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UMOWA O UCZESTNICTWO W PROJEKCIE 
pn. „Kierunek: Nowy Start!” RPDS.09.01.01-02-0072/20 

 
Zawarta w …………………………………….. dnia ………………………………… pomiędzy Fundację Dar Edukacji  z siedzibą przy ul. 
Zgierskiej 73, Kod pocztowy:  91-463 Łódź, NIP:  7262650955, REGON: 101514347 reprezentowaną przez Pana 
Krzysztofa Makowskiego, zwanego dalej Projektodawcą, 
a 

Dane osobowe 

Imię  

Nazwisko  

PESEL  

Miejsce zamieszkania 

Ulica  

Nr. domu  

Nr. 
mieszkania 

 

Kod 
Pocztowy 

 

Miejscowość  

 
zwaną/-ym w dalszej części Umowy Uczestnikiem Projektu. 
 

§ 1 
 
Przedmiotem niniejszej umowy jest udział Uczestnika Projektu w projekcie pt. „Kierunek: Nowy Start!” 
RPDS.09.01.01-02-0072/20, zwanego w dalszej części umowy „Projektem” realizowanym w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne, 
9.1. Aktywna Integracja 9.1.1. Aktywna integracja – konkursy horyzontalne udzielane z Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

§ 2 
 
1. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
2. Projekt jest realizowany w okresie od dnia 01.09.2021 – 30.06.2023 
3. Udział Uczestnika Projektu w Projekcie jest bezpłatny. 
 
 
 

§ 3 
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1. Uczestnik Projektu oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem rekrutacji i warunków uczestnictwa w Projekcie i 
zobowiązuje się do respektowania zawartych w nim postanowień oraz spełnia warunki uczestnictwa w nim 
określone. 

2. Uczestnik Projektu jest świadomy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności karnej, za składanie 
nieprawdziwych oświadczeń, na podstawie których został zakwalifikowany do udziału w Projekcie. 

 
 

§ 4 
 
 Uczestnik Projektu w ramach uczestnictwa w projekcie będziemy mógł skorzysta z następujących form 
wsparcia, które obejmują: 
Program zajęć w projekcie obejmuje: 

1. Opracowanie indywidualnych ścieżek reintegracji połączone z poradnictwem zawodowym i podpisaniem 

kontraktów równoważnych z kontraktem socjalnym dla 70 os. 

 Indywidualne spotkania z psychologiem  2h/osobę. 

 Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, 1h/osobę. 

 

2. Szkolenia dotyczące rozwoju kompetencji kluczowych: społecznych dla 60 os. 

3 dni spotkań po 8 godzin Zakres szkoleń dotyczył będzie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe 

życie (2006/962/E) zaleconych przez Parlament Europejski z dnia 18.12.2006. Przykładowa tematyka warsztatów 

dotyczyć będzie: komunikacji werbalnej i niewerbalnej, kształtowania postaw asertywnych, przełamywania postaw 

biernych i roszczeniowych, sposobów rozwiązywania konfliktów w formie wzajemnego dialogu bez użycia rozwiązań 

siłowych; umiejętności artykułowania własnych potrzeb w rozmowie z drugą osobą. 

3. Wsparcie pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania uczestników dla 56 os. 

Zakres dostosowywany do indywidualnych potrzeb, m.in.:  

 ratownictwo, rozumiane jako działalność doraźna będąca natychmiastową reakcją na wymagania sytuacji 
kryzysowej w życiu UP (nawrót uzależnienia, utrata zatrudnienia, pojawienie się choroby, sytuacji konfliktu z 
prawem).  

 wspieranie prawidłowego rozwoju i monitorowanie postępów UP.  

 kompensacja polegającą na wyr. braków, utrudniających prawidłowy rozwój i funkcjonowanie.  

 organizowanie pomoc finansową (zasiłek celowy na zakup opału na zimę), rzeczową (np. leki, odzież, bony 
żywnościowe).  

 org. pomocy UP w odzyskiwaniu lub wzmacnianiu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie; 
poradnictwo w sprawach socjalnych i pokrewnych umożliwiających znalezienie i spożytkowanie śr. do 
przezwyciężania trudności w osiąganiu indywidualnych celów. Wsparcie realizowane przez pracownika 
socjalnego posiadającego wymagane wykształcenie i doświadczeniu w real. usług socjalnych. 
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4. Wsparcie asystenta rodziny dla 21 os. oraz ich rodzin 

 opracowanie i realnego planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z 

pracownikiem socjalnym; 

 udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności 

prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego; 

 udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, społecznych, psychologicznych. 

 udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi; 

 wspieranie aktywności społecznej rodzin; 

 motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zaw.; 

 motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowania 

prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych 

 prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci; 

 prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną; 

 dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku; 

 monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną; 

 współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi NGO oraz innymi podmiotami 

i osobami specjalizującymi w działaniach na rzecz dziecka i rodziny; 

 współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy 

wykonywaniu zadań uzna za niezbędną. 

