
 

 

Nr wniosku: RPPM.06.02.02-22-0027/17-00 

Tytuł: Srebrna Sieć 
Oś priorytetowa: 6. Integracja, 
Działanie: 6.2 Usługi Społeczne, 
Poddziałanie: 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych. 
 

 
UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SREBRNA SIEĆ OSÓB 60+ 

 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 
Priorytetu 6 - Integracja, Działania 6.2  Usługi Społeczne, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój 
Usług Społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach umowy o dofinansowanie 
nr RPPM.06.02.02-22-0027/17-00 z dnia 12 04 2018, realizowanej przez Partnera 
Wiodącego – Gminę Kobylnicę oraz Partnerów -Gmina Damnica, Gmina Główczyce, 
Gmina Kępice, Gmina Słupsk, Gmina Ustka, Gmina Potęgowo, Gmina Tuchomie, 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, Fundacja Niesiemy Pomoc, 
Spectrum Researche Agnieszka Małecka - Jagła 
 
zawarta w dniu ………………….……. pomiędzy: 
 
Gminą (dane teleadresowe) reprezentowaną w projekcie na podstawie Zarządzenia 
nr  ………………………….przez Ośrodek Pomocy Społecznej w (dane teleadresowe)  
zwanej dalej „Organizatorem”’ 
 
a 
 
Panią/Panem  …………………………………………………. 
Dane teleadresowe ……………………………………………. 
 
PESEL ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 
zwanym dalej „Uczestnikiem” 
 
Organizator i Uczestnik w dalszej części Umowy będą zwani również łącznie 
„Stronami”. 
 

§ 1 
 

 
1. Przedmiotem umowy jest udział osoby 60+ w Projekcie SREBRNA SIEĆ 
(zwanym w dalszej części Umowy „Projektem”) współfinansowanym z Europejskiego 
Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego 2014-2020. 
 
2. Organizator oświadcza, że Kandydat został zakwalifikowany do udziału 
w Projekcie i staje się Uczestnikiem Projektu SREBRNA SIEĆ 

 
3. Zasady rekrutacji , warunki i kryteria uczestnictwa w Projekcie o którym mowa 
w ust. 1 określa Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie Srebra Sieć dla 
Osób 60+, zwanym dalej „Regulaminem” 



 

4. Siedzibą projektu jest Punkt Świadczenia Usług Opiekuńczych 
w ………………………………………………(miejscowość, adres, telefon, mail) 
działający w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w ……… 
 

§ 2 
 

1. Uczestnik oświadcza, że wszystkie dane zawarte w dokumentacji 
rekrutacyjnej przedłożonej w toku postępowania rekrutacyjnego w FORMULARZU 
ZGŁOSZENIOWYM oraz we wszystkich OŚWIADCZENIACH są zgodne z prawdą 
i aktualne. 
 
2. Uczestnik zobowiązuje się do bezzwłocznego pisemnego poinformowania 
Organizatora o każdej ich zmianie oraz do okazania kopii aktualnych dokumentów 
w tym zakresie. 
 
3 Uczestnik w związku z przystąpieniem do Projektu Srebrna Sieć oświadcza, 
że: 

a) wyraża wolę uczestnictwa w Projekcie, 
 

b) zna i spełnia kryteria uczestnictwa uprawniające do udziału 
w Projekcie (należy do grupy docelowej Projektu), o których mowa 
w Regulaminie Rekrutacji I Uczestnictwa w Projekcie Partnerskim Srebrna 
Sieć dla osób 60+, 

  
c) został poinformowany przez Organizatora, że Projekt współfinansowany jest 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020,  

 
d) jest świadomy odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych  

z prawdą. 
 
4 Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Rekrutacji 
i Uczestnictwa w Projekcie Partnerskim Srebrna Sieć dla Osób 60+ oraz 
pozostałymi dokumentami dotyczącymi Projektu i akceptuje wszystkie ich 
postanowienia oraz zobowiązuje się do ich stosowania. 
 
5 Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie 
niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji, prawidłowej realizacji 
Projektu w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, 
udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu 
i sprawozdawczości oraz nieodpłatnego wykorzystania wizerunku do działań 
informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego o 2014-2020. 
 

§ 3 
 

1 W ramach Projektu Organizator zobowiązuje się zapewnić i zrealizować na 
rzecz Uczestnika w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. następujące formy wsparcia 
(wskazane w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa Projektu, w § 5): 



 

 
 opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji  
 świadczenie zdalnych usług opiekuńczych – teleopieka  
 świadczenie sąsiedzkich usług opiekuńczych; 
 świadczenie usług rehabilitacji domowej  
 prowadzenie szkoleń i warsztatów z zakresu pielęgnacji i profilaktyki; 
 prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego; 
 prowadzenie telefonicznego poradnictwa senioralnego; 
 promocja usług wzajemnych i wolontariatu senioralnego; 
 animacja środowiska seniorów; 
 powołanie/wzmocnienie Rad Seniorów (organów doradczo-legislacyjnych). 

 
2 Szczegółowy rodzaj, zakres i wymiar usług opiekuńczych, o których mowa w 
ust. 1 będzie realizowany na podstawie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji 
zaakceptowanej przez Strony. 
 

