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UMOWA (na wzór kontraktu socjalnego) 

dla uczestników projektu pt. AKADEMIA POZYTYWNEJ ZMIANY nr RPDS. RPDS.09.01.01-02-0193/20 

 

 

zawarta dnia …………………….., pomiędzy Stronami: 

Fundacją ECO-INNOVA, 53-674 Wrocław, ul. Legnicka 46A lok.12, która jest Realizatorem projektu, 

reprezentowaną przez Barbarę Falas- kierownika projektu,  

 a  

Uczestnikiem projektu  - …………………………., zamieszkałym/ą w …………………………,  w celu 

wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej, zawodowej lub przeciwdziałaniu ubóstwu i  

wykluczeniu społecznemu. 

1. Umowa jest integralną częścią opracowanego dla Uczestnika projektu  Indywidualnego 

Planu Działania (IPD) w ramach projektu pt. AKADEMIA POZYTYWNEJ ZMIANY. 

2. Uczestnik projektu zgodnie z rekomendowaną ścieżką będzie uczestniczył  w określonych 

formach wsparcia ustalonych w Indywidualnej Ścieżce Reintegracji (IŚR). 

3. Czas oraz miejsce realizacji form wsparcia będzie ustalany na bieżąco z Uczestnikiem 

Projektu aby mógł pogodzić życie prywatne i społeczne z udziałem w projekcie.  

4. Udział we wszystkich  formach wsparcia  realizowanych  w projekcie  dla Uczestnika 

projektu  jest bezpłatny. 

5. Istnieje możliwość wprowadzenia zmian przez Strony umowy  w zaplanowanym zakresie  

wsparcia. Zmiany jeśli będą konieczne  będą uwzględnione w okresie realizacji IŚR. 

6.  W przypadku braku możliwości wynegocjowania zmian w Umowie, stronom przysługuje 

prawo do wystąpienia do kierownika projektu o rozstrzygnięcie kwestii spornych.  

7. Uczestnik projektu zobowiązuje się do informowania kierownika projektu o wszelkich 

zmianach związanych z jego statusem w trakcie udziału w projekcie np. o podjęciu 

zatrudnienia, przedkładając odpowiedni dokument (np. kserokopię umowy o pracę). 

8. Ocena realizacji i podsumowanie ustalonych w IŚR działań, którymi został objęty Uczestnik 

Projektu  nastąpi podczas przeglądu IŚR. 

9. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,  

po jednym dla każdej ze stron. 

   

  ....................................................................                      ........................................... 
                                                          ( podpis  uczestnika  projektu )                                                                                                   (podpis i kierownika projektu) 
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