5. Indywidualne wsparcie psychologiczne 70 os. 

Zakres dostosowany do indywidualnych potrzeb m.in.: udzielenie wsparcia w wykorzystaniu psychofizycznych 

dyspozycji, pełnieniu ról społecznych, dostosowaniu do wymogów społeczeństwa, rozwiązywaniu problemów, 

podejmowania decyzji oraz pomocy UP mającym trudności z przystosowaniem się do nowej sytuacji spowodowanej 

utratą pracy lub możliwością utraty pracy. 

6. Poradnictwo prawne dla 49 os. 

pomoc w rozwiązaniu indywidualnych problemów prawnych 

7. Staże zawodowe dla 35os. – 3 miesięczny staż zawodowy (stypendium stażowe w wysokości średnio 

1969,63 zł brutto/mies) 

Staże będą dotyczyć: branż w których wykonuje się zawody na które występuje szczególny deficyt wynikający z 

potrzeb lokalnych RP zidentyfikowanych na podstawie ogólnodostępnych danych i predyspozycji UP Wsparcie 

zgodne z zaleceniem Rady z dnia 10.03.2014 r. w sprawie ram jakości staży(Dz. Urz.UE C 88z 27.03.2014, str. 1), zal.6 

do RK Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży oraz spełniać podstawowe wymogi zapewniając wysoki standard 
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stażu: odbywać się będzie na pod. umowy(min. zakres um. zgodny z zał. ndo RK), pomiędzy stażystą oraz podmiotem 

przyjmującym na staż, która zawiera podstawowe warunki przebiegu stażu. 

8. Szkolenia zawodowe wsparcie dla – 56 os. (stypendium szkoleniowe 12,31/h wraz ze wszystkimi 

obowiązującymi składkami) 

Wybór szkolenia będzie się indywidualnie dla każdego z 66UP, na podstawie IŚ i pod kątem faktycznego 

zapotrzebowania przeszkolenia będą zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem UP oraz 

zdiagnozowanymi potrzebami na RP. 

9. Pośrednictwo pracy – 70 os.  

 zbieranie ofert pracy od pracodawców oraz udostępnianie ich  średnio po 5 ofert pracy na os.2.  

 udzielanie pomocy uczestnikowi projektu w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom 
w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych. 

 pozyskiwanie ofert pracy. 

 upowszechnianie ofert pracy; udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze 
zgłoszoną ofertą pracy; 

 informowanie uczestników projektu oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na 
lokalnym rynku pracy; 

 inicjowanie i organizowanie kontaktów uczestników projektu z pracodawcami. 

 informowanie uczestników projektu o przysługujących im prawach i obowiązkach. 

 tworzenie banku ofert pracy. 

Harmonogram zajęć będzie dostępny w biurze Projektu oraz zostanie przekazany uczestnikom/uczestniczkom 

pisemnie, mailem lub telefonicznie. 

10. Indywidualne poradnictwo zawodowe – 70 os.  

 Pomoc w doborze kursów/ szkole i/lub innych usług aktywnej integracji, 

 Wskazanie instytucji, które mogą pomóc uczestnikowi projektu w planowaniu kariery zawodowej, 

 Pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, 

 Wskazanie mocnych i słabych stron zawodowych, 

 Wskazanie możliwych form poszukiwania pracy, 

 Wskazanie aspektów, na które należy zwrócić uwagę w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej: ubiór, komunikacja 
werbalna i niewerbalna, przebieg rozmowy itp. 

§ 5 

Prawa i obowiązki Uczestnika Projektu oraz Projektodawcy, związane z realizacją Projektu, określone są w 

Regulaminie rekrutacji i warunków uczestnictwa w Projekcie. 

