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Umowa uczestnictwa w projekcje ABSOLWENT numer………………………………

Stowarzyszenie na rzecz równego dostępu do kształcenia „Twoje Nowe Możliwości”
NIP 8992655262
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oraz
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Imię i nazwisko

……………………………………………………………………………………………..
Adres zameldowania

……………………………………………………………………………………………..
Numer PESEL

Zwany dalej Uczestnikiem

Definicje pojęć

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

absolwencie szkoły wyższej  – należy  przez to  rozumieć osobę,  która  ukończyła szkołę  wyższą  lub
uczelnię zagraniczną (lub uzyskała absolutorium), posiada dyplom, świadectwo lub inny dokument
potwierdzający posiadanie tytułu zawodowego lub stopnia naukowego, wydany nie wcześniej niż 24
miesięcy przed dniem przystąpienia do programu, pozostającą bez zatrudnienia;

absolutorium - należy przez to rozumieć zwyczajowe stwierdzenie zakończenia studiów wyższych bez
uzyskania  dyplomu  (jako  wpis  w  indeksie  po  zdaniu  wszystkich  egzaminów  i  dokonaniu  zaliczeń
wymaganych programem studiów) uzyskane nie wcześniej niż 24 miesięcy przed dniem przystąpienia
do programu;

osobie niepełnosprawnej – należy przez to rozumieć osobę, o której mowa wart. 1 ustawy z dnia 27
sierpnia  1997r.  o  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  oraz  zatrudnianiu  osób  niepełnosprawnych
(Dz.U.z2011r. Nr127, poz.721, zpóźn.zm.);
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osobie pozostającej bez zatrudnienia – należy przez to rozumieć osobę bezrobotną lub poszukującą
pracy,  która  nie  wykonuje  żadnej  pracy  zarobkowej  (definicja  obejmuje  zarówno  osobę
zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy jak również osobę niezarejestrowaną);

szkole  wyższej –  należy  przez  to  rozumieć  publiczną  lub  niepubliczną  szkołę  wyższą  utworzoną
zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z2012r. poz.572, z
późn.zm.), a także szkołę wyższą i wyższe seminarium duchowne prowadzone przez Kościół Katolicki
lub inne kościoły i związki wyznaniowe;

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest określenie zasad udziału  Uczestnika w projekcie pt. „Absolwent w
pracy”  w  ramach  pilotażowego  programu  Absolwent  finansowanego  ze  środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

2. Organizator i Uczestnik współpracują w celu doprowadzenia do stałego zatrudnienia 
Uczestnika  na otwartym rynku pracy. Przez stałe zatrudnienie rozumie się

a. Podjęcie zatrudnienia w formie stosunku pracy lub stosunków pokrewnych przez 
okres nie krótszy niż 6 miesięcy; 

b. Zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej na okres nie krótszy niż 6 
miesięcy,

c. Założenie własnej działalności gospodarczej i utrzymanie jej przez okres nie krótszy 
niż 6 miesięcy;

3. Udział w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny.

§ 2

Prawa i obowiązki Organizatora

1. Przygotowanie  Indywidualnego  Planu  Działania  dla  Uczestnika  uwzględniającego  jego
indywidualne predyspozycje, zdobyte doświadczenie i posiadane kwalifikacje;

2. Stałe  i  systematyczne  wsparcie  doświadczonych  Doradców  Zawodowych  mające  na  celu
przygotowanie Uczestnika do podjęcia pracy;

3. Udostępnianie na żądanie Uczestnika dokumentacji bezpośrednio dotyczącej jego osoby;
4. Zachowania wszelkich danych poufnych Uczestnika projektu i nie rozpowszechniania ich bez

jego zgody;
5. Udostępnienia  wszelkich  możliwych  form  wsparcia  dla  Uczestnika  wynikających  z  jego

indywidualnych potrzeb i wynikających z konieczności dostosowania kwalifikacji Uczestnika
do uwarunkowań przyszłego pracodawcy i  nie przekraczających możliwości  wynikających z
założeń projektu Absolwent. Możliwe formy wsparcia:

a. Planowanie i wdrażanie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej; 
b. Warsztaty wspierające wdrażanie ścieżki kariery;
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c. Szkolenia zawodowe i specjalistyczne oraz zdobywanie uprawnień zawodowych;
d. Staż zawodowy;
e. Wsparcie  w  zastosowaniu  istniejących  narzędzi  wsparcia  zatrudnienia  i

samozatrudnienia;
f. Konkurs na dofinansowanie samozatrudnienia;
g. Nawiązywanie kontaktu i współpraca z pracodawcami oraz instytucjami rynku pracy.

§ 3

Obowiązki i Oświadczenia Uczestnika

1. Dołożenie wszelkich starań zmierzających do podjęcia zatrudnienia;
2. Udział  w  co  najmniej  jednej  odnotowywanej  w  dzienniku   aktywności  projektowej

miesięcznie;
3. Informowanie  na piśmie Organizatora o zmianie aktualnego statusu zatrudnienia Uczestnika,

nie później niż 7 dni od dnia zmiany statusu;
4. Prowadzenie  w należyty  i  rzetelny  sposób  wszystkich dokumentów zgodnie  z  wytycznymi

Organizatora w szczególności dziennika wsparcia,
5. Aktywny udział we wszystkich formach wsparcia dostępnych w projekcie i  zleconych przez

