UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
pn. „NOWE MIEJSCA OPIEKI DLA DZIECI DO LAT 3 W ŻŁOBKU W GMINIE WRONKI”
NR: RPWP.06.04.01-30-0053/18
Zawarta we Wronkach w dniu ………………………… r. pomiędzy:
Prywatnym Przedszkolem MALI ODKRYWCY Monika Radunz Garkowska, Karolina Gall s.c., ul.
Partyzantów 5, 64-510 Wronki, posługującym się nadanym mu Numerem Identyfikacji Podatkowej
7872111702 oraz numerem REGON 362906355, reprezentowanym przez Monikę
RadunzGarkowską/Karolinę Gall, zwanym w dalszej części umowy „Beneficjentem”
a rodzicem/opiekunem prawnym:
……………………………..………………………………zamieszkałą w…………………………………………………………….. przy
ul. …………………………………...…………………………………………..………, nr PESEL: …………………………………,
zwaną/ym w dalszej części umowy „Uczestnikiem Projektu”, będącym Opiekunem Dziecka:
Imię i nazwisko……………………………………………………………………………………………………………………………………..
PESEL……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania………………………………………………………………………………………………………………………………
o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udział Uczestnika Projektu w projekcie pt. „„NOWE MIEJSCA
OPIEKI DLA DZIECI DO LAT 3 W ŻŁOBKU W GMINIE WRONKI”realizowanym w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Rynek
Pracy, Działanie 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu
opieki nad małymi dziedmi, Poddziałanie 6.4.1Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z
rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziedmi. Projekt jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.
§2
1. Beneficjent realizuje projekt „NOWE MIEJSCA OPIEKI DLA DZIECI DO LAT 3 W ŻŁOBKU W GMINIE
WRONKI” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w okresie od 29 marca 2019 do 31
sierpnia 2020 roku.
2. Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej 25osóbopiekujących się dziedmi do lat 3
z Gminy Wronki poprzez zwiększenie o 25 liczby miejsc opieki dzieci do lat 3 podlegających pod
organ prowadzący – Prywatne Przedszkole MALI ODKRYWCY Monika Radunz Garkowska,
Karolina Gall s.c.w okresie od 29 marca 2019 r. – 31 sierpnia 2020 r.
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§3
Projekt obejmuje następujące wsparcie dla 25osób zamieszkujących/uczących się/pracujących w
rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie Gminy Wronki, w wieku od 18 do 44 lat, którena dzieo
przystąpienia do wsparcia, są bezrobotne, bierne zawodowo lub pracujące i sprawują opiekę nad
dzieckiem do lat 3:
1. Utworzenie nowych 25 miejsc opieki do lat 3 w Prywatnym Przedszkolu MALI ODKRYWCY we
Wronkach, w tym zakup pomocy dydaktycznych dla żłobka oraz modernizację istniejącej bazy
infrastrukturalnej,w zakresie placu zabaw, toalety i sali.
2. Sfinansowanie bieżących kosztów utrzymania nowych miejsc opieki nad dziedmi do lat 3
przez okres 12 miesięcy od 01.08.2019r. do 31.08.2020r, w tym zajęcia dodatkowe.
a. W ramach wsparcia przewidziano pokrycie kosztów zatrudnienia wykwalifikowanych
opiekunów spełniających wymogi z Rozporządzenia MPiPS z dnia 25.03.2011 w sprawie
zakresu programów szkoleo dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz
dziennego opiekuna.
b. W ramach wsparcia przewidziano pokrycie kosztów zatrudnienia pielęgniarki oraz kucharki.
c. Opieka oraz zajęcia w żłobku w Gminie Wronki organizowane będą zgodnie z ramowym
rozkładem dnia obowiązującym w żłobku oraz zgodnie z obowiązującymi Regulaminami, tj.
 6.30-8.00 schodzenie się dzieci, gry i zabawy dydaktyczne, ruchowe, dowolne
 8.00 – 8.20 - I śniadanie
 8.20- 8.40: zabiegi higieniczne
 8.40- 10.30: zajęcia tematyczne lub zabawa na dworze
 10.40:11.00: II śniadanie
 11.-00- 13.00: zajęcia tematyczne lub zabawa na dworze
 13.00- 13.20: zupa
 13.20- 14.00: odpoczynek, wyciszenie
 14.00-14.20: II danie
 14.20- 15.20: czytanie bajek
 15.25-15.45: podwieczorek
 15.50-17.00: swobodne zabawy.
3. Bieżące funkcjonowanie – zajęcia z gimnastyki korekcyjnej od 01.08.2019 do 31.08.2020
 Zorganizowanie zajęd stymulujących rozwój psychoruchowy z zakresu
gimnastyki
korekcyjnej,
dodatkowe
zajęcia
będą
prowadzone
z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych dzieci
 Zajęcia będą się odbywad w grupach po 0,5 h/tygodniowo dla każdej z grup
(łącznie 48h)
4. W ramach projektu 25osób zostanie objętych wsparciem w zakresie opieki nad dziedmi do lat
3.Efektem udzielonego wsparcia będzie powrót na rynek pracy po przerwie związanej
z wychowaniem dziecka przez min. 16osób oraz podjęcie zatrudnienia lub aktywne
poszukiwanie pracy przez min. 6 osób.
5. Wszystkie podejmowane działania będą prowadzone zgodne z zasadą równości szans
i niedyskryminacji, w tym równości płci oraz dostępności dla osób niepełnosprawnych.
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§4
1. Uczestnik Projektu oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem Projektu oraz spełnia warunki
uczestnictwa w nim określone, w tym jest osobą doświadczającą trudności na rynku pracy związanej
ze sprawowaną opieką nad dzieckiem do lat 3 i zamieszkuje na terenie Gminy Wronki.
2. Uczestnik Projektu jest świadomy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności cywilnej, za
składanie nieprawdziwych oświadczeo, na podstawie których został zakwalifikowany do udziału w
Projekcie.
3. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do:
a. regularnego i punktualnego uczestnictwa dziecka we wszystkich przeznaczonych dla
niego formach wsparcia,
b. poniesienia kosztów wyżywienia dziecka określonych w niniejszej umowie,
c. wypełniania testów monitoringowych, ewaluacyjnych oraz wszelkich dokumentów
niezbędnych do prawidłowej realizacji Projektu w czasie jego trwania,
d. udzielania wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w Projekcie instytucjom
zaangażowanym we wdrażanie Poddziałania 6.4.1. Wsparcie aktywności zawodowej osób
wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziedmi,
e. pisemnego usprawiedliwienia w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie.
4. Uczestnikowi projektu przysługuje uprawnienie do korzystania z OŻ od 01.08.2019 – 31.08.2020.
5. W trakcie pobytu w żłobku dziecko korzystad będzie z wyżywienia. Wysokośd odpłatności za
wyżywienie wynosi 10 zł/dziennie. Odpłatnośd za wyżywienie płatna za każdy miesiąc z góry, do 5
dnia każdego miesiąca, na konto:
Nazwa: …………………………………………………………………………………………
Numer rachunku bankowego: …………………………………………………………………………………
Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że niezależnie od nieobecności dziecka w żłobku
spowodowanej chorobą lub innymi okolicznościami poniesiony koszt wyżywienia nie będzie
proporcjonalnie umniejszany oraz wyraża zgodę na ponoszenie kosztów wyżywienia w pełnej
wysokości.
6. Pracujący Uczestnik projektu zobowiązuje się do powrotu na rynek pracy po przerwie związanej
z urodzeniem/ wychowaniem dziecka w okresie do 4 tygodni po zakooczeniu udziału w projekcie,
tj. najpóźniej do 30.09.2020 roku. W celu potwierdzenia ww. faktu, pracujący uczestnik
zobowiązany jest dostarczyd do biura projektu oświadczenie o podjęciu zatrudnienia oraz
zaświadczenie o zatrudnieniu lub potwierdzenie prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
7. Bezrobotny lub bierny zawodowo Uczestnik projektu zobowiązuje się do znalezienia lub
poszukiwania pracy w okresie do 4 tygodni po zakooczeniu udziału w projekcie, tj. najpóźniej do
30.09.2020 roku. W celu potwierdzenia ww. faktu, bezrobotny lub bierny zawodowo Uczestnik
zobowiązany jest dostarczyd do biura projektu oświadczenie o podjęciu zatrudnienia lub
poszukiwania pracy oraz zaświadczenie o zatrudnieniu, zaświadczenie PUP, potwierdzające status
osoby poszukującej pracy lub potwierdzenie prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
§5
Prawa i obowiązki Uczestnika Projektu oraz Beneficjenta, związane z realizacją Projektu, określone są
w Regulaminie Projektu.
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§6