§ 4 
 

Wsparcie oferowane Uczestnikom Projektu jest finansowane ze środków Projektu 
i jest w 85 % finansowane ze środków Unii Europejskiej, a 15% z Budżetu Państwa 
w ramach Europejskiego  Funduszu Społecznego Regionalnego Programu 
Operacyjnego 2014-2020/ 
 

§ 5 
 

1.Uczestnik Projektu ma prawo do: 
 

a) skorzystania ze wszystkich form wsparcia określonych przez Indywidualną 
Ścieżkę Reintegracji zaakceptowanej przez Strony, 

 
b) zmiany Opiekuna/Opiekunki  świadczącego dla niego sąsiedzkie usługi 

opiekuńcze w sytuacji: 
I. gdy pracownicy Organizatora stwierdzą, że pomiędzy 

Opiekunem/Opiekunką a Uczestnikiem Projektu zachodzą nieprawidłowe 
relacje, brak jest woli współdziałania i wzajemnego zaufania. 
Zmiana Opiekuna/Opiekunki nastąpi po przeprowadzeniu postępowania 
wyjaśniającego przez Organizatora.  

II. w przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że usługa jest 
wykonywana nienależycie przez Opiekuna/Opiekunkę, zmiana może 
nastąpić na wniosek Uczestnika Projektu. 

 
2.Uczestnik Projektu zobowiązuje się do: 
 

a) przestrzegania postanowień Regulaminu Rekrutacji I Uczestnictwa Projektu 
Partnerskiego Srebrna Sieć Dla Osób 60+,  

 
b) podpisania i przedłożenia w Punkcie Świadczenia Usług Opiekuńczych 

wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczeń, 
 



 

c) zawarcia odrębnej umowy regulującej zasady realizacji usług teleopieki na 
rzecz Uczestnika Projektu korzystającego ze zdalnych usług opiekuńczych na 
czas jego udziału w projekcie z wybranym przez organizatora dostawcą usług,  

 
d) każdorazowego potwierdzania zrealizowania usług sąsiedzkich przez 

opiekuna/opiekunkę poprzez złożenie podpisu na KARCIE REALIZACJI 
USŁUG OPIEKUŃCZYCH, 
 

e) każdorazowego potwierdzenia zrealizowania usług rehabilitacji domowej przez 
fizjoterapeutę/ fizjoterapeutkę  poprzez złożenie podpisu na KARCIE 
REALIZACJI USŁUGI REHABILITACJI DOMOWEJ. 

 
f) każdorazowego potwierdzenia swojego uczestnictwa w szkoleniach 

i zajęciach praktycznych poprzez złożenie podpisu na LIŚCIE OBECNOŚCI, 
 

g) każdorazowego potwierdzenia wypożyczenia sprzętów rehabilitacyjnych na 
okres określony w Regulaminie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego 
Projektu Srebrna Sieć,  

 
h) bieżącego informowania Punktu Świadczenia Usług Opiekuńczych 

o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego dalszy udział w Projekcie, 
 

i) natychmiastowego informowanie Punkt Świadczenia Usług Opiekuńczych 
o zmianie jakichkolwiek danych osobowych i kontaktowych wpisanych 
w Formularzu Zgłoszeniowym 

 
§ 6 

 
1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Projekcie w czasie jego trwania, 
z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia umowy uczestnictwa 
w Projekcie. 
 
2. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie Uczestnik jest zobowiązany 
do poinformowania Organizatora o zaistnieniu przyczyn powodujących konieczność 
rezygnacji z udziału w Projekcie. 
 
3. Rezygnację w formie pisemnej należy dostarczyć do Organizatora osobiście, 
bądź za pośrednictwem poczty na adres: 
…………………………………………………………………………………... Od dnia 
dostarczenia rezygnacji liczony jest okres wypowiedzenia wskazany 
w ust. 1. 
 
4 Uczestnik może zostać wykluczony z udziału w Projekcie na podstawie art. 11 
Ustawy o Pomocy Społecznej z dnia 12 marca 2004r., w szczególności z powodu:  
 

 uporczywego niekorzystania przez okres 6 m-cy z usług społecznych 
realizowanych w projekcie, zaproponowanych Uczestnikowi w Indywidualnej 
Ścieżce Reintegracji. 

 niekorzystania zgodnie z zaleceniami z urządzeń do teleopieki 



 

 rażącego naruszania norm społecznych (w szczególności zakłócania realizacji 
usług opiekuńczych i społecznych uniemożliwiającego prawidłowe ich 
świadczenie). 

 
5 Decyzję w zakresie wykluczenia Uczestnika z udziału w Projekcie podejmuje 
Organizator. 
 
6 Wykluczenie Uczestnika z udziału w Projekcie wymaga pisemnego 
powiadomienia przez Organizatora. 
 
7 Organizator zastrzega sobie prawo do zaprzestania realizacji Projektu Srebrna 
Sieć w przypadku rozwiązania umowy o dofinansowanie Projektu. 
 
8 W przypadku rozwiązania umowy o dofinansowanie Projektu  Srebrna Sieć 
organizator nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczestnika.  

§ 7 
 

1. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez obie Strony. 
 
2. Strony zobowiązują się dążyć do polubownego załatwiania wszelkich sporów 
mogących wyniknąć w związku z realizacją Umowy. 

 
3. W przypadku niemożności rozstrzygnięcia sporu polubownie, Strony ustalają 
zgodnie, że spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego 
właściwego dla siedziby Organizatora  
 
 

§ 8 
 

1 Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 
2 W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową stosuje się odpowiednio 
przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 9 
 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
dla Organizatora i Uczestnika Projektu. 
 
 
 
 
 
 
 
……………………       …………………………… 
Organizator         Uczestnik/Uczestniczka 
 


