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UMOWA  

 

dotycząca udziału uczestników w projekcie „Dom to praca” 

 

zawarta w dniu ………………………. pomiędzy:  

Fundacją Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) z siedzibą przy ul. Pomorskiej 40, 91-408  Łódź, 

wpisaną do rejestru sądowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000191928, NIP 7251872505,  REGON 473224144,  

reprezentowaną przez: Ilonę Pietrzak – wiceprezesa Zarządu, zwaną dalej Organizatorem, 

 

a 

 

Panem/Panią…….…………………………………………………………………………………......... (imię i nazwisko) 

zamieszkałym(ą)……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(adres) 

posiadającym(ą) PESEL nr……………………………………………………………………………….......................... 

zwanym/ą dalej Uczestnikiem, 

 

 

§ 1 

Przedmiot 

1. Umowa dotyczy udziału uczestników w wybranych elementach projektu „Dom to praca” 

finansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” 2017. 

2. Realizatorem projektu jest stowarzyszenie Kobiety.lodz.pl, partnerami: Fundacja Instytut Spraw 

Obywatelskich i firma Midea. 

3. Organizatorem szkolenia, coachingu i działań obywatelskich jest Fundacja Instytut Spraw 

Obywatelskich (INSPRO). 

4. Uczestnikami jest 10 osób zrekrutowanych do udziału w szkoleniu, coachingu  

i działaniach obywatelskich w projekcie. 
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§ 2 

Zobowiązania Uczestnika 

1. Uczestnik zobowiązuje się do skorzystania z pełnego cyklu szkoleniowo-coachingowego, tj. 2,5-

dwudniowego szkolenia, a następnie z 5 godzin coachingu, które będzie się odbywało godzinnych 

sesjach za pomocą komunikatora Skype. 

2. Uczestnik zobowiązuje się do przygotowania w czasie szkolenia Indywidualnego Planu Działania  

i w oparciu o niego zobowiązuje się do przeprowadzenia w swojej społeczności/środowisku co 

najmniej jednego działania na rzecz osób pracujących w domu. Typ działania i jego zakres zostanie 

zaproponowany przez uczestnika w trakcie szkolenia oraz skonsultowany z trenerami i opiekunami. 

Działania powinny być podjęte przez uczestników w okresie od lipca do października 2017 roku. 

Przykładowe działania – spotkanie z lokalnym parlamentarzystą/ decydentem, udział w audycji  

w (lokalnych) mediach, przygotowanie artykułu do gazety, przygotowanie (lokalnej) akcji 

informacyjnej o sytuacji osób pracujących w domach/opiekunach osób zależnych, przygotowanie 

mini-debaty, spotkania w społeczności, inne działania propagujące idee projektu i je nagłaśniające 

(dotyczy także działań podejmowanych w Internecie). 

3. Uczestnik zobowiązuje się do końca października 2017 roku przesłać mailem do Organizatora 

dokumentację podjętego działania (sprawozdanie wraz ze zdjęciami/linkami/zrzutami ze stron 

www etc.) 

4. Zgłoszenie do projektu następuje na podstawie wypełnionego i dostarczonego (e-mailem, pocztą, 

osobiście) formularza zgłoszeniowego. W momencie zakwalifikowania się do projektu Uczestnik 

podpisuje umowę szkoleniową.  

5. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr 101 poz. 

926 wraz z pózn. zmianami, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla 

potrzeb niezbędnych do informowania na temat działań Stowarzyszenia Kobiety.lodz.pl oraz 

Fundacji Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) oraz bezpłatne  

i bezterminowe wykorzystanie swojego wizerunku przez Kobiety.lodz.pl /INSPRO do celów 

promocyjnych, informacyjnych, popularyzujących działania obu organizacji oraz monitoringu  

i ewaluacji, na wszystkich polach eksploatacji.  

