
Projekt „Ośrodek dziennej opieki i aktywizacji osób niesamodzielnych w Kluczach” 

Nr: RPMP.09.02.03-12-0475/17 
Realizowany w ramach 9. Osi Priorytetowej – Region Spójny Społecznie, 

Działania 9.2Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 

 

 

                                                     UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
 „Ośrodek Dziennej Opieki i Aktywizacji Osób Niesamodzielnych w Kluczach” 

Nr: RPMP.09.02.03-12-0475/17 
 

zawarta w Kluczach, w dniu ………………………. 

pomiędzy: 

 

Spółdzielnią Socjalną OPOKA 

z siedzibą w Chechle (32-310 Klucze), przy ulicy Hutniczej 26, NIP 637-215-48-43, REGON: 121061634 realizującą na 

terenie Województwa Małopolskiego projekt pn. „Ośrodek dziennej opieki i aktywizacji osób niesamodzielnych w 

Kluczach” nr: RPMP.09.02.03-12-0475/17 (zwany w dalszej części umowy Projektem) realizowanym w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020)  

 

reprezentowanym przez: 

Panią Karolinę Ledzińską – Prezesa Zarządu 

oraz Panią Monikę Miszczyńską – Zastępcą Prezesa Zarządu 

zwanymi w dalszej części umowy „Beneficjentem”,  

a  

 

 

Panią/em …………………………………………………………………………………….…………….…… zamieszkałą/ym w 

……………………………………………….……………………….……….. przy ……………………….………………………………..……………………………, 

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

o następującej treści:  
 

 

§ 1 

1. Niniejsza Umowa określa zasady uczestnictwa w projekcie  „Ośrodek dziennej opieki i aktywizacji osób 

niesamodzielnych w Kluczach” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 9. Osi 
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Priorytetowej – Region Spójny Społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.3 Usługi 

opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa. 

2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

3. Beneficjentem jest Spółdzielnia Socjalna OPOKA, z siedzibą w Chechle, ul. Hutnicza 26, 32-310 Klucze.  

4. Wszystkie decyzje podejmowane są zgodne z umową o dofinansowanie  „Ośrodek dziennej opieki i aktywizacji 

osób niesamodzielnych w Kluczach” nr: RPMP.09.02.03-12-0475/17-00 oraz aneksem do umowy nr: 

RPMP.09.02.03-12-0475/17-01  z dnia 28.11.2019 r. pomiędzy Spółdzielnią Socjalną OPOKA, Chechło, ul. Hutnicza 

26, 32-310 Klucze, a Województwem Małopolskim – Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie, ul. 

Jasnogórska 11, 31-358 Kraków. 

5. Okres realizacji Projektu określa wniosek o dofinansowanie Projektu i w chwili zawarcia niniejszej umowy trwa od 

01.08.2019 r. do 31.03.2023 r. 

6. Udział w Projekcie jest dobrowolny i bezpłatny, pod warunkiem realizacji obowiązków wynikających z niniejszej 

Umowy, z Regulaminu rekrutacji, Statutu Ośrodka oraz Regulaminu Organizacyjnego. 

7. Umowa określa sposób współdziałania między Uczestnikiem projektu a Beneficjentem projektu w zakresie usług 

opiekuńczo-aktywizacyjnych, rozwiązywania trudnej sytuacji życiowej i wzmocnienia aktywności i samodzielności 

życiowej lub przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. 

8. Celem Umowy jest zwiększenie dostępności usług opiekuńczo-aktywizacyjnych na terenie gminy Klucze. 

 

§ 2 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udzielenie Uczestnikowi Projektu wsparcia według indywidualnych 

potrzeb określonych w IPD. 

2. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia jej podpisania do dnia zakończenia udziału Uczestnika w 

projekcie. 

3. Beneficjent Projektu ma prawo odstąpić od realizacji projektu, jeśli zostanie wstrzymane bądź przerwane 

dofinansowanie Projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Oś 

Priorytetowa 9. 
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4. Uczestnik Projektu jest uprawniony do rozwiązania niniejszej umowy, na warunkach określonych w Statucie 

lub Regulaminie organizacyjnym ośrodka, za wypowiedzeniem złożonym na piśmie i podpisanym przez 

Uczestnika Projektu, po uzyskaniu zgody przez Koordynatora Projektu. 

5. Beneficjent zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika z listy Uczestników projektu w następujących 

przypadkach: 

a. naruszenia przez Uczestnika postanowień statutu, regulaminu lub postanowień niniejszej umowy lub 

naruszenia zasad współżycia społecznego, w tym w szczególności przez podanie nieprawdziwych danych 

w Formularzu rekrutacyjnym. 

b. rażącego naruszenia porządku organizacyjnego podczas opieki/zajęć/innych form wsparcia. 

c. wygaśnięcia/odebrania prawa pobytu. 

