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UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

dla OPIEKUNA FAKTYCZNEGO osoby potrzebującej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu 
pn. „Usługi opiekuńcze w Gminie Iłowa”  

RPLB.07.05.00-08-0031/21 

 

Zawarta w Iłowej w dniu ……………………………………… r. pomiędzy: 

Gmina Ilowa/Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kolejowa 7, 68-120 Iłowa, posługujący się nadanym mu 

Numerem Identyfikacji Podatkowej 9241617787 oraz numerem REGON 006082312, 

reprezentowanym przez Elżbietę Kinal, zwanym w dalszej części umowy „Beneficjentem” 

a: 

 

……………………………..………………………………zamieszkałą/ym w…………………………………………………………….. 

przy ul. …………………………………...…………………………………………..………, nr PESEL: …………………………………, 

zwaną/ym w dalszej części umowy „Uczestnikiem Projektu”. 

 

o następującej treści: 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udział Uczestniczki/ka Projektu w Projekcie pt. „Usługi 

opiekuńcze w Gminie Iłowa” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Działanie 

7.5. Usługi społeczne. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

§ 2 

1. Beneficjent realizuje projekt „Usługi opiekuńcze w Gminie Iłowa” współfinansowany ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020  

w okresie od 01.01.2022 roku do 30.04.2023 roku. 

2. Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych dla 47 osób potrzebujących 

wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (35 kobiet, 12 mężczyzn), poprzez m.in. stworzenie 39 

nowych miejsc świadczenia usług opiekuńczych oraz zwiększenie kompetencji 10 opiekunów 

faktycznych (8 kobiet, 2 mężczyzn) z zakresie opieki nad podopiecznymi. 

 

§ 3 

1. Opiekunom faktycznym osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu projekt 

zapewnia: Wsparcie Opiekunów Faktycznych i wypożyczalnię sprzętów. 

2. Przewidziane jest wsparcie dla 10 opiekunów faktycznych (8 kobiet, 2 mężczyzn), którzy nie radzą 

sobie ze sprawowaniem opieki, jest to dla nich wyczerpujące psychicznie i fizycznie oraz nie mają 

wystarczających środków na zakup sprzętu medycznego/rehabilitacyjnego, który mogliby 

wykorzystać w opiece.  

3. Zakres wsparcia dla opiekunów faktycznych: 

a) szkolenia indywidualne trwające 8 godzin (tematyka do wyboru na podst. ankiet preferencji); 

b) wymiana doświadczeń – będą zorganizowane spotkania grupowe dla opiekunów faktycznych; 

c) dyżury pracowników OPS - np. asystenta rodziny, pracowników socjalnych; 
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d) dostęp do sprzętu rehabilitacyjnego/pielęgnacyjnego dla opiekunów faktycznych 

i dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu – wypożyczalnia sprzętu – 

zostaną zakupione m.in. wózki inwalidzkie, chodziki, materace. 

§ 4 

1. Uczestnik Projektu oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem Projektu oraz spełnia warunki 

uczestnictwa w nim określone, w tym jest opiekunem faktycznym osoby potrzebującej wsparcia 

w codziennym funkcjonowaniu i zamieszkuje na terenie województwa lubuskiego.  

2. Uczestnik Projektu jest świadomy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności cywilnej, 

za składanie nieprawdziwych oświadczeń, na podstawie których został zakwalifikowany do udziału 

w Projekcie. 

3. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do: 

a) regularnego i punktualnego uczestnictwa we wszystkich przeznaczonych dla niego 

formach wsparcia, 

b) wypełniania testów monitoringowych, ewaluacyjnych oraz wszelkich dokumentów 

niezbędnych do prawidłowej realizacji Projektu w czasie jego trwania, 

c) udzielania wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w Projekcie instytucjom 

zaangażowanym we wdrażanie działania 7.5 Usługi społeczne, 

d) pisemnego usprawiedliwienia  w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie. 

4. Uczestnikowi projektu przysługuje uprawnienie do korzystania z wymienionych w §3 form 

wsparcia od 01.01.2022 – 30.04.2023 r. 

§ 5 

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

w Regulaminie Projektu. 

§ 6 

1. Umowa zostaje zawarta na czas trwania form wsparcia i nie dłużej niż do zakończenia projektu, 

tj. 30 kwietnia 2023 roku. 

2. Rezygnacja z udziału w Projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje 

poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Za dzień rezygnacji 

przyjmuje się datę otrzymania oświadczenia przez Beneficjenta. 

3. Beneficjent zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika Projektu z listy uczestników 

w przypadku naruszenia regulaminu oraz zasad współżycia społecznego. 

 

§7 

1. Zmiana warunków niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Prawem właściwym dla oceny wzajemnych praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, 

jest prawo polskie. 

3. Jurysdykcja do rozstrzygania sporów wynikłych na tle stosowania niniejszej umowy jest po stronie 

sądów polskich. 

4. 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 uprzednio wskazany adres listem poleconym za potwierdzeniem 

odbioru i nieodebraną, uważa się za doręczoną. 
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5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

Sprawy wynikłe na tle niniejszej Umowy rozstrzygał będzie Sąd właściwy dla siedziby 

Projektodawcy. 

6. Wszelką korespondencję dotyczącą projektu należy kierować na adres Biura Projektu: 

ul. Kolejowa 7, 68-120 Iłowa. 

 

§8 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

…………..2022r.………………………………..    …………..2022r.…………………………………

  

Data i podpis Uczestnika Projektu    Data, podpis i pieczęć Beneficjenta 


