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UMOWA 
między uczestnikiem projektu „Pomoc szyta na miarę!” 
a 
Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin  
i Przyjaciół „Ognisko” 
 
określająca sposób współdziałania  i wzajemne zobowiązania mające na celu 
zwiększenie aktywności i samodzielności życiowej, społecznej i zawodowej oraz 
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osoby, która przystąpiła do projektu. 
 
I. Strony umowy 
 

1. Dane uczestnika 
 

Nazwisko:                                                                   Imię: 

Adres zamieszkania: 

 

2.  Dane osoby reprezentującej Stowarzyszenie „Ognisko” 
 
Katarzyna Biesiada – koordynator merytoryczny 
 
Data zawarcia umowy :___________ - _____ - _____                                                               
                                                                                 (rok – miesiąc- dzień)           

 
II. Przedmiot umowy 
 
Niniejszą umową Stowarzyszenie „Ognisko” zobowiązuje się do świadczenia na 
rzecz uczestnika usług aktywizacji społecznej, edukacyjnej, zdrowotnej oraz 
zawodowej na warunkach określonych wnioskiem o dofinansowanie projektu „Pomoc 
szyta na miarę!”. 
 
Usługi świadczone są w celu: 

 zwiększenia aktywności społecznej i zawodowej uczestnika,  

 zwiększenia samodzielności i pewności siebie uczestnika, 

 poprawy umiejętności rozwiązywania problemów,  

 poprawy w funkcjonowaniu społecznym i/ lub zawodowym uczestnika. 
 
Realizacja usług ma miejsce przez współpracę uczestnika projektu z pracownikami: 
psychologiem, trenerem aktywności, trenerem pracy i doradcą zawodowym. 
 
Szczegółowy zakres wsparcia planowanego do wspólnej realizacji jest 
odnotowywany w dokumencie: „Indywidualna Ścieżka Reintegracji” (IŚR). 
Podejmowane działania są każdorazowo ustalane z uczestnikiem, który 
bezpośrednio się w nie angażuje. 
 



Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i  uczestnictwa w projekcie „Pomoc szyta na miarę!”             Strona 2 z 3 

 

W czasie uczestnictwa w projekcie uczestnik zobowiązuje się do: 

 punktualnego przychodzenia na wyznaczane spotkania; 

 informowania o planowanych nieobecnościach i wszystkich zdarzeniach 
mogących zakłócić dalszy udział projekcie np. hospitalizacji; 

 niezwłocznego poinformowania o zmianie swoich danych osobowych  
i kontaktowych (numer telefonu, adres zamieszkania); 

 szczerego rozmawiania o swojej sytuacji; 

 aktywnego uczestniczenia w zajęciach i szkoleniach; 

 realizowania zadań, których się podejmie; 

 potwierdzania otrzymanego wsparcia własnoręcznym podpisem; 

 wypełniania – na prośbę pracowników - ankiet ewaluacyjnych;  

 bieżącego informowania o zmianach w sytuacji społecznej i bytowej oraz 
odczuwanej poprawie w funkcjonowaniu; 

 bieżącego informowania o podejmowanych z własnej inicjatywy staraniach  
w kierunku podjęcia pracy oraz ich efektach; 

 niezwłocznego poinformowania pracownika projektu w sytuacji podjęcia  
i kontynuowania zatrudnienia oraz umożliwienia wykonania kserokopii umowy; 

 kulturalnego, zgodnego z ogólnie przyjętymi normami  zachowania na 
spotkaniach i zajęciach. 

 
W czasie udziału w projekcie, a także przez okres 3 miesięcy po jego 
zakończeniu, uczestnik zobowiązuje się do poinformowania pracowników 
projektu o: 

 rozpoczęciu nauki;  

 wzmocnieniu motywacji do pracy;  

 zwiększeniu pewności siebie i własnych umiejętności;  

 poprawie umiejętności rozwiązywania pojawiających się problemów;  

 podjęciu wolontariatu; 

 poprawie stanu zdrowia;  

 ograniczeniu nałogów;  

 doświadczeniu widocznej poprawy w funkcjonowaniu; 

 rozpoczęciu poszukiwania pracy; 

 podjęciu dalszej aktywizacji zawodowej, w tym także przystąpieniu do innego 
projektu; 

 podjęciu zatrudnienia niezależnie od formy oraz miejsca; 

 rozpoczęciu działalności gospodarczej, w tym pozyskaniu zwrotnych lub 
bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej w innych 
projektach współfinansowanych ze środków EFS. 

 
Dane te są niezbędne w celu rozliczenia projektu. 
 
Informacja może zostać przekazana telefonicznie lub za pośrednictwem poczty 
e-mail, a w sytuacji podjęcia zatrudnienia, wolontariatu lub rozpoczęcia nauki 
wymagane jest dostarczenie dokumentów potwierdzających powyższe 
informacje (np. kopia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, 
zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, itp.).  
 
Uczestnik ma prawo do: 

 korzystania ze wsparcia oferowanego w projekcie zgodnie z ustaloną 
Indywidualną Ścieżką Reintegracji 

 dostępu do własnej dokumentacji prowadzonej na potrzeby projektu, 
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 ochrony własności (takiej jak powierzane opinie, orzeczenia, dokumentacja 
projektowa), które są przechowywane w miejscu niedostępnym dla osób 
nieuprawnionych, 

 wyrażenia opinii o prowadzonych działaniach w bieżących kontaktach  
z pracownikami projektu oraz w formie ankiety badania satysfakcji klienta. 

 
Zabrania się przychodzenia na spotkania pod wpływem alkoholu i innych 
środków odurzających. 

 
W sytuacji łamania postanowień umowy może zostać zastosowane 
dyscyplinarne wstrzymanie świadczenia usługi.  
 
W przypadku złożenia fałszywych oświadczeń, przerwania szkolenia, kursu lub 
stażu z powodu przyczyn nieobiektywnych, leżących po stronie uczestnika jest 
on zobowiązany zwrócić koszt udzielonego wsparcia. 
 
Umowa  została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 
jednym dla każdej ze stron. 
 
 
Data i podpis uczestnika: 
 
 
 
Data i podpis w imieniu Stowarzyszenia „Ognisko”: 
 


