
POROZUMIENIE AKTYWIZACYJNE

w celu wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej, zawodowej lub

przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

 

zawarte w dniu …………………… na okres od ………………… do ……………….. 

pomiędzy: 

Stowarzyszeniem PROREW

ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce, 

zwanym dalej Beneficjentem 

a 

Panem/Panią, 

…………………………………………,  

Pesel:……………………………, 

zwanym/-ą dalej 

Uczestnikiem/czką Projektu. 

 

Strony ustalają co następuje: 

§ 1
Warunkiem koniecznym i niezbędnym do uczestnictwa w projekcie  „Aktywizator  kariery”
jest zawarcie Porozumienia aktywizacyjnego, zwanego dalej „Porozumieniem”. 

§ 2
Osobami  odpowiedzialnymi  za  realizację  „Porozumienia”  jest  Uczestnik/Uczestniczka
Projektu wraz z osobą/osobami wyznaczoną/-ymi przez Beneficjenta. 

§3 
Bezpośredni nadzór nad realizacją porozumienia sprawuje Kierownik projektu.
 

§4
Porozumienie na wniosek każdej ze stron może ulec zmianie. Wszelkie zmiany niniejszego
porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§5
Beneficjent zapewnia Uczestnikowi/czce projektu: 

1) zwrot  kosztów  dojazdu  na  wszystkie  formy  wsparcia  na  zasadach  określonych  
w Regulaminie zwrotu kosztów dojazdu  

2) zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną wsparcia na zasadach określonych
w Regulaminie zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną  

3) wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną i  szkoleniową (doradcę zawodowego, coacha,
pośrednika pracy) 
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4) niezbędne materiały dydaktyczne i szkoleniowe oraz wyposażenie sal szkoleniowych 
5) stypendia szkoleniowe i stażowe określone w Regulaminie projektu 
6) przeprowadzenie odpowiednich badań lekarskich przed przystąpieniem do stażu 
7) zapewnienie  miejsca  u  pracodawcy  do  odbywania  stażu  lub  subsydiowanego

zatrudnienia
8) ubezpieczenie NNW na okres 3-miesięcznego stażu.  

 
§6

Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu projektu,  a w szczególności  do
uczestnictwa w zajęciach reintegracji zawodowej i społecznej określonych w Indywidualnym
Planie Działania. 

§7
W celu wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej, zawodowej lub przeciwdziałania
wykluczeniu  społecznemu  Uczestnik/Uczestniczka  Projektu  zobowiązuje  się  do  podjęcia
następujących działań: 

1) uczestnictwa w indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym oraz współpracy
w opracowaniu Indywidualnego Planu Działania (4h); 

2) uczestnictwa  w  indywidualnym  poradnictwie  zawodowym  w  formie  jobcoachingu
przez  okres  uczestnictwa  w  projekcie  wspierającego  efektywną  realizację  zadań
założonych w ramach IPD (8h); 

3) wyboru  i  uczestnictwa  w  zaproponowanym  szkoleniu,  którego  celem  będzie
podniesienie kompetencji  lub kwalifikacji zawodowych; 

4) przystąpienia do egzaminu po ukończeniu szkolenia; 
5) uczestnictwa  w  3-  miesięcznym  stażu  zawodowym  lub  6-miesięcznym

subsydiowanym zatrudnieniu; 
6) uczestnictwa w indywidulanych spotkaniach z pośrednikiem pracy (6h); 
7) wypełniania  ankiet  ewaluacyjnych  w  trakcie  trwania  projektu,  a  także  po  jego

zakończeniu;
8) regularnego i punktualnego uczęszczania na wszystkie zajęcia, co potwierdzać będzie

własnoręcznym podpisem składanym na właściwej liście obecności.

§8
Porozumienie  aktywizacyjne jest  zawarte  w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,  po
jednym dla każdej ze stron. 

    §9
Integralną część „Porozumienia” stanowi: 

1. Indywidualny Plan Działania opracowany przez doradcę zawodowego na bazie 
dwustronnych ustaleń z Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu, dzięki czemu pozna on/
ona cel i zakres wsparcia. Efektywną realizację zadań założonych w IPD wspierać 
będą sesje spotkań w ramach jobcoachingu. 

 
………………………      ….……………………………………. 
  Kierownik projektu           Uczestnik/Uczestniczka Projektu 

Projekt „Aktywizator kariery” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na 
lata 2014-2020 realizowany w ramach Osi priorytetowej 08 – VIII Zatrudnienie, Działania 
02 – VIII.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia, Poddziałania 01 – 
VIII.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia. 


	§ 1
	§4
	§6

