
 

 

 
Projekt „Wesołe jest życie staruszka” 

 
Fundacja im. Braci Sołuńskich – Cyryla i Metodego, oś. Braci Prośbów 2/8 37-500 Jarosław 

 

 

Kontrakt trójstronny w projekcie 

„Mobilne Usługi oraz Klub Seniora w Gminie Przeworsk” nr ………………………. 

 

 

zawarty w …………. w dniu ………….. r. pomiędzy: 

Fundacją imienia Braci Sołuńskich – Cyryla i Metodego, oś. Braci Prośbów 2/8, 37-500 

Jarosław, NIP: 7922300599, reprezentowaną przez Marka Pankiewicza – Prezesa Zarządu 

Fundacji zwaną dalej „Fundacją” 

a 

___________________________ 

zam. ______________________________ 

PESEL: _____________________________ 

zwanym/zwaną dalej „Uczestnikiem projektu”  

 

a  

…………………………….. 

zwaną dalej „Opiekunem”  

 

Niniejsza umowa zawierana jest w ramach projektu  ”Mobilne Usługi oraz Klub Seniora  

w Gminie Przeworsk” nr wniosku RPPK.08.03.00-18-0063/22 realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

Priorytet VIII. „Integracja społeczna”; Działanie 8.3. „Zwiększenie dostępu do usług 

społecznych i zdrowotnych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udział w projekcie pt. „Mobilne Usługi oraz Klub 

Seniora w Gminie Przeworsk”, zwanym dalej „projektem”, w okresie od …………… r. do 

31.12.2023 r.  

2. Zasady uczestnictwa w projekcie określa Regulamin rekrutacji i uczestnictwa 

w projekcie. 

§ 2 

1. Uczestnik projektu oświadcza, że spełnia kryteria kwalifikowalności uprawniające do 

udziału w projekcie tzn. że jest osobą, która: 

- zamieszkuje, na terenie województwa podkarpackiego, tj. na terenie Gminy 

Przeworsk, 
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- ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub 

pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, 

- nie ma możliwości samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowej 

czynności dnia codziennego, 

- posiada zaświadczenie lekarskie wydane przez Lekarza Podstawowej opieki 

Zdrowotnej, stwierdzające iż osoba ubiegająca się o udział w projekcie wymaga 

pomocy innych osób, 

2. Uczestnik projektu oświadcza, że w/w dane są zgodne ze stanem faktycznym i 

prawnym. 

 

§ 3 

1. Uczestnik projektu dobrowolnie deklaruje udział w projekcie i zobowiązuje się do:  

a) aktywnego uczestnictwa w projekcie,  w tym udziału we wszystkich formach 

aktywności zapewnionych w ramach projektu, 

b) udziału w rehabilitacji ruchowej i społecznej,  

c) wypełniania ankiet ewaluacyjnych w czasie trwania projektu, 

d) ponoszenia odpłatności – zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Fundacji 

e) udzielania wszelkich informacji związanych z uczestnictwem  w projekcie  

instytucjom zaangażowanym we wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata  2014-2020. 

 

2. Uczestnik projektu ma prawo do: 

a) otrzymywania wsparcia w formie usług opiekuńczych, stanowiącego alternatywę dla 

pobytu w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym min. pomoc 

w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej, pielęgnacyjnej, 

b) otrzymywania poczęstunku, 

c) dostępu do środków przekazu (Radio, TV., Internet), 

d) pomocy psychologicznej, poradnictwa i wsparcia w rozwiązywaniu trudnych sytuacji 

życiowych oraz bieżących  spraw życia codziennego przez psychologa, 

e) zapewnienia pomocy w wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym,  

f)  korzystania z kursów pisania ikon, warsztatów wzmacniających poczucie 

bezpieczeństwa, warsztatów dotyczących nowych technologii itp. 

g) Korzystania z wycieczek jedno i dwudniowych, wyjazdów do kina, teatru itp. 