6. Rezygnacja z uczestnictwa w cyklu szkoleniowo-coachingowym może nastąpić tylko  

w sytuacjach niezależnych od Uczestnika, których nie udało się przewidzieć w chwili składania 

dokumentów rekrutacyjnych wynikających z: ważnych (losowych) przyczyn, przyczyn natury 

zdrowotnej, uniemożliwiającej korzystanie z usług Organizatora.  
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7. W przypadku, kiedy udział w szkoleniu jest z jakiś powodów niemożliwy, Uczestnik jest 

zobowiązany niezwłocznie poinformować mailowo lub telefonicznie Organizatora, jednak nie 

później niż na 3 dni robocze przed terminem szkolenia. Osoba do kontaktu ze strony 

Organizatora: Małgorzata Jankowska: 519 300 633, malgorzata.jankowska@inspro.org.pl. 

Organizator może poprosić o wskazanie osoby na zastępstwo.  

8. W przypadku, gdy spotkanie w ramach coachingu jest z jakiś powodów niemożliwe, może ono 

zostać przeniesione na inny termin na minimum 24 godziny przed planowanym spotkaniem.  

W sytuacji odwołania coachingu bez zachowania terminu, bądź niepowiadomienia organizatora, 

spotkanie uważa się za odbyte.  

9. W uzasadnionych przypadkach Uczestnik może zrezygnować z udziału we wszystkich 5 godzinach 

coachingu, wówczas będą one możliwe do wykorzystania przez innego uczestnika.  

10. W przypadku niedotrzymania przez Uczestnika powyższych zapisów zobowiązany on będzie do 

pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100% wartości szkolenia tj. 1000, 00 zł.  

11. Uczestnik zobowiązuje się do podpisywania w trakcie udziału w szkoleniu list obecności oraz 

niezbędnej dokumentacji związanej z realizacją szkoleń i coachingu, także do udziału  

w badaniach ankietowych i ewaluacyjnych. 

§ 3  

Zobowiązania Organizatora 

1. Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia i coachingu oraz do konsultacji 

prowadzenia działań obywatelskich przez Uczestników.    

2. Organizator zobowiązuje się do zapewniania odpowiednio wykwalifikowanej i kompetentnej kadry 

do przeprowadzenia szkolenia i coachingu.  

3. Organizator zapewnia Uczestnikowi:  

3.1. bezpłatny udział w szkoleniu i coachingu; 

3.2. materiały szkoleniowe; 

3.3. nocleg i wyżywienie na czas trwania szkolenia; 

3.4. częściowy zwrot kosztów dojazdu na szkolenie, w dwie strony, max. do wysokości 120 zł/osobę (po 

przekazaniu przez uczestnika biletów w obie strony). 

mailto:malgorzata.jankowska@inspro.org.pl
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3.5. zaproszenie na debatę w Warszawie (październik/listopad 2017), tu także zapewnia częściowy zwrot 

kosztów dojazdu na debatę, w dwie strony, max. do wysokości 120 zł/osobę (po przekazaniu przez 

uczestnika biletów w obie strony).  

4. Organizator zobowiązuje się do powiadomienia Uczestnika o harmonogramie i miejscach szkolenia 

i coachingu, jak również o ewentualnych zmianach. 

 

§ 4 

Opłata umowna 

1. W przypadku złamania innych istotnych zapisów umowy, w szczególności niestawienia się na 

szkolenie, Organizator obciąży Uczestnika kosztami szkolenia tj. 1000, 00 zł. 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

1. W zakresie nieuregulowanym Umową ostateczna interpretacja należy do Organizatora. 

2. Kwestie sporne nieuregulowane w Umowie będą rozstrzygane przez Organizatora. 

3. Od postanowień Organizatora Uczestnikowi nie przysługuje odwołanie.  

4. Niniejsza Umowa uczestnictwa w Projekcie obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu, tj. od jej 

podpisania do 31.12.2017.  

5. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

7. Wszelkie sprawy sporne wynikłe z niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygnąć 

polubownie. 

8. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 

9. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron.  

 

 

.............................................................. .............................................................. 

podpis i pieczęć Organizatora                  podpis Uczestnika 

 

 


