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UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 POBYT W DZIENNYM DOMU POMOCY*
 USŁUGI OPIEKUŃCZE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA*

zawarta w 
Niedrzwicy Kościelnej

w dniu ………………….…..……  

pomiędzy

Fundacją Dantis,  al.  Unii  Lubelskiej  15, 20–108 Lublin, REGON 060346938, NIP
713 299 35 79 reprezentowaną przez ks. Jakuba Olecha na mocy pełnomocnictwa
od mocodawców Fundacji Dantis zwanego dalej „Fundacją”

a podopiecznym

…………………………………….…….,PESEL ……………………………………………,

zwanym dalej „Korzystającym” 

i podmiotem realizującym usługi…………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….....*

zwanym dalej „Podmiotem”

§ 1

Fundacja oświadcza, że prowadzi w miejscowości Niedrzwica Kościelna ul. Parafial-
na 15, 24-220 Niedrzwica Duża Dzienny Dom Pomocy „Zielona Weranda” i opiekę
nad osobą w miejscu zamieszkania.

§ 2

1. Umowa zostaje zawarta na czas od ……….……..….. do ………..…………..  roku,
z możliwością korygowania i przedłużania jej na kolejne okresy.

2. Wypowiedzenie może nastąpić w sytuacji rażącego naruszenia zasad współży-
cia, przekroczenia możliwych dni nieobecnych (dot.  Dziennego Domu Pomocy
„Zielona Weranda”).

§ 3

1. Korzystający (senior) zobowiązuje się do współpracy poprzez: 
a) (dot. uczestnictwa w Dziennym Domu Pomocy „Zielona Weranda”)  

 czynnego udziału w zaplanowanych w projekcie zajęciach   
 przestrzegania Regulaminu 
 potwierdzania swojego uczestnictwa na zajęciach własnym pod-

pisem na liście obecności
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 bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących za-
kłócić dalszy udział w Projekcie

*niepotrzebne skreślić

 bieżącego informowania o wszelkich zmianach dotyczących da-
nych zawartych w formularzu zgłoszeniowym do Projektu

b) (dot. opieki w miejscu zamieszkania)  
 współpracę z opiekunem w miejscu zamieszkania 

§ 4

Podopieczny wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie nie-
zbędnym do prowadzenia dokumentacji.

§ 5

Niniejszy kontrakt zawarty jest na potrzeby realizacji  projektu „W PEŁNI ŻYCIA! -
Utworzenie Dziennego Domu Pomocy ,,Zielona Weranda''  szansą na aktywne i
godne  życie  seniorów”  realizowanego  przez  Fundację  Dantis  w  partnerstwie  z
Gminą  Niedrzwica  Duża/Ośrodkiem  Pomocy  Społecznej  w  Niedrzwicy  Dużej
dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu  Operacyjnego  Województwa  Lubelskiego  na  lata  2014-2020  określa
zasady współpracy pomiędzy w/w stronami w zakresie:

ZOBOWIĄZANIA I USTALENIA STRON KONTRAKTU

Pani/Pan

……………………………………………….….

Osoba  reprezentująca/podmiot  realizujący
usługę opieki i pracownik Fundacji Dantis/OPS
w Niedrzwicy Dużej

……………………………………………………..

……………………………………………………..
-  Zobowiązuję  się  korzystać  ze  wsparcia  
w  formie  pobytu  w  Dziennym  Domu
Pomocy/korzystania  z  opieki  w  miejscu
zamieszkania w wymiarze i zakresie określonym
przez we wniosku                                  o
dofinansowanie projektu.
-  Zobowiązuję  się  informować  pracownika
Fundacji  Dantis/OPS  w  Niedrzwicy  Dużej  o
każdej  zmianie  mojej  sytuacji  życiowej,  która
może mieć wpływ na uczestnictwo w projekcie.
-  Zobowiązuję  się  właściwie  współpracować  z
personelem  projektu  realizującym  wsparcie  w
ramach projektu.
-  Zapoznałam/zapoznałem się  z  Regulaminem
projektu,  Regulaminem  organizacyjnym
Dziennego  Domu  Pomocy  i  opieki  w  miejscu
zamieszkania, w których zawarte są wszystkie
niezbędne mi informacje.
- Pozostałe postanowienia………………….…...

………………………………………………….…..

………………………………………………………

- Zobowiązujemy się informować Panią/Pana 

……………………………………………………..
o  wszystkich  kwestiach  związanych  
z realizacją projektu.
-  Zobowiązujemy  się  właściwie  współpracować
realizując  wsparcie  w  ramach  projektu,  tak  by
udzielane Pani/Panu usługi zaspokajały wszystkie
niezbędne  potrzeby  
i przyczyniały się do poprawy jakości życia.
- Pozostałe postanowienia……………………….…

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………..…….

………………………………………………….…….

…………………………………………………..…….

………………………………………………….……..
*niepotrzebne skreślić
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Inne wnioski, uwagi stron (jeśli dotyczy):

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

§ 9

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy za-
warte w Regulaminie organizacyjnym Dziennego Domu Pomocy „Zielona Weran-
da” i opieki w miejscu zamieszkania oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

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

§ 10

Oświadczam, że egzemplarz Umowy otrzymałem (łam*). Po zapoznaniu się z treścią
Umowy oraz moimi obowiązkami i  uprawnieniami wynikającymi z obowiązującego
Regulaminu organizacyjnego Dziennego Domu Pomocy „Zielona Weranda” i opieki w
miejscu zamieszkania przyjmuję zaproponowane mi warunki i deklaruję chęć zgodnej
współpracy.

*niepotrzebne skreślić.

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

Fundacja Dantis         OPS w Niedrzwicy Dużej        Korzystający 
                 (lub opiekun prawny)

Niedrzwica Kościelna, dnia…………………………

Poniższe uzupełnia Fundacja Dantis
Data rozpoczęcia udziału w projekcie:………………………………………………….

Data zakończenia udziału w projekcie:……………………………………………….…

Sytuacja osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie:…………………………………..

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