 

§ 3 

 

1. Ośrodek dziennej opieki i aktywizacji osób niesamodzielnych w Kluczach „Złota Jesień” obejmuje wsparciem 

osoby powyżej 60 roku życia, zamieszkujące teren gminy Klucze, w szczególności gdy dotykają ich takie 

problemy jak trudności w codziennym życiu, pogorszenie sytuacji materialnej, choroba, niepełnosprawność, 

poczucie osamotnienia, występowanie innych niekorzystnych stanów emocjonalnych, problemy  w relacjach 

z rodziną, trudności rodziny w opiece nad uczestnikiem, trudności w organizacji czasu wolnego. 

2. Ośrodek „Złota Jesień” oferuje wsparcie w postaci: 

 Usług opiekuńczo – pielęgnacyjnych, w tym: możliwość pobytu 8 godzin dziennie w placówce, 

spełniającej komfortowe i dostosowane do Uczestników Projektu warunki lokalowe, gwarantujące 

prawidłową realizację usług. Uczestnicy mają zapewnione dwa posiłki dziennie (śniadanie oraz 

dwudaniowy obiad) w siedzibie Ośrodka, usługę dojazdu do i z placówki. Dodatkowo w zależności od 

potrzeb UP będą mieli zapewnioną pomoc ze strony personelu DOOS przy spożywaniu posiłków, jak 

również przy podstawowych czynnościach życiowych oraz higienicznych.  

 Usługi o charakterze aktywizująco – usprawniającym: wielokierunkowe działania prowadzące do 

usprawnienia psychicznego i fizycznego UP. Organizacja czasu wolnego, udział w zajęciach 

terapeutycznych, udział w zajęciach podnoszących sprawność i aktywizujących do uczestnictwa w 
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życiu społecznym oraz działania prowadzące do usprawnienia psychicznego i fizycznego UP. 

Realizacja zajęć będzie dostosowana do potrzeb i możliwości każdego UP w formie indywidualnej lub 

zespołowej. Ponadto prowadzenie zajęć rekreacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych, takich jak np. 

arteterapia, muzykoterapia, biblioterapia, choreoterapia, terapia kulinarna, terapia reminiscencyjna, 

terapia informatyczna, terapia rozrywkowa, ergoterapia, terapia ruchowa. 

 Usługi wspomagające: Działania informacyjne, edukacyjne, wsparcie i poradnictwo dla uczestników 

projektu oraz ich rodzin i opiekunów formalnych, rozwiązywanie problemów podopiecznych, 

wskazywanie rozwiązań mających na celu poprawę funkcjonowania podopiecznego, wsparcie 

specjalistyczne jak pomoc w kontaktach z różnymi instytucjami i organizacjami, pomoc w załatwianiu 

wizyt u lekarza itp., wsparcie dla rodzin UP, o charakterze grupowym w formie organizacji grup 

wsparcia, prelekcji i szkoleń dla opiekunów.  

3. Zajęcia w ramach powyższych form wsparcia będą odbywać się w Dziennym Ośrodku Wsparcia i Aktywizacji 

Osób Niesamodzielnych w Kluczach pn. „Złota Jesień” mieszczącym się w 32-310 Klucze, przy ul. Rudnickiej 

3 lub innym miejscu wyznaczonym przez Beneficjenta projektu, zgodnie z przyjętym harmonogramem zajęć, 

który zostanie zawieszony na tablicy ogłoszeń w DOOS.  

4. Beneficjent projektu zastrzega sobie prawo do zmiany dni lub godzin objętych harmonogramem, o czym 

uczestnicy projektu zostaną niezwłocznie poinformowani za pomocą preferowanego sposobu do kontaktów 

z beneficjentem tj. telefonicznie, pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną.  W szczególnych przypadkach 

(np. choroba terapeuty, doradcy, moderatora) Beneficjent projektu może odwołać zajęcia informując 

uczestników o tym fakcie drogą telefoniczną. 

5. Beneficjent projektu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstwa nieszczęśliwych wypadków nie 

zawinionych przez Beneficjenta. 

6. Uczestnictwo we wszelkich formach wsparcia organizowanych przez Beneficjenta projektu jest jednocześnie 

zobowiązaniem do przestrzegania niniejszej umowy i Regulaminu rekrutacji i regulaminu organizacyjnego.  

7. Nieprzestrzeganie Regulaminu lub umowy może doprowadzić do braku zgody na uczestnictwo w zajęciach. 

 

§ 4 

1. Prawa i obowiązki Uczestnika Projektu oraz Beneficjenta, związane z realizacją Projektu, określone są w                  
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       Regulaminie rekrutacji, statucie oraz regulaminie organizacyjnym placówki. 

2. Uczestnik Projektu oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem rekrutacji, statutem oraz regulaminem 

organizacyjnym placówki i zobowiązuje się do respektowania zawartych w nim postanowień oraz spełnia 

warunki uczestnictwa w nim określone. 

