UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
pn. „Rozwój usług społecznych dla seniorów w Gminie Wyry”
współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa
IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne,
Poddziałanie 9.2.5. Rozwój usług społecznych.

Zawarta w Wyrach w dniu …………………………………….. r. pomiędzy:
Gminą Wyry, w imieniu której projekt realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrach, z
siedzibą w Wyrach przy ul. Głównej 107, reprezentowany przez Alicję Gugałę – Gołąbiewską –
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
a
Panią/Panem……………………………..………………………………
zamieszkałą/ym w……………………………………..
przy ul. …………………………………...…………………………………………..………, nr PESEL:..................................... ,
zwanym „Uczestnikiem Projektu”
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie zasad uczestnictwa w projekcie pt. „Rozwój usług
społecznych dla seniorów w Gminie Wyry” realizowanym w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie
społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.5.
Rozwój usług społecznych. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego.
2. Umowa zawarta jest na czas trwania form wsparcia i nie dużej niż do zakończenia projektu, tj.do
30.06.2023 r.
§2

1. W ramach uczestnictwa przewidziano formy wsparcia, których celem jest zwiększenie
dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających zjawisku wykluczenia
społecznego seniorów, aktywizację społeczną, niwelowanie problemu wykluczenia osób w
wieku 60+.
2. Powyższe efekty zostaną zrealizowane poprzez uczestnictwo w następujących formach
wsparcia:
- aktywizacji fizycznej seniorów
- aktywizacji cyfrowej seniorów
- edukacji prozdrowotnej, porad dietetycznych
- porad prawnych
- porad psychologicznych
- relaksacji
- spotkań rekreacyjnych
- wyjazdów krajoznawczych, kulturalnych itp.

- innych form wsparcia, które wynikną z potrzeb seniorów w czasie realizacji projektu
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§3
Uczestniczka/Uczestnik Projektu oświadcza, że spełnia warunki uczestnictwa w Projekcie (m.in.
zamieszkanie na terenie woj. śląskiego, osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym, potrzebujące wsparcia) oraz nie posiada przeciwskazań zdrowotnych do uczestnictwa
w zajęciach w Klubie Seniora.
Każdy Uczestnik/czka ma prawo do bezpłatnego udziału w formach wsparcia realizowanych w
ramach Klubu Seniora oraz zgłaszania uwag i oceny form wsparcia animatorowi klubu seniora lub
kierownikowi projektu.
Uczestniczka/Uczestnik Projektu zobowiązuje się do:
uczestnictwa w przeznaczonych dla niego formach wsparcia oraz do potwierdzenia o skorzystaniu
z oferty klubu seniora własnym podpisem na dokumentach sprawozdawczych;
pisemnego usprawiedliwienia rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie.
Powtarzający się brak udziału w zajęciach, w których Uczestnik zdeklarował swój udział może
skutkować skreśleniem z listy uczestników Klubu Seniora, co prowadzi do rozwiązania niniejszej
umowy.
Do skreślenia Uczestnika/czki z listy osób biorących udział w projekcie może również dojść w
przypadku naruszenia zasad współżycia społecznego w szczególności w przypadku naruszenia
nietykalności cielesnej innej osoby, udowodnionego aktu kradzieży lub wandalizmu.
Decyzję o ewentualnym skreśleniu z listy uczestników projektu, będzie podejmował kierownik
projektu wraz z koordynatorem klubu seniora, po uprzednim kontakcie z Uczestnikiem/czką, z
którego zostanie sporządzony protokół lub notatka służbowa.
Uczestnik/czka może zrezygnować z udziału w Klubie Seniora, składając pisemną rezygnację w
terminie do 14 dni od momentu zaistnienia przyczyny wskutek której nie może brać udziału w
zajęciach prowadzonych w ramach Klubu Seniora.

§4
1. Zmiana warunków niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W okresie trwania niniejszej umowy strony są zobowiązane informować się nawzajem na piśmie o
każdej zmianie adresu swojego zamieszkania. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję
wysłaną na uprzednio wskazany adres listem poleconym za potwierdzeniem odbioru inieodebraną,
uważa się za doręczoną.
3. W sprawach nieunormowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego ora z dokumenty programowe obowiązujące w Projekcie.
§5
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

……………………………………………..
Data i podpis
Uczestnika Projektu

…………………………………………………………
podpis i pieczęć Realizatora projektu