§ 6 
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1. Umowa zostaje zawarta na czas trwania udziału Uczestnika Projektu we wszystkich formach wsparcia 

udzielanego w ramach projektu. 
2. Uczestnik Projektu oraz realizator jest uprawniony do rozwiązania niniejszej umowy przed zakończeniem udziału 

w projekcie. Uczestnik projektu powinien podać powód rezygnacji z udziału w projekcie. 
3. Wypowiedzenie określone w pkt. 2 jest skuteczne od dnia doręczenia Uczestnikowi Projektu drogą: 

elektroniczną, osobiście w biurze projektu lub listową, na adres wskazany w niniejszej umowie, oświadczenia o 
wyrażeniu zgody przez Realizatora na rozwiązanie umowy. 

4. Realizator może rozwiązać niniejszą umowę za wypowiedzeniem w sytuacji, gdy Uczestnik Projektu narusza 
postanowienia Regulaminu rekrutacji i warunków uczestnictwa w Projekcie. Uczestnik ma możliwość 
opuszczenia 20% zajęć bez ponoszenia żadnych konsekwencji, w przypadku opuszczenia większej liczby zajęć 
uczestnik zostaje wykluczony z udziału w projekcie. 

5. Wypowiedzenie umowy jest skuteczne od dnia doręczenia Uczestnikowi Projektu drogą listową, na adres 
wskazany w niniejszej umowie, oświadczenia o jej rozwiązaniu. 

6. W przypadku podjęcia przez Uczestnika zatrudnienia w trakcie trwania projektu tj. gdy dojdzie do podpisania 
umowy o pracę na minimum 3 miesiące i minimum 1/2 etatu (o wartości minimum połowy minimalnego 
wynagrodzenia) lub umowy cywilnoprawnej na minimum 3 miesiące (o wartości minimum minimalnego 
wynagrodzenia) lub rozpoczęcia działalności gospodarczej przez Uczestnika, jest on uprawniony do rezygnacji 
z projektu bez podawania pisemnego powodu rezygnacji, o którym mowa w § 6 pkt. 2.  

7. Uczestnik w przypadku nie podjęcia zatrudnienia po zakończeniu udziału w Projekcie jest zobowiązany do 
zarejestrowania się we właściwym Powiatowym Urzędzie Pracy lub innej instytucji rynku pracy (nie później niż do 
4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie), lub potwierdzenia aktywnego poszukiwania pracy za pomocą 
instytucji/firm/agencji pośredniczących, lub potwierdzenia samodzielnego wysyłania odpowiedzi na oferty pracy 
(potwierdzenia wysłania CV, aplikacje rekrutacyjne), tym samym jest zobowiązany do przedstawienia 
Beneficjentowi zaświadczenia potwierdzającego wypełnienie powyższego zobowiązania. 

8. Uczestnik w przypadku podjęcia zatrudnienia (w terminie do 3 miesięcy po zakończeniu udziału w Projekcie) jest 

zobowiązany do przekazania Beneficjentowi kopii umowy o pracę/umowy cywilno-prawnej/ wyciągu z CEDIG, 

tym samym jest zobowiązany do przedstawienia Beneficjentowi zaświadczenia potwierdzającego wypełnienie 

powyższego zobowiązania. 

9. Uczestnik jest zobowiązany (w terminie do 3 miesięcy po zakończeniu udziału w Projekcie),  przekazać 

Beneficjentowi dane dotyczące statusu na rynku pracy oraz  informacje dotyczące efektywności społecznej 

(w terminie do 3 miesięcy od zakończenia udziału w Projekcie), tj. informacje na temat rozpoczęcia nauki, 

wzmocnienia motywacji do pracy po projekcie, zwiększenia pewności siebie i własnych umiejętności, poprawy 

umiejętności rozwiązywania pojawiających się problemów, podjęcia wolontariatu, poprawy stanu zdrowia, 

poprawy w funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnościami po zakończonym udziale w projekcie. 

 
 
 

§ 7 
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1. 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 warunków 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. 

 
§ 9 

 
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundacje Dar Edukacji  moich danych osobowych zawartych w formularzu 

rekrutacyjnym w celu wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym na potrzeby stwierdzenia kwalifikowalności 
udziału w projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. Jednocześnie 
informuję, że zapoznałam/zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z art. 13 ust. 1 i 2 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, 
str. 1), RODO. 

 
 
 
 
…………………………………………………………………………………….                              ……………………..……….……………………… 
Podpis Uczestnika Projektu                                Podpis Realizatora 


