
 

 

Załącznik nr  12 do Regulaminu 
Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie 

 
Kontrakt trójstronny nr ………../………./……….. z dnia …............................... 

 
 

Ś wiadczenie usług społecznych i zdrowotnych w projekcie: 9.2.5 „Zawierciański Senior – Aktywnie!” 
w ramach RPO WŚL na lata 2014 - 2020 

 

 

 

zawarty w Zawierciu pomiędzy: 

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej (zwanym dalej MOPŚ), 

reprezentowanym przez –  Dyrektora Martynę Tyszczak-Śołtysik, 

a 
 
imię i nazwisko: ……………………….………………………………............................... 

zamieszkałym/ą:  …………………………………………………………………................. 

PEŚEL:    ………………………………………………………………..................... 

 

zwanym/ą dalej uczestnikiem/czką, 

przy udziale: 

 

Biura Projektu odpowiedzialnego za realizację usług w ramach projektu: „Zawierciański Senior – Aktywnie!”  

 - zwanym dalej Zespołem projektowym. 

 

Projekt: 9.2.5 „Zawierciański Senior – Aktywnie!”,  Oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. 

Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla podziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszego kontraktu jest udzielenie uczestnikowi/czce projektu wsparcia aktywizującego poprzez 

zastosowanie odpowiednich usług  o charakterze społecznym: 

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

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

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

 

2. Udzielenie wsparcia ma na celu deinstytucjonalizację, upowszechnienie i zwiększenie dostępu do usług społecznych  

w Zawierciu, szczego lnie dla oso b zamieszkujących na obszarach rewitalizowanych. 

3. Wsparcie udzielane jest od dnia podpisania kontraktu do końca realizacji projektu. 

4. Udział uczestnika/czki w działaniach projektowych jest nieodpłatny. 

§ 2 

1. Przedmiot niniejszego kontraktu jest wspo łfinansowany ze s rodko w Europejskiego Funduszu Śpołecznego  

w ramach RPO WŚL na lata 2014-2020 zgodnie z umową o dofinansowanie UDA-RPSL.09.02.05-24-0124/20-00. 

2. Wsparcie udzielane jest przez MOPŚ w Zawierciu na podstawie Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięc  

w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubo stwa z wykorzystaniem s rodko w Europejskiego Funduszu Śpołecznego 

i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020. 

 

 

 

 



 

 

§ 3 

1. Uczestnik/czka projektu zobowiązuje się do: 

a. podpisania kontraktu socjalnego i/lub kontraktu tro jstronnego, 

b. zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, 

c. podpisania dobrowolnej deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz wymaganych dokumento w 

projektowych, 

d. czynnego udziału w działaniach projektowych okres lonych w §1, 

e. brania udziału w badaniach ankietowych dotyczących przebiegu realizacji projektu, jak i jego efekto w w 

terminie 

do 6 miesięcy po zakon czeniu procesu aktywizacji. 

2. Udział w działaniach projektowych będzie potwierdzany na biez ąco podpisem uczestnika/czki 

na odpowiednim formularzu. 

3. W przypadku rezygnacji lub przerwania udziału w projekcie uczestnik/czka zobowiązuje 

się do złoz enia pisemnego os wiadczenia ze wskazaniem przyczyny. W przypadku gdy rezygnacja nastąpiła 

z waz nych, udokumentowanych powodo w osobistych lub zawodowych, niemoz liwych do przewidzenia w chwili 

podpisania deklaracji np.: długotrwała choroba powodująca niemoz nos c  uczestnictwa w projekcie potwierdzona 

zas wiadczeniem lekarskim lub pisemnym os wiadczeniem złoz onym pod rygorem odpowiedzialnos ci karnej. 

Bezzasadna rezygnacja z uczestnictwa w projekcie stanowi podstawę do odmowy/ograniczenia przyznania 

s wiadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu s wiadczenia lub wstrzymania s wiadczen  pienięz nych z pomocy 

społecznej. 

 

                                                                                            § 4 

1. Kaz dej ze stron przysługuje prawo rozwiązania niniejszego kontraktu z uzasadnionej przyczyny. Os wiadczenie 

o rozwiązaniu kontraktu wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaz nos ci.  

2. Prawo, o kto rym mowa w ust.1 ma zastosowanie w przypadku: 

a. raz ącego naruszenia przez uczestnika/czę postanowien  niniejszego kontraktu, 

b. odmowy wspo łpracy uczestnika/czki z personelem zespołu, 

c. odmowy podjęcia przez uczestnika/czkę uczestnictwa w zajęciach wynikających z działan  projektu i/lub 

zatajenie informacji o faktycznym stanie zdrowia, 

 

3. Zespo ł projektowy wezwie na pis mie uczestnika/czkę do zaprzestania naruszania warunko w kontraktu oraz 

wezwie do podjęcia stosownych działan /zaniechan  w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania z pouczeniem  

o konsekwencjach niestosowania się do otrzymanego wezwania przewidzianych w regulaminie rekrutacji. 

W przypadku, gdy wezwanie pozostanie bezskuteczne – zespo ł projektowy ma prawo rozwiązac  kontrakt ze 

skutkiem natychmiastowym. 

§ 5   

1. Postanowienia niniejszego kontraktu podlegają prawu polskiemu i Unii Europejskiej. 

2. Wszelkie zmiany kontraktu wymagają formy pisemnej (aneksu), pod rygorem niewaz nos ci. 

3. Wszelkie spory pomiędzy MOPŚ a uczestnikiem/czką projektu, związane z realizacją kontraktu podlegają 

rozstrzygnięciu przez Śąd Rejonowy w Zawierciu. 

4. Kontrakt sporządzono w dwo ch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaz dej ze stron. 

5. Kontrakt wchodzi w z ycie w dniu podpisania go przez obie strony. 

 

 

 

            ..................................................                             …………………………….                         …......................................................... 
                         Dyrektor MOPS           Podpis Zespołu              Podpis uczestnika/czki     
                                                                                                                                                                                                                                            (lub przedstawiciela ustawowego) 