3. Uczestnik oświadcza, iż nie uczestniczy w innych projektach realizowanych w tym samym czasie w ramach 

RPO WM 2014-2020, w którym przewidziane formy wsparcia są tego samego rodzaju co te określone 

niniejszą umową i zmierzają do osiągnięcia tego samego celu/korzyści dla uczestnika projektu. 

4. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do: 

a. niezwłocznego informowania Beneficjenta projektu o zmianie danych zawartych w formularzu 

rekrutacyjnym i dokumentach pokrewnych oraz innych okolicznościach mogących mieć wpływ na 

możliwość udziału w projekcie 

b. aktywnego uczestnictwa we wszystkich formach wsparcia realizowanych zgodnie z Indywidualnym 

Planem Działania 

c. udzielania wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w projekcie Instytucjom 

zaangażowanym we wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego 

d. przestrzegania norm współżycia społecznego oraz porządku organizacyjnego na realizowanych 

formach wsparcia. Beneficjent projektu nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia/dewastacje 

dziennego ośrodka „Złota Jesień”, innych miejsc realizacji wsparcia dokonanych umyślnie lub w 

przypadku rażącego niedbalstwa przez Uczestnika projektu. Ewentualne koszty w zakresie 

naprawy, usuwania zniszczeń ponosi Uczestnik Projektu. 

5. Niezwłocznego poinformowania (telefonicznego lub pisemnego) Beneficjenta o nieobecności na zajęciach 

nie później niż dzień przed planowanymi zajęciami. 

 

§ 5 

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 nieodebraną korespondencję, wysłaną 

listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na ostatnio podany przez Uczestnika Projektu adres, uważa                                         
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się za doręczoną. 

 

§ 6 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają postanowienia Regulaminu rekrutacji, 

statut ośrodka „Złota Jesień”, regulamin organizacyjny oraz odpowiednie przepisy prawa polskiego, w tym 

przepisy Kodeksu Cywilnego.  

2. Ewentualne spory związane z realizacją niniejszej umowy strony będą starały się rozwiązać polubownie. 

3. W przypadku braku porozumienia spór rozpozna sąd powszechny właściwy dla siedziby Beneficjenta. 

 

§ 7 

 

1. Niniejsza umowa może ulec zmianie w wyniku zmian dokumentów programowych RPO/umowy o 

dofinansowanie projektu.  

2. Zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

 

§ 8 

Niniejszą Umowę  sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron tj. 

Beneficjenta i Uczestnika Projektu.  

 

 

 

 

 

.................................................                                              ................................................       

       (data i  podpis Uczestnika projektu)                                                      (data,  podpis i pieczątka Beneficjenta) 

 
Załączniki do Umowy: 
 

1. OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA PROJEKTU NR 1  
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ZAŁ. NR 1 DO UMOWY Oświadczenie uczestnika Projektu 
 
 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 
 

W związku z przystąpieniem do projektu pn. Projekt „Ośrodek dziennej opieki i aktywizacji osób niesamodzielnych w 
Kluczach” nr RPMP.09.02.03-12-0475/17 oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 
1. administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru „Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020” jest Zarząd Województwa Małopolskiego stanowiący Instytucję 
Zarządzającą dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, z siedzibą 
w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, 
2. administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru „Centralny system teleinformatyczny 
wspierający realizację programów operacyjnych” jest minister właściwy do spraw rozwoju, z siedzibą w Warszawie 
przy Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa,  
3. podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) – dane 
osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020, a także: 
1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006; 
2) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie 
Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006; 
3) ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 
perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.); 
4) rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) Nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiające szczegółowe 
przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do 
wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany 
informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi; 
4. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu Projekt „Ośrodek dziennej opieki i 
aktywizacji osób niesamodzielnych w Kluczach” nr RPMP.09.02.03-12-0475/17, w szczególności potwierdzenia 
kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz 
działao informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014 – 2020 (RPO WM); 
5. moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – Małopolskie Centrum 
Przedsiębiorczości w Krakowie, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków, Beneficjentowi realizującemu projekt – 
Spółdzielnia Socjalna OPOKA Chechło, ul. Hutnicza 26, 32-310 Klucze oraz podmiotom, które na zlecenie Beneficjenta 
uczestniczą w realizacji projektu – na podstawie stosownych upoważnieo i/lub umów powierzenia danych 
osobowych. Moje dane osobowe mogą zostad przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie 
Powierzającego1, Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostad również powierzone 

                                                      
1 Powierzający oznacza IZ RPO WM 2014 – 2020 lub minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego. 
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Działania 9.2Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 

 

 

specjalistycznym podmiotom, realizującym na zlecenie Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej oraz Beneficjenta 
kontrole i audyt w ramach RPO WM; 
6. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości 
udzielenia wsparcia w ramach projektu; 
7. mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 
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