Doradcę  Zawodowego  Uczestnikowi,  które  zostaną  zapisane  w  dokumencie  Indywidualny
Plan Działania, w tym:

a. Indywidualnych spotkaniach z Doradcą Zawodowym;
b. Warsztatach wspierających wdrażanie ścieżki kariery;
c. Szkoleniach zawodowych i specjalistycznych dostosowanych do profilu potencjalnego

pracodawcy;
d. Stażu zawodowym;
e. Spotkaniach  w  innych  instytucjach,  urzędach  i  firmach  związanych  z  procesem

zatrudnienia;
6. Poinformowanie Organizatora o wszelkich okolicznościach uniemożliwiających Uczestnikowi

formalne uczestnictwo w projekcie;
7. Uczestnik oświadcza, że:

a. w momencie podpisania umowy jest osobą pozostającą bez zatrudnienia;
b. nie prowadzi własnej działalności gospodarczej;
c. jest osobą niepełnosprawną, posiadającą orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym

stopniu  niepełnosprawności  (lub  orzeczenie  równoważne),  będącą  absolwentem
szkoły wyższej lub realizującą ostatni rok nauki w szkole wyższej;

8. Uczestnik  oświadcza,  że  jest  w  pełni  zdecydowany  na  podjęcia  stałego  zatrudnienia  w
przypadku otrzymania oferty spełniającej oczekiwania.

§ 4

Dodatek motywacyjny

1. Uczestnik projektu może uzyskać dodatek motywacyjny z tytułu udziału w projekcie w kwocie 
400 zł brutto miesięcznie. 
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2. Dodatek motywacyjny może być wypłacany w okresie udziału w projekcie, jednak przez okres 
nie dłuższy niż 12 miesięcy oraz nie dłużej niż przez 3 miesiące od daty uzyskania 
zatrudnienia.

3. Warunkiem wypłaty dodatku jest:
a. Wywiązywanie się z obowiązków  określonych niniejsza umową,
b. uzyskanie pozytywnej opinii doradcy zawodowego lub pośrednika pracy działających 

w imieniu Organizatora,
c. comiesięczne złożenie w formie elektronicznej lub papierowej wniosku o wypłatę 

dodatku na formularzu określonym przez Organizatora w terminie do 3 dnia 
roboczego następnego miesiąca wraz z dołączoną kopią dziennika.

4. Dodatek przysługuje tylko za miesiąca, w których uczestnik odbył minimum jedną aktywność 
projektową odnotowaną w dzienniku wsparcia. Zatrudnienie traktuje się jako aktywność 
projektową. 

5. Dodatek wypłacany jest w terminie do 15 dnia każdego miesiąca,

§ 5

Postanowienia końcowe

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze 
Stron;

7. Umowę zawarto na okres do 31 grudnia 2020 lub do ostatniego dnia miesiąca, w którym 
zostało  pisemnie udokumentowane zajścia jednego z poniższych zdarzeń 

a. Nieprzerwanego zatrudnienia  w formie umowy o pracę  lub stosunków pokrewnych 
trwającego co najmniej 6 miesięcy,

b. Nieprzerwanego prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 6 
miesięcy,

c. Stwierdzenia przez Organizatora  obiektywnego braku możliwości doprowadzenia do 
zatrudnienia z przyczyn niezależnych;

8. Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez podania przyczyny;
9. Uczestnik może rozwiązać umowę z zachowaniem 1 miesięcznego wypowiedzenia z powodów

zdrowotnych udokumentowanych przez właściwego lekarz medycyny, zmiany orzeczenia o 
stopniu niepełnosprawności na stopień lekki lub z innego ważnego powodu 
uniemożliwiającego mu uczestnictwo w projekcie lub/i osiągnięcie zakładanego Celu umowy;

9. W  przypadku  rozwiązania  umowy  z  winy  Uczestnika  Organizator  może  domagać  się  od
uczestnika  do  zapłaty  kwoty  wyliczonej  na  podstawie  poniesionych  kosztów  udziału
Uczestnika w projekcie;

10. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  Umową  zastosowanie  mają  przepisy  Kodeksu
Cywilnego.
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…………………………………………………………………..                           …………………………………………………………………
data i podpis Uczestnika pieczątka i podpis Organizatora
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Oświadczenie

Na podstawie art. 23 ust.1 pkt 1 (oraz/lub art. 27.2 pkt 1 – dla danych wrażliwych) ustawy o ochronie
danych osobowych z dnia 29 sierpnia  1997 r.  (tekst  jednolity:  Dz.  U.  2002 r.  Nr  101 poz.  926),
wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych ( imię nazwisko, adres,
dane teleadresowe, informacja o niepełnosprawności,  wykształcenie, uczelnia, zatrudnienie) w celu
realizacji działań statutowych Stowarzyszenia na moją rzecz ( szkolenia, wyjazdy, kursy, itp.) oraz na
udostępnianie moich danych osobowych tylko w niezbędnym zakresie podmiotom biorącym udział w
realizacji  działań  (  szkoły  wyższe,  Państwowy  Fundusz  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych,
organy  administracji  publicznej,  towarzystwa  ubezpieczeniowe,  szkoły  językowe,  trenerzy,
nauczyciele,  psychologowie,  doradcy  zawodu,  hotele  lub  ośrodki  zapewniające  zakwaterowanie,
potencjalni pracodawcy). Jednocześnie zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z
dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926) przyjmuję do wiadomości,
że:

 Administratorem  danych  jest  Stowarzyszenie  „Twoje  nowe  możliwości”  z  siedzibą  we

Wrocławiu, Grabiszyńska 163;
 Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z określonym celem:
 dane będą udostępniane wyłącznie podanym kategoriom odbiorców;
 przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania;
 dane podaję dobrowolnie.

...........................................................................
Data i podpis Uczestnika
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