Załącznik nr 8 do Regulaminu Rekrutacji
w projekcie pn. „Aktywny Senior – Dzienny Dom Seniora w Gorlicach
POROZUMIENIE - wzór
zawarte w Gorlicach, w dniu ……………………………….. pomiędzy:
Fundacją Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Wyjdź z Domu”
z siedzibą przy ul. Średnie 85, 38-321 Moszczenica, posiadającą nr NIP: 7382144396,
– Realizatorem projektu pn. „Aktywny Senior - Dzienny Dom Seniora
w Gorlicach”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX, Region Spójny Społecznie,
Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz
interwencja kryzysowa – SPR, Typ projektu: B – Wsparcie dla tworzenia i/lub
działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób
niesamodzielnych,
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020, realizowanego na zlecenie Miasta Gorlice na
podstawie zawartej umowy o realizację zadania publicznego nr FA-072-20/2021
z dnia 08.11.2021 r
reprezentowaną przez ……………………………………..……………….
zwaną dalej: „Fundacją”
a
Panem / Panią ………………………………………………………………………..………
zam. ……………………………………………………………………………………………,
posiadającym/ą nr PESEL ……………………………………………………, zwaną/ym
dalej „Uczestnikiem/Uczestniczką projektu.
§1
Przedmiotem niniejszego Porozumienia są zasady uczestnictwa we wsparciu
Dziennego Domu Seniora w Gorlicach, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 38 – 300 Gorlice,
funkcjonującego w ramach projektu pn. „Aktywny Senior - Dzienny Dom Seniora
w Gorlicach” o nr RPMP.09.02.03-12-0488/19.
§2
1. Udział Uczestnika/ Uczestniczki projektu w Dziennym Domu Seniora w Gorlicach
jest dobrowolny i wynika z przeprowadzonej procedury rekrutacyjnej do projektu.
2. Wsparcie na rzecz Uczestnika / Uczestniczki projektu realizowane jest w celu
osiągnięcia i utrzymania optymalnego poziomu aktywności oraz samodzielności
poprzez świadczenie usług opiekuńczo - pielęgnacyjnych, aktywizująco usprawniających
oraz wspomagających w ramach działalności Dziennego Domu Seniora
w Gorlicach.

3. Dzienny Dom Seniora świadczy usługi stacjonarne w dni robocze od poniedziałku
do piątku, w wymiarze min 8 godz. dziennie.
§3
1. Uczestnik/ Uczestniczka projektu ma prawo do:
1) bezpłatnego udziału we wszystkich formach wsparcia realizowanego
w ramach działalności Dziennego Domu Seniora w Gorlicach,
2) zgłaszania uwag i oceny form wsparcia, w których uczestniczy.
2. Uczestnik/ Uczestniczka projektu zobowiązany/a jest do:
1) przestrzegania Regulaminu Organizacyjnego obowiązującego w Dziennym
Domu Seniora w Gorlicach,
2) brania czynnego udziału w organizowanych zajęciach, w tym wydarzeniach
kulturalnych i integracyjnych ze środowiskiem,
3) stałej współpracy z personelem Dziennego Domu Seniora w Gorlicach,
4) przestrzegania norm i zasad współżycia społecznego,
5) poszanowania godności osobistej innych Uczestników i pracowników
Dziennego Domu Seniora w Gorlicach,
6) przestrzegania zasad bezpieczeństwa własnego i innych Uczestników,
7) udziału w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych w czasie trwania i po
zakończeniu projektu;
8) dostarczania niezbędnych dokumentów i oświadczeń związanych
z realizowanym projektem,
9) bieżącego informowania o wszystkich sytuacjach i zdarzeniach mogących
mieć wpływ na jego/jej dalszy udział w Projekcie.
3. Porozumienie może zostać rozwiązane w sytuacji, gdy Uczestnik / Uczestniczka:
1) nie uczestniczy w działaniach organizowanych w ramach Domu;
2) nie usprawiedliwia nieobecności (przy czym usprawiedliwienie winno dotyczyć
ważnych okoliczności uniemożliwiających uczestnictwo);
3) notorycznie spóźnia się na zajęcia oraz nie bierze czynnego udziału
w zajęciach;
4) podał nieprawdziwe informacje przy złożeniu deklaracji uczestnictwa lub
w załącznikach do Formularza rekrutacji;
5) w przypadku rezygnacji z powodu ważnych okoliczności.
§4
1. Porozumienie zostaje zawarte od dnia …………………. do dnia ……………………
2. Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze stron.

----------------------------------------------podpis Uczestnika/czki

--------------------------------------------------podpis Realizatora

