Załącznik nr 12 do Regulaminu Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
pt. „Radość Życia – Dzienny Dom Pobytu w Nowej Sarzynie”
……………………………………………………………………………
(pieczęć MGOPS w Nowej Sarzynie)

UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
pt. „Radość Życia - Dzienny Dom Pobytu w Nowej Sarzynie”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII
Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Zawarta w dniu …………..………….. pomiędzy:
Miastem i Gminą Nowa Sarzyna/ Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowej
Sarzynie reprezentowaną przez Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowej Sarzynie – ……………….…………., działającą na podstawie Upoważnienia Burmistrza Miasta
i Gminy Nowa Sarzyna z dnia ………….…………. do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach
z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy oraz pełnomocnictwa z dnia
……………... w zakresie realizacji projektu konkursowego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja
społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych do
dokonywania czynności związanych z wnioskiem o dofinansowanie, do składania wszelkich
oświadczeń woli związanych z wykonywaniem umowy o dofinansowanie projektu i dokonywania
innych czynności koniecznych do realizacji projektu; adres do korespondencji: Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie, ul. Łukasiewicza 2, 37-310 Nowa Sarzyna, zwaną
dalej Beneficjentem
a
Panem/Panią …………………………………………………………………………………
zamieszkałym/ą ………………………………………………………………………………
PESEL ……………..………..……
zwanym/ą dalej Uczestnikiem /Uczestniczką Projektu.

§1
1.

Przedmiotem niniejszej Umowy są warunki uczestnictwa w projekcie pt. „Radość Życia Dzienny Dom Pobytu w Nowej Sarzynie” współfinansowanym przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
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Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII
Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych
2. Projekt realizowany jest przez Miasto i Gmina Nowa Sarzyna/Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie na podstawie umowy o dofinansowanie projektu
podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie 35 - 055 Rzeszów ul. Adama
Stanisława Naruszewicza 11 zwanym dalej „Instytucją Pośredniczącą”.
3. Biuro projektu znajduje się w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowej Sarzynie ul. Łukasiewicza 2, 37-310 Nowa Sarzyna.
4. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu 30 osób niesamodzielnych (osób
zagrożonych ubóstwem lub zagrożonych wykluczeniem społecznym), w tym 20 kobiet do
dziennej opieki poprzez utworzenie dla nich miejsc opieki w nowo utworzonym ośrodku
zapewniającym opiekę dzienną (DDP) w Mieście i Gminie Nowa Sarzyna (powiat Leżajski) do
31.08.2022 r.

§2
1.

W ramach projektu, zgodnie z § 6 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt.
„Radość Życia - Dzienny Dom Pobytu w Nowej Sarzynie” Beneficjent udzieli Uczestnikom/
Uczestniczkom projektu wsparcia w zakresie:

