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Załącznik nr 11 
do Regulaminu rekrutacji 

 

UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. 

„Dom lekarstwo na codzienną samotność” 

 

Umowa zawarta w dniu ………………………………… w Dębicy 

pomiędzy: 

Stowarzyszeniem im. Edmunda Bojanowskiego „Dobroć” 39-200 Dębica, 

ul. Krakowska 15 reprezentowanym przez: 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………………………………………  

zwanym dalej Beneficjentem 

a 

Panem/Panią ………………………………………………………………………..…………………….………………. 

zamieszkałym/ą ……………………………………………………………………………………………….…………. 

PESEL: ………………………………………………………………………………………………………………………... 

 zwanym dalej Uczestnikiem/ Uczestniczka Projektu 

§ 1.  

1. Przedmiotem niniejszej Umowy są warunki uczestnictwa w projekcie pn. „Dom 

lekarstwo na codzienną samotność” realizowany w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu 

Społecznego  

2. Projekt jest realizowany przez Stowarzyszeniem im. Edmunda Bojanowskiego 

„Dobroć” na podstawie umowy o dofinasowanie projektu podpisanej 

z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie 35-055 Rzeszów ul. Adama Stanisława 

Naruszewicza 11 zwanym dalej ,,Instytucją Pośredniczącą”. 
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§ 2.  

1. Głównym celem Projektu jest zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych 

dla 20 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w wieku 

powyżej 60 roku życia z terenu Dębicy (gminy miejskiej i gminy wiejskiej), poprzez 

utworzenie 20 miejsc świadczenia usług opiekuńczych oraz aktywizacji w sferze 

fizycznej, intelektualnej oraz społecznej w Dziennym Domu Pomocy "Dom Symeona 

i Anny".  

2. Projekt jest realizowany w województwie podkarpackim, na terenie gminy miejskiej 

Dębica oraz na terenie gminy wiejskiej Dębica, w okresie od 01.05.2020 r. 

do 31.12.2022 r. 

3. W ramach Projektu zaplanowano funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy. 

Zgodnie z założeniami rozpoczęcie działalności DDP nastąpi w dniu 01.09.2020 r. 

a zakończenie w dniu 31.12.2022 roku.  

4. Informacje na temat Projektu, naboru i realizacji form wsparcia zamieszczane są na 

stronie internetowej www.stowarzyszeniedobroc.pl/dom-symeona/. 

5. Uczestnictwo w Projekcie jest bezpłatne dla osób z dochodem nieprzekraczającym 

150 % właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub 

na osobę w rodzinie). 

6. Projekt przewiduje częściową odpłatność w wysokości 180 zł/m-c, za świadczenie 

usług w ramach Projektu dla Uczestników/Uczestniczek Projektu, których dochód 

przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.  

§ 3.  

1. W ramach projektu, Beneficjent zapewni Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu 

możliwość otrzymania wsparcia w postaci: 

1) Zapewnienia miejsca pobytu przystosowanego do bezpiecznego i aktywnego 

spędzania wolnego czasu; 

2) Pomoc w podstawowych czynnościach życiowych; 

3) Dwa posiłki dziennie (śniadanie, obiad) oraz przerwę kawową (II śniadanie) – 

w wymienionym zakresie placówka nie korzysta z usług cateringowych. 

4) Stały dostęp do ciepłych i zimnych napojów; 

http://www.stowarzyszeniedobroc.pl/dom-symeona/
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5) Usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych, w tym pomoc w utrzymaniu higieny 

osobistej; 

6) Możliwości uczestniczenia w zajęciach terapeutycznych, plastycznych, 

muzycznych i wspierających ruchowo; 

7) Dostępu do książek i środków przekazu;  

8) Usług wspierających: 

− organizacji czasu wolnego, 

− umożliwienia udziału w różnych formach zajęć aktywizacyjnych, 

integracyjnych (wycieczki, uroczystości okolicznościowe itp. imprezy 

kulturalne, rekreacyjne i towarzyskie), 

− kształtowania nawyków i postawy prozdrowotnej. 

2. W miarę możliwości w Domu organizowane są zajęcia integracyjne jego 

pensjonariuszy z dziećmi i młodzieżą, w szczególności podopiecznymi 

Stowarzyszenia. 

