RPWM.11.01.01-28-0096/20 zwanego w dalszej części umowy „Projektem” realizowanym w ramach Programu
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

-

-

§2
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego FunduszuSpołecznego.
Projekt realizowany jest w okresie od dnia 15.09.2021 do 31.05.2023 roku.
Udział Uczestnika/czki w Projekcie jest bezpłatny.
§3
Uczestnik/czka oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem Uczestnictwa w Projekcie i zobowiązuje się do
respektowania zawartych w nim postanowień oraz spełnia warunki uczestnictwa w nim określone.
Uczestnik/czka jest świadomy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności karnej, za składanie nieprawdziwych
oświadczeń, na podstawie, których został zakwalifikowany do udziałuw Projekcie.
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§4
W ramach Projektu dla Uczestnika/czki przewidziane są następujące formy wsparcia:
Zadanie 1 Diagnoza potrzeb i predyspozycji UP wraz z utworzeniem indywidualnej ścieżki
reintegracji i IPD:
I. Indywidualne spotkania z psychologiem
(1 spotkanie x 3h na osobę)
II. Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym
(1 spotkanie x 3h na osobę)
Zadanie 2 Kuźnia optymizmu -Aktywizacja społeczno- zdrowotno- edukacyjna:
I. Warsztaty Kuźnia Optymizmu (6 dni x 5h na grupę)
II. Indywidualne wsparcie psychologiczne i/ lub prawne (średnio 8h na osobę)
III. Trening kompetencji i umiejętności społecznych umożliwiających powrót do życia społecznego
(4 dni x 6h na grupę)
IV. Inicjatywy lokalne
Zadanie 3 Kuźnia fachowców- Aktywizacja zawodowa i edukacyjna- wsparcie grupowe i
indywidualne:
I. Warsztaty poszukiwania pracy (6 dni x 5h na grupę)
II. Szkolenie ICT (60 h na grupę)
III. Wsparcie indywidualne (szkolenia podnoszące kompetencje lub kwalifikacje zawodowe)
Zadanie 4 Aktywizacja zawodowa- staże zawodowe (3 miesiące, dla min. 50% UP)
§5
Prawa i obowiązki Uczestnika/czki oraz Projektodawcy, związane z realizacją Projektu, określone są
w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie.
1.
2.
3.
4.

5.

§6
Umowa zostaje zawarta na czas trwania udziału Uczestnika/czki we wszystkich formach wsparcia
udzielanego w ramach projektu.
Uczestnik/czka jest uprawniony do rozwiązania niniejszej umowy przed zakończeniem udziału
w projekcie. W takim przypadku uczestnik zobowiązany jest do pokrycia dotychczas poniesionych
kosztów związanych z jego uczestnictwem w projekcie.
Wypowiedzenie określone w pkt. 2 jest skuteczne od dnia doręczenia Uczestnikowi/czce drogą
listową, na adres wskazany w niniejszej umowie, oświadczenia o wyrażeniu zgody przez
Projektodawcę na rozwiązanie umowy.
Projektodawca może rozwiązać niniejszą umowę za wypowiedzeniem w sytuacji, gdy Uczestnik/a
narusza postanowienia Regulaminu uczestnictwa w Projekcie. Uczestnik ma możliwość
opuszczenia zajęć tylko w procencie określonym w regulaminie bez ponoszenia żadnych
konsekwencji, w przypadku opuszczenia większej liczby zajęć uczestnik zostaje wykluczony
z udziału w projekcie i jest zobowiązany do pokrycia dotychczasowych kosztów.
Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach. Uzasadnione
przypadki mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej, podjęcia zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej lub działania siły wyższej i nie mogły być znane Uczestnikowi/czce w chwili
przystąpienia do Projektu.
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6. Projektodawca zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika/czki z listy poszczególnych form
wsparcia w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego,
a w szczególności w przypadku pojawienia się na zajęciach w stanie po spożyciu alkoholu,
kradzieży, naruszenia nietykalności cielesnej innego Uczestnika/czki, osób zaangażowanych
w realizację projektu.
7. W przypadku skreślenia lub rezygnacji z udziału w projekcie Uczestnik/czka projektu
zobowiązany/a jest do zwrotu całości kosztów związanych z otrzymanym wsparciem.
8. Zwrot kosztów udziału w projekcie nie będzie wymagany w sytuacji rezygnacji z powodu podjęcia
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub przyczyn zdrowotnych. Uczestnik/czka projektu
zobowiązana jest w tej sytuacji do dostarczenia dokumentów potwierdzających podjęcia
pracy/zatrudnienia (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło) lub zaświadczenia lekarskiego
wskazującego na niemożliwość dalszej kontynuacji udziału w projekcie.

9. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika/czki z listy osób zakwalifikowanych do projektu,
jego/jej miejsce może zająć osoba z listy rezerwowej – w zależności od rodzaju oraz czasu trwania
danej formy wsparcia.

§7
W okresie trwania niniejszej umowy strony są zobowiązane informować się nawzajem na piśmie,
o każdej zmianie adresu swojego zamieszkania lub siedziby. W razie zaniedbania tego obowiązku
korespondencję wysłaną na ostatni adres listem poleconym za potwierdzeniem odbioru
i nieodebraną, uważa się za doręczoną.
§8
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu
rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie oraz odpowiednie przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez
sąd powszechny właściwy dla siedziby Projektodawcy.
4. Prawem właściwym dla oceny wzajemnych praw i obowiązków wynikających z niniejszej
umowy,jest prawo polskie.
5. Jurysdykcja do rozstrzygania sporów wynikłych na tle stosowania niniejszej umowy jest po stronie
sądów polskich.
6. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.

………………………………………………
Podpis Projektodawcy

……………………………………………
Podpis Beneficjenta Ostatecznego
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