1) dzienne usługi opiekuńcze poprzez pomoc opiekunów obejmujące m. in.
a) opiekę i pielęgnację w tym pomoc w utrzymaniu higieny osobistej,
b) rozmowy z Uczestnikami projektu o ich problemach, potrzebach
i
oczekiwaniach,
c) pielęgnacji w tym pomoc do świadczeń zdrowotnych, pilnowanie terminów wizyt
lekarskich, badań diagnostycznych, pomoc w wykupywaniu leków,
d) Rehabilitacji,
e) uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia
(kształtowanie umiejętności zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych
i społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywnego leczenia
i rehabilitacji,
f) poszerzanie zainteresowań,
g) wsparcie w niezależności w codziennym funkcjonowaniu.
2) wsparcie doradcze:
a) prawnik – pomoc UP m.in. rozwiązywaniu prawnych lub administracyjnych problemów,
życiowych, aspektów prawnych, informowanie o uprawnieniach lub obowiązkach, pomoc
w sporządzaniu pism, regulowanie spraw rodzinnych, pomoc w kontaktach ze służbą
zdrowia i urzędami, ubezpieczenia społeczne, poradnictwo obywatelskie,
b) Terapeuta – różne formy terapii przeciwdziałające wykluczeniu: poradnia pedagogiczna,
logopedyczna, psychoterapia, terapia zajęć. Cel: włączenie do uczęszczania w normalnym
życiu.
3) Zajęcia sportowo – rekreacyjne:
a) upowszechnianie idei zdrowego stylu życia,
b) przekonanie do konieczności i dobrego wpływu aktywności fizycznej,
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c) zachęcanie do praktykowania formy ruchu i rekreacji wprowadzając na stałe do
codziennego kalendarza
4) zajęcia artystyczne
a) malowanie,
b) rysowanie,
c) wycinanie,
d) wspólne tworzenie obrazu i inne.
5) zajęcia społeczno-kulturalne i komputerowe tj.:
a) pomoc w rozwoju i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielnego życia,
b) nauka współżycia w grupie i środowisku,
c) podstawy obsługi komputera.
6) jednodniowe wycieczki: aktywność osób niesamodzielnych, wzrost zainteresowania historią,
turystyką, kulturą, kontakt z przyrodą ze zwierzętami i roślinami
2. Beneficjent zobowiązuje się do udzielania szczegółowych informacji dotyczących
realizowanego Projektu oraz informowania o harmonogramie realizowanych działań.

§3
1. Uczestnik /Uczestniczka Projektu zobowiązany jest w szczególności do:
1) podpisania następujących dokumentów:
a) deklaracji uczestnictwa w projekcie,
b) oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych,
c) oświadczenie o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie wizerunku,
d) podpisania umowy uczestnictwa w projekcie.
2. Aktywnego uczestnictwa w trakcie pobytu w DDP (8 godzin dziennie w dni robocze od
poniedziałku do piątku) we wszystkich zaplanowanych dla niego formach wsparcia
realizowanych w ramach projektu.
3. Potwierdzania uczestnictwa na listach obecności, kartach usług opiekuńczych,
indywidualnych kartach wsparcia.
4. Usprawiedliwiania każdej nieobecności w następujący sposób:
1) zaświadczenie lekarskie - niezwłoczne poinformowanie telefoniczne kierownika DDP,
2) przedłożenie zaświadczenia lekarskiego nie później niż w ciągu 3 dni w siedzibie DDP,
3) w przypadku nagłych sytuacji losowych – niezwłoczne poinformowanie
osobiste/telefoniczne kierownika DDP oraz pisemne w ciągu 3 dni od dnia zaistnienia
zdarzenia,
4) Nieusprawiedliwiona nieobecność uczestnictwa w zajęciach realizowanych w ramach
projektu w DDP w wymiarze większym niż 20% może spowodować skreślenie z listy
Projekt pt. „Radość Życia – Dzienny Dom Pobytu w Nowej Sarzynie”
Miasto i Gmina Nowa Sarzyna/Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie

Uczestników/Uczestniczek Projektu. Decyzję o skreśleniu podejmuje Komisja
rekrutacyjna.
5. Wypełniania ankiet ewaluacyjnych i monitoringowych,
6. Bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział
w Projekcie.
§4
Integralną część umowy stanowi „REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt.
„Radość Życia - Dzienny Dom Pobytu w Nowej Sarzynie” RPO WP, Oś VIII, Działanie 8.3 wraz
z formularzem zgłoszeniowym, deklaracją uczestnictwa w projekcie, oświadczeniem uczestnika
projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenie o wyrażeniu
zgody na przetwarzanie wizerunku.

§5
1. Umowa może ulec modyfikacjom w przypadku wystąpienia istotnych zmian warunków jego
realizacji.
2. Wszelkie zmiany w Umowie mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej, za zgodą obu stron.

§6
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

……………………..……………………………………..

…………..……….……………………………………………………..

(Podpis Uczestnika/Uczestniczki Projektu)

(Podpis osoby upoważnionej ze strony Beneficjenta)

*Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą na
podstawie art. 233 KK
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