3. Ponadto Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu zostanie zapewnione ubezpieczenie 

NNW. 

4. Wyżej wymienione formy wsparcia będą świadczone w sposób zindywidualizowany 

(dostosowany do potrzeb i możliwości Uczestników/Uczestniczek Projektu). 

5. Wyżej wymienione formy wsparcia będą realizowane w Dziennym Domu Pomocy 

"Dom Symeona i Anny", 39-200 Dębica, ul. Krakowska 15 w dni robocze 

od poniedziałku do piątku prze 8 godzin dziennie. 

6. Beneficjent zobowiązuje się do udzielania szczegółowych informacji dotyczących 

realizowanego Projektu oraz informowania o harmonogramie realizowanych 

działań. 

§ 4.  

Uczestnik / Uczestniczka Projektu ma prawo do:  

1. Poszanowania prywatności oraz godnego traktowania. 

2. Uzyskania pomocy w zaspokojeniu potrzeb w ramach pobytu w domu. 

3. Korzystania ze wszystkich usług oferowanych przez dom zgodnie z potrzebami 

i stanem zdrowia. 
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4. Korzystania ze sprzętu, urządzeń, przeznaczonych do wspólnego użytkowania. 

5. Zgłaszania skarg i wniosków. 

§ 5.  

Uczestnik / Uczestniczka Projektu zobowiązuje się do: 

1) Aktywnego uczestnictwa w trakcie pobytu w DDP we wszystkich zaplanowanych 

dla niego formach wsparcia realizowanych w ramach projektu. 

2) Potwierdzania uczestnictwa na listach obecności. 

3) Usprawiedliwiania każdej nieobecności w następujący sposób: 

- w przypadku jednodniowej nieobecności - zgłaszanie każdorazowo 

kierownikowi DDP lub innemu wyznaczonemu pracownikowi, telefonicznie lub 

za pomocą wiadomości elektronicznej (e-mail) z podaniem przyczyny 

nieobecności, najpóźniej w dniu nieobecności.  

- w przypadku nieobecności dłuższej niż jednodniowa - zgłaszanie kierownikowi 

DDP lub innemu wyznaczonemu pracownikowi, telefonicznie lub za pomocą 

wiadomości elektronicznej (e-mail), planowanego czasu trwania nieobecności.  

- w przypadku choroby/pobytu w szpitalu/nagłych sytuacji losowych – 

niezwłoczne poinformowanie osobiste/telefoniczne kierownika DDP lub innego 

wyznaczonego pracownika nie później niż do 3 dni roboczych od dnia zaistnienia 

zdarzenia oraz przedłożenia stosownego zaświadczania lekarskiego lub 

pisemnego oświadczania z podaniem przyczyny nieobecności u kierownika DDP 

lub innego wyznaczonego pracownika. 

4) Wypełniania ankiet ewaluacyjnych i monitoringowych. 

5) Bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział 

w Projekcie. 

6) Przestrzegania zasad i norm współżycia społecznego w Domu oraz poza jego 

siedzibą podczas imprez okolicznościowych, wycieczek, spacerów. 

7) Poszanowania godności osobistej pozostałych pensjonariuszy 

i pracowników  Domu. 

8) Zapobiegania konfliktom. 

9) Przestrzegania zasad higieny i dbanie o wygląd zewnętrzny. 
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10) Przestrzegania niniejszego regulaminu i innych zasad organizacyjnych Domu. 

11) Przestrzegania ustalonego czasu i harmonogramu zajęć.  

12) Regularnego uiszczania opłat, o których mowa, w § 2 ust. 6 - jeżeli istnieje takie 

zobowiązanie. 

§ 6.  

Integralną część umowy stanowi: 

1)  Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie „Dom lekarstwo na codzienną 

samotność” 

2) Dokumentacja rekrutacyjna Uczestnika/Uczestniczki Projektu  

3) Regulamin organizacyjny Dziennego Domu Pomocy „Dom Symeona i Anny” 

§ 7.  

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. 

 

§ 8.  

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

Akceptuję warunki niniejszej Umowy uczestnictwa: 

 

…………………………………… 
Miejscowość i Data  
 
 
 
……………………………………………………………… ………………………………………………………….. 
Podpis Uczestnika /  Uczestniczki Projektu) Podpis osoby upoważnionej ze strony 
       Beneficjenta 


