
 
 

Załącznik nr 10  
do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie  

„Akademia Pozytywnej Komunikacji 

 

 
 

(pieczęć MGOPS w Ustrzykach Dolnych) 
 

UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „AKADEMIA POZYTYWNEJ KOMUNIKACJI” 
 
Zawarta w dniu ……/………./……… r. pomiędzy: 
 
Gminą Ustrzyki Dolne / Miejsko – Gminny  
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych 
ul. Wyzwolenia 7, 38-700 Ustrzyki Dolne 
reprezentowaną przez Dyrektora – Panią Grażynę Lechowicz 
działającą na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Ustrzyk Dolnych  
z dnia 9.08.2018 r. nr O.2240.102.18 
zwaną dalej Beneficjentem 
 
a 
Panem / Panią ………………………………………………… 
zamieszkałym/ą……………………………………………… 
legitymującym się dowodem osobistym1 seria i numer………………………………. 
Zwanym/ą dalej Uczestnikiem / Uczestniczą Projektu. 

§ 1. 
1. Przedmiotem niniejszej umowy są warunki uczestnictwa w projekcie „Akademia 

Pozytywnej Komunikacji”, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja 
społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. 

2. Projekt realizowany jest przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Ustrzykach Dolnych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu podpisanej  
z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11, 
35-055 Rzeszów zwanym dalej „Instytucją Pośredniczącą”. 

3. Projekt będzie realizowany w województwie podkarpackim na terenie Gminy Ustrzyki 
Dolne, w okresie od 01.09.2018 r. do 31.08.2020 r. 

4. Biuro Projektu znajduje się w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Ustrzykach Dolnych, ul. Wyzwolenia 7. 

5. Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania 19 rodzin (70 osób) zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poszerzenie oferty dotyczącej 
realizacji usług społecznych i usług wsparcia rodziny w MGOPS Ustrzyki Dolne w okresie 
01.09.2018 r. – 31.08.2020 r., zamieszkałych na terenie Gminy Ustrzyki Dolne  
(woj. podkarpackie) korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujących 
się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, przeżywających jednocześnie trudności  
w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. 

6. Udział w projekcie jest bezpłatny. 

§ 2. 
1. W ramach projektu, zgodnie z § 6 Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie Akademia 

Pozytywnej Komunikacji Beneficjent udzieli Uczestnikom / Uczestniczkom projektu 
wsparcia w zakresie: 

a. Pracy socjalnej 

                                            
1
 Wypełnić, jeśli dotyczy 



b. Treningów budowania relacji rodzinnych dla dorosłych: 

 Trening kompetencji społecznych i relacji partnerskich, 

 Trening kompetencji życiowych, 

 Trening kompetencji rodzicielskich. 
c. Wspierania rozwoju dziecka: 

 Trening zastępowania agresji, 

 Trening intelektualny, 

 Trening integracji emocjonalnej 
2. Ścieżka udziału osób / rodzin w ramach projektu ustalana będzie na podstawie analizy 

sytuacji oraz diagnozy potrzeb rodziny sporządzonej przez pracownika socjalnego. 
Narzędziem, w oparciu o które nastąpi zdiagnozowanie sytuacji rodziny i jej problemów, 
a następnie nastąpi dobór form wsparcia dla uczestników projektu będzie wywiad 
środowiskowy oraz kontrakt socjalny. 

3. Beneficjent zobowiązuje się do udzielania szczegółowych informacji dotyczących 
realizowanego Projektu oraz informowania o harmonogramie realizowanych działań. 

§ 3. 
1. Uczestnik / Uczestniczka Projektu zobowiązuje się do: 

a. Punktualnego i aktywnego uczestnictwa we wszystkich zaplanowanych z jego 
uczestnictwem działaniach organizowanych w projekcie, 

b. Potwierdzania uczestnictwa na listach obecności, 
c. Potwierdzania odbioru materiałów szkoleniowych, korzystania z wyżywienia itp. 
d. Usprawiedliwiania każdej nieobecności w następujący sposób: 

 Zwolnienie lekarskie – niezwłoczne poinformowanie telefoniczne 
pracownika merytorycznego projektu, przedłożenie zwolnienia lekarskiego 
nie później niż w ciągu 3 dni w siedzibie MGOPS, 

 W przypadku nagłych sytuacji losowych – niezwłoczne poinformowanie 
osobiste / telefoniczne pracownika merytorycznego projektu oraz pisemne 
w ciągu 3 dni od dnia zaistnienia zdarzenia, 

 Nieusprawiedliwiona nieobecność w wymiarze większym niż 20% godzin 
przewidzianych na poszczególne formy wsparcia może spowodować 
skreślenie z listy Uczestników Projektu. Decyzję o skreśleniu z listy 
Uczestników Projektu podejmuje Komisja rekrutacyjna, 

e. Wypełniania ankiet ewaluacyjnych i monitoringowych, 
f. Bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy 

udział w Projekcie. 

§ 4. 
Integralną część umowy stanowi Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie „Akademia 
Pozytywnej Komunikacji” wraz z formularzem zgłoszeniowym (ankieta) i załącznikami do 
formularza zgłoszeniowego, wywiad środowiskowy oraz kontrakt socjalny. 

§ 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. 

…………………………………………. 
               Beneficjent 

……………………………………………… 
    Uczestnik / Uczestniczka Projektu2 

                                            
2
 W przypadku umowy uczestnictwa osoby małoletniej umowa powinna zostać podpisana przez jej 

prawnego opiekuna 