1. Umowa zostaje zawarta na czas trwania form wsparcia i nie dłużej niż do zakooczenia projektu tj.
31 sierpnia 2020 roku.
2. Rezygnacja z udziału w Projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje
poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Za dzieo rezygnacji
przyjmuje się datę otrzymania oświadczenia przez Beneficjenta.
3. Beneficjent zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika Projektu z listy uczestników
w przypadku naruszenia regulaminu lub warunków umowy oraz zasad współżycia społecznego.
4. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w projekcie (tj. z przyczyn zależnych od
Uczestnika Projektu) Uczestnik Projektu może zostad obciążony kosztami uczestnictwa
w Projekcie.
5. Niniejsze postanowienie wynika z faktu, iż Projekt jest finansowany ze środków publicznych, w
związku z czym na Beneficjencie spoczywa szczególny obowiązek dbałości o ich prawidłowe
i zgodne z założonymi celami wydatkowanie.
§7
1. Zmiana warunków niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Prawem właściwym dla oceny wzajemnych praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy,
jest prawo polskie.
3. Jurysdykcja do rozstrzygania sporów wynikłych na tle stosowania niniejszej umowy jest po stronie
sądów polskich.
4. W okresie trwania niniejszej umowy strony są zobowiązane informowad się nawzajem na piśmie
o każdej zmianie adresu swojego zamieszkania lub siedziby. W razie zaniedbania tego obowiązku
korespondencję wysłaną na uprzednio wskazany adres listem poleconym za potwierdzeniem
odbioru i nieodebraną, uważa się za doręczoną.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego. Sprawy wynikłe na tle niniejszej Umowy rozstrzygał będzie Sąd właściwy dla siedziby
Projektodawcy.
6. Wszelką korespondencję dotyczącą projektu należy kierowad na adres Biura Projektu:
ul.Partyzantów 5, 64-510 Wronki.
§8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

………...2019 r. ………………………………..

….………….2019r.…………………………………
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Data i podpisUczestnika Projektu

Data, podpis i pieczęd Beneficjenta
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