 

 

§ 4 
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1. Fundacja im. Braci Sołuńskich – Cyryla i Metodego w związku z realizacją projektu 

„Mobilne Usługi oraz Klub Seniora w Gminie Przeworsk” w ramach niniejszej umowy 

zobowiązuje się utworzyć i prowadzić działalność Klubu Seniora w Studzianie, o którym 

mowa w  § 2 poprzez: 

a) zapewnienie miejsca do bezpiecznego i godnego spędzania czasu, 

b) zagospodarowanie czasu wolnego Uczestników projektu; 

c) pomoc: 

 załatwianiu spraw przekraczających możliwości UP, 

 w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności i samodzielności życiowej, 

 w utrzymaniu higieny osobistej, 

 psychologiczną, poradnictwo i wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji 

życiowych, 

 bieżących spraw życia codziennego np. udzielania pomocy w kontaktach 

z placówkami służby zdrowia i urzędami oraz wsparcie doradcze udzielane 

przez konsultanta prawnego z zakresu spraw prowadzonych przez NFZ, ZUS, 

PFRON 

d)  zapewnienie poczęstunku 

e)  zajęcia zajęć z zakresu kultury fizycznej poprzez org. zajęć sportowych tj. nordic 

walking, zajęci fizyczne typu "zdrowy kręgosłup, 

f)  warsztaty zajęciowe, np.: 

 zajęcia edukacyjne, 

 terapii manualnej, 

 kulturalne, 

 rehabilitacyjne, 

 muzykoterapii, 

 rękodzieła artystycznego i sztuki użytecznej zgodnie z predyspozycjami. 

g)  dostęp do książek i środków przekazu (gazet, magazynów, TV), organizacji imprez 

rekreacyjnych i towarzyskich (kolacja Wigilijna, śniadanie Wielkanocne i pikniki 

integracyjne). 

h) Zapewnienie wycieczek jedno i dwudniowych, wyjazdów do kina i teatru oraz itp. 

i) Zapewnienia kursów edukacyjnych i warsztatowych 

j)   Zapewnienia spotkań z lekarzami, specjalistami, ciekawymi osobami.  

 

§ 5 

1. Opiekun  zobowiązuje się wobec uczestnika projektu: 
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a) do zapewnienia mu wsparcia w formie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych 

usług opiekuńczych w Klubie Seniora w Przeworsku, dostosowanych do 

indywidualnych potrzeb Uczestnika, dotyczących nauki albo podtrzymania 

maksymalnego osiągalnego dla danej osoby poziomu sprawności w zakresie 

samodzielności życiowej, utrzymania lub rozwijania kontaktów społecznych oraz 

pełnienia ról społecznych,  

b) do zapewnienia mu wsparcia i opieki w placówce uwzględniając w szczególności 

wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa Uczestnika oraz jego 

stopień fizycznej i psychicznej sprawności. 

c) zapewnić pomoc w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności 

życiowej, 

d) zapewnić pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym,  

 

§ 6 

1. W związku z uczestnictwem w projekcie Uczestnik projektu wyraża zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych i przyjmuje do wiadomości treść Oświadczenia 

uczestnika projektu stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

2. W związku z uczestnictwem w projekcie Uczestnik projektu wyraża zgodę na 

wykorzystanie jego wizerunku. 

§ 7 

1. Niniejsza umowa może zostać rozwiązana z ważnej przyczyny spowodowanej stanem 

zdrowia Uczestnika projektu uniemożliwiającym mu dalsze uczestnictwo w projekcie.  

2. Rozwiązanie umowy z innych ważnych przyczyn jest możliwe wyłącznie na podstawie 

porozumienia stron.  

3. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z projektu Uczestnik projektu może zostać 

zobowiązany do zwrotu kosztów związanych z uczestnictwem w projekcie.  

 

§ 8 

Niniejsza umowa została zawarta w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym 

dla każdej ze Stron.  

  
 
 
                Fundacja                                    Uczestnik Projektu              Opiekun 

 

 

…………………………  …………………………      ……………………………. 

 


