Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Aktywny senior”

KONTRAKT TRÓJSTRONNY
dotyczący realizacji usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania
w ramach projektu „Aktywny senior”
Zawarty w dniu ………………………………………...
pomiędzy:
Gminą Wschowa/Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Wschowie, reprezentowanym przez Zastępcę
Dyrektora Alinę Strawczyńską, realizującym projekt ”Aktywny senior” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, zwanym w dalszej podmiotem realizującym usługi
opiekuńcze/Ośrodkiem
a
……………………………………………………..……………………………………………………..
zamieszkałym/łą

……………………………………………………………………………….………,

zwanym/ą „Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu”
a
……………………………..………………………………………………………………………….…
zamieszkałym/łą……………………………………………………..…………………………………,
zwanym w dalszej części umowy „Osobą świadczącą usługi”
§1

1. Celem kontraktu jest realizacja usług opiekuńczych w ramach projektu „Aktywny
senior" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach: Osi priorytetowej 7.
Równowaga społeczna Działania 7.5 Usługi społeczne.
2. Indywidualny zakres usług opiekuńczych określony zostanie w sporządzonym przez
pracownika socjalnego Indywidualnym zakresie usług opiekuńczych, który stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego kontraktu trójstronnego.
3. Usługi opiekuńcze będą świadczone w okresie od ……………….. do ………………..
w liczbie ……….. tygodniowo.
4. Dopuszcza się zmianę liczby godzin przydzielonego wsparcia. Dokonanie zmian nie
wymaga formy pisemnej.
5. Świadczenia realizowane w ramach projektu są nieodpłatne.
§2
1. Usługi opiekuńcze realizowane są zgodnie z harmonogramem ustalonym dla danej
osoby niesamodzielnej – harmonogram świadczenia usług opiekuńczych stanowi
załącznik nr 2 do niniejszego kontraktu socjalnego.
2. Harmonogram wsparcia ustalony zostanie przez Osobę świadczącą usługi, w oparciu
o potrzeby i możliwości Uczestnika projektu.
3. Osoba świadcząca usługi jest zobowiązana do świadczenia usługi zgodnie
z harmonogramem. W przypadku, kiedy z przyczyn losowych nie może świadczyć
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usług, jest zobowiązana poinformować Ośrodek oraz Uczestnika/czkę Projektu
o zaistniałej sytuacji nie później niż 12 godzin przed rozpoczęciem wsparcia.
4. Osoba świadcząca usługi opracowuje we współpracy z Uczestnikiem/czką Projektu
harmonogram spotkań na dany miesiąc oraz przedkłada go Ośrodkowi najpóźniej 5 dni
przed rozpoczęciem świadczenia usług. Harmonogram ten jest ustalany zgodnie
z potrzebami i oczekiwaniami Uczestnika Projektu oraz możliwościami Osoby
świadczącej usługi.
5. Osoba świadcząca usługę oświadcza, że posiada wszelkie kwalifikacje niezbędne do
świadczenia usług objętych niniejszy Kontraktem.
6. Uczestnik/czka Projektu zobowiązuje się do udziału w usługach zgodnie z ustalonym
harmonogramem. W przypadku, kiedy z przyczyn losowych nie może skorzystać
z usług jest zobowiązany poinformować o tym niezwłocznie Ośrodek oraz Osobę
świadczącą usługi o zaistniałej sytuacji.
§3
1. Realizacja usług opiekuńczych dokumentowana jest w formie papierowej za pomocą
Dziennika czynności opiekuńczych (wzór stanowi załącznik nr 3 do kontraktu
trójstronnego) oraz Karty czasu pracy (wzór – załącznik nr 5 do kontraktu
trójstronnego).
2. Dziennik czynności opiekuńczych oraz Kartę czasu pracy Osoba świadcząca usługi
opiekuńcze jest zobowiązana prowadzić na bieżąco i przedkładać Ośrodkowi w
miesięcznych okresach rozliczeniowych. Po zakończeniu każdego miesiąca Osoba
świadcząca usługi opiekuńcze będzie dostarczała dokumenty za dany miesiąc do 10
dnia każdego miesiąca, po uprzedniej akceptacji koordynatora Projektu.
§4
1. Dla osoby niesamodzielnej (Uczestnika/czki Projektu) zostanie opracowany
Indywidualny plan wsparcia i pracy – wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego
Kontraktu trójstronnego.
2. Plan, o którym mowa w ust.1 zostanie opracowany przez pracownika socjalnego we
współpracy z Osobą świadczącą usługi i Uczestnikiem/czką Projektu.
3. Aktualizacja lub zmiana Planu, o którym mowa w ust.1 nie wymaga zmiany niniejszego
kontraktu trójstronnego.
§5
1. Uczestnik/czka Projektu ma prawo do:
a) korzystania z określonych w niniejszym kontrakcie trójstronnym usług
opiekuńczych,
b) korzystania z innych form wsparcia, przewidzianych w Projekcie „Aktywny
senior”,
c) współpracy w przygotowaniu i realizowaniu Indywidualnego planu wsparcia.
2. Uczestnik/czka Projektu jest zobowiązany/a do:
a) niezwłocznego informowania Ośrodka o wszelkich zmianach okoliczności
faktycznych i prawnych, mających wpływ uczestnictwo w Projekcie,
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b) współpracy w przygotowaniu i realizowaniu Indywidualnego planu wsparcia,
c) potwierdzania otrzymanego wsparcia na Karcie czasu pracy.
§6
1. Podmiot realizujący usługi opiekuńcze jest odpowiedzialny za monitorowanie
i ewaluację świadczonych usług opiekuńczych, przyjmowanie skarg i wniosków od
Uczestnika/czki Projektu.
2. Kontrakt trójstronny może zostać zmieniony, jeżeli w wyniku przeprowadzonego
monitoringu/ewaluacji stwierdzono taką konieczność.
3. Podmiot realizujący usługi opiekuńcze może zmienić, w formie aneksu, postanowienia
kontraktu trójstronnego w przypadku zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa
w projekcie „Aktywny senior”.
4. Rezygnacja z przyznanych usług opiekuńczych możliwa jest tylko w uzasadnionych
przypadkach i następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia.
§7
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami kontraktu trójstronnego mają
zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
2. Sądem właściwym do dochodzenia roszczeń wynikających z tytułu niniejszego
kontraktu jest sąd właściwy dla siedziby Ośrodka.

Kontrakt trójstronny sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.
Załączniki:
1.
2.
3.
4.
5.

Indywidualny zakres usług opiekuńczych
Indywidualny harmonogram usług opiekuńczych
Dziennik czynności opiekuńczych
Indywidualny plan wsparcia i pracy
Karta czasu pracy

…………………………………………
(data i podpis przedstawiciela Ośrodka)

…………………………………………
(data i podpis Uczestnika/Uczestniczki Projektu)

…………………………………………………………
(data i podpis Osoby świadczącej usługę )

