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UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

dla 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 

Osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu projekt zapewnia następujące 

wsparcie: 

Część I: Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania  

1. Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania to: 

a) pogłębiony wywiad (2h/UP) dla 12 UP, 

b) usługi opiekuńcze świadczone w średnim wymiarze 4 godzin na tydzień przez okres 4 tygodni 

w miesiącu, w okresie 14 miesięcy dla 12 UP; 

2. Odbiorcami usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania są osoby potrzebując wsparcia w 

codziennym funkcjonowaniu; 

3. Pomoc przysługuje osobie, która z powodu, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych 

osób i może być przyznana: 



 
                                                                                

  2 

 

− osobie samotnej w rozumieniu art. 6 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej, która jest pozbawiona takiej pomocy mimo wykorzystania własnych 

uprawnień, zasobów i możliwości; 

− osobie samotnie gospodarującej w rozumieniu art. 6 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej, gdy wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, 

zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić, wykorzystując swe uprawnienia, zasoby 

i możliwości; 

− osobie w rodzinie, gdy rodzina nie może, z uzasadnionej przyczyny, zapewnić 

odpowiedniej pomocy, wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości. 

4. Na podstawie pogłębionego wywiadu zostanie opracowany indywidualny plan wparcia oraz  

zostanie podpisana umowa trójstronna pomiędzy osobą potrzebującą wsparcia w codziennym 

funkcjonowaniu (lub jej opiekunem prawnym), osobą świadczącą usługi opiekuńcze oraz 

podmiotem realizującym usługi opiekuńcze. W kontrakcie określony zostanie zakres wsparcia i 

wymiar godzinowy usług. 

5. Zakres usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania obejmuje w szczególności: 

a) pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (np. czynności związane 

z dostarczaniem produktów żywnościowych, przygotowaniem lub dostarczaniem posiłków, 

pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie, czynności związane z prowadzeniem 

gospodarstwa domowego, w tym utrzymywanie porządku i czystości w najbliższym otoczeniu, 

czystości odzieży, bielizny osobistej, pościelowej, stołowej i ręczników, dokonywanie 

niezbędnych zakupów oraz regulowanie opłat domowych, czynności dotyczące prowadzenia 

spraw osobistych, w tym pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i pomoc w dostępie do 

świadczeń zdrowotnych, czynności dotyczące zagospodarowania w aktywny sposób czasu 

wolnego, pomoc przy przemieszczaniu się);  

b) opiekę higieniczną (np. czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej, pomoc przy 

załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zmianę pieluchomajtek z uwzględnieniem czynności 

higieniczno-pielęgnacyjnych, pomoc przy ubieraniu się, zmianie bielizny osobistej, zmianę 

bielizny pościelowej, układanie osoby leżącej w łóżku i pomoc przy zmianie pozycji);  

c) pielęgnację zaleconą przez lekarza, która obejmuje czynności pielęgnacyjne wynikające 

z przedłożonego zaświadczenia lekarskiego lub dokumentacji medycznej, uzupełniające 

w stosunku do pielęgniarskiej opieki środowiskowej; 

d) zapewnienie kontaktów z otoczeniem (np. czynności wspomagające nawiązanie, utrzymywanie 

i rozwijanie kontaktów z rodziną, osobami z bliskiego otoczenia osoby korzystającej z usług oraz 

społecznością lokalną, ukierunkowane na budowanie sieci  wsparcia dla osoby korzystającej z 

usług, czynności wspomagające uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej) 

6. Usługa opiekuńcza jest świadczona w miejscu pobytu osoby potrzebującej wsparcia w codziennym 

funkcjonowaniu, z uwzględnieniem bliskiego otoczenia. 

 

Część II Specjalistyczne usługi opiekuńcze 

1. Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania świadczone są osobom wymagającym 

pomocy innych osób, obejmujące usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających 

z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, wykonywane przez osoby ze specjalistycznym 

przygotowaniem zawodowym. Usługi są świadczone dla 12 osób (w tym 9 kobiet) w okresie 

trwania projektu. 
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2. Dokładny wymiar godzinowy i zakres wsparcia na uczestnika określony zostanie w oparciu 

o rozmowę przeprowadzoną z osobą objętą usługami. 

3. Dla osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych przewiduje się wsparcie: 

a) rehabilitacyjne, średnio 4 godziny w miesiącu dla 10 uczestników projektu przez okres 14 

miesięcy; 

b) psychologiczne, średnio 2 godziny w miesiącu dla 5 uczestników projektu przez okres 14 

miesięcy.  

 

Część III Klub Seniora 

1. W ramach projektu na terenie Gminy Iłowa zostanie utworzony Klub Seniora dla 35 UP (26 kobiet, 

9 mężczyzn). 

2. Celem działania Klubu Seniora jest przeciwdziałanie osamotnieniu i marginalizacji seniorów. 

3. Wsparciem Klubu Seniora zostaną objęte osoby potrzebujące wsparcia w codziennym 

funkcjonowaniu. 

4. W Klubie Seniora organizowane będą: 

a) Warsztaty zajęciowe – rozwijanie umiejętności i zainteresowań  

b) Gimnastyka rekreacyjna – m.in. joga, aerobik, ćwiczenia na zdrowy kręgosłup, nordic walking 

c) Wyjścia do kina/teatru/na basen/ inne o charakterze kulturalnym  

d) Kącik telewizyjny  

e) Spotkania ze specjalistami w dziedzinie zdrowia - pogadanki tematyczne 

f) Spotkania integracyjne  

 

§ 4 

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

uczestnictwa w nim określone, w tym jest osobą potrzebującą wsparcia w codziennym 

funkcjonowaniu, zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i zamieszkuje na terenie 

Gminy Iłowa.  

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 
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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. 

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 


