Załącznik nr 6 do Regulaminu uczestnictwa

UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
Nr …....................................................

Określająca działania podejmowane przez Uczestniczkę/ka ….............................................................
wynikające z opracowanej ścieżki reintegracji w ramach projektu „Teraz MY” współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
§1
STRONY UMOWY
1. Umowa zawarta w dniu …………………………………………..pomiędzy:
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach z siedzibą w Tarnowskich
Górach ul. Sienkiewicza 16 – reprezentowanym przez Dyrektora - Panią Klaudię Zyśk,
zwanym dalej „Realizatorem”,
a
Panią/Panem ….......................................................................................................................
zam............................................................................................................................................
nr PESEL …...........................................................................................................................................

będącą/ym przedstawicielem ustawowym małoletniego/niej (jeśli dotyczy)
…....................................................................................................................................................
nr PESEL …...................................................................................................................................
zwany/a dalej „Uczestnikiem”
2. Dane pracownika realizującego wsparcie: …................................................................................

§2
CEL UMOWY
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udział w projekcie „Teraz MY” realizowanym
w trybie pozakonkursowym w Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie

9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób
zagrożonych

wykluczeniem

społecznym

w

ramach

Regionalnego

Programu

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanym
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Zasady uczestnictwa w Projekcie określa Regulamin uczestnictwa.
3. Udział

w Projekcie jest bezpłatny pod warunkiem

realizacji

obowiązków

wynikających z niniejszej umowy oraz z Regulaminu.
4. Wsparcie w ramach projektu będzie udzielane w okresie od dnia podpisania umowy.
5. Integralną częścią umowy jest ścieżka reintegracji.
§3
ZOBOWIĄZANIA STRON UMOWY
1. Uczestnik/czka na mocy niniejszej umowy:
a) zobowiązuje się do aktywnego udziału w projekcie, zgodnie z opracowaną ścieżką
reintegracji,
b) zobowiązuje się do stałej współpracy z pracownikiem realizującym wsparcie,
c) zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów potwierdzających osiągniecie wskaźnika
efektywności społecznej oraz efektywności zatrudnieniowej (jeśli dotyczy).
d) zobowiązuje się do wcześniejszego informowania o ewentualnych przeszkodach
uniemożliwiających realizację indywidualnej ścieżki reintegracji,
e) potwierdza, że dane osobowe podane przez niego w dokumentach rekrutacyjnych są
prawdziwe, nie uległy zmianie i zobowiązuje się do bezzwłocznego oraz pisemnego
poinformowania Realizatora o każdej ich zmianie,
f) zobowiązuje się do utrzymywania regularnego kontaktu z pracownikiem realizującym
wsparcie,
g) oświadcza, że zapoznał/ła się, spełnia wymagania rekrutacyjne i akceptuje zapisy
Regulaminu uczestnictwa oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania,
h) przyjmuje do wiadomości, że niestosowanie się do ustaleń zawartych w Regulaminie
uczestnictwa i umowie jest równoznaczne z przerwaniem udziału w projekcie, co skutkuje
skreśleniem z listy uczestników.

2. Realizator na mocy niniejszej umowy:
a) zobowiązuje się do udzielenia wsparcia zgodnie z opracowaną i zaakceptowana ścieżką
reintegracji dla Uczestnika/czki,
b) realizowania projektu zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami,
c) informowania o terminach i miejscach odbywania się określonych działań,

d) monitorowania udziału w określonych formach wsparcia,
e) wspierania i motywowania do realizacji zamierzonych celów i działań.
§4
POZOSTAŁE UZGODNIENIA
1. Rezygnacja Uczestnika/czki z udziału w projekcie następuje na zasadach przyjętych
w Regulaminie uczestnictwa.
2. Obowiązki i prawa wynikające z niniejszej umowy nie mogą być w żadnym wypadku
przenoszone na rzecz osoby trzeciej.
3. Wszelkie spory między Realizatorem a Uczestnikiem/czką związane z realizacją niniejszej
Umowy podlegają rozstrzygnięciu przez właściwy dla siedziby Realizatora Sąd Rejonowy.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.

…....................................................................

…........................... ..........................................

podpis Uczestniczki/Uczestnika lub opiekuna
bądź przedstawiciela ustawowego

…...............................................................................

podpis pracownika realizującego wsparcie

podpis Realizatora

