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Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „STOP WYKLUCZENIU- aktywna integracja w   

powiecie strzyżowskim i rzeszowskim” 

UMOWA SOCJALNA nr ……  

 

zawarta w ……………………. dnia ……………………… r 

 
„STOP WYKLUCZENIU- aktywna integracja w powiecie strzyżowskim i rzeszowskim” 

 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna 

Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym -

projekty konkursowe 

Nr Umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie  o dofinansowanie projektu:  

UDA- RPPK. 08.01.00-18-0032/19-00 

 

realizowany przez  

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze,  ul. Warszawska 5/7, 35-205 Rzeszów 

 

pomiędzy 

 

Towarzystwem „ALTUM” Programy Społeczno-Gospodarcze,  

ul. Warszawska 5/7, 35-205 Rzeszów  

NIP 813-10-86-874, REGON 690279105  

reprezentowanym przez Prezesa Ireneusza Kubisia 

zwanym dalej Beneficjentem 

a 

Imię i nazwisko……………………………………………………………………………………... 

Zamieszkałym…………………………………………………………............................................. 

PESEL: ..………………………………………..  

zwanym dalej Uczestnikiem Projektu, 

 

o treści następującej 

 

Część I 

USTALENIA UMOWY SOCJALNEJ 

 

§ 1 

[Ocena sytuacji życiowej UP] 

1. Przyczyny aktualnej sytuacji życiowej UP: 

 

 

 

2. Możliwości UP oraz możliwości występujące w środowisku pozwalające na 

wzmocnienie aktywności i samodzielności lub przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu: 
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3. Ograniczenia występujące po stronie UP lub bariery w środowisku powodujące 

trudności we wzmocnieniu aktywności i samodzielności lub w przeciwdziałaniu 

wykluczeniu społecznemu: 

 

 

 

 

4. Od kiedy UP jest osobą bezrobotną\bierną i jakie były  podejmowane działania 

przeciwdziałające tej sytuacji oraz wzmacniające aktywność i samodzielność życiową, 

zawodową lub przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu: 

 

 

 

5. Przyczyny niepowodzenia działań, o których mowa w pkt 4: 

 

 

 

 

6. Efekty działań, o których mowa w pkt 4, wymagające dalszego wsparcia: 

 

 

 

7. Cele, które ma osiągnąć UP, aby wzmocnić aktywność i samodzielność życiową, 

zawodową lub przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu 

A. cel lub cele główne1 ………………………………………………………………..., 

B. cele szczegółowe i przewidywane efekty działania: 

 

a) ……………………………………………………………………………………………….. 

 

..……………………………………………………………………………………………… 

 

b) ……………………………………………………………………………………………… 

 

             ………………………………………………………………………………………………. 

 

c) ……………………………………………………………………………………………… 

 

             ………………………………………………………………………………………………. 

 

d) ………………………………………………………………………………………………. 

 

             ………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 
1 W odniesieniu do podstawowej przyczyny powodującej trudną sytuację życiową z uwzględnieniem 
indywidualnych cech osoby podpisującej umowę socjalną. 
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§ 2 

[Działania aktywizacyjne] 

1. W celu wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej, zawodowej lub 

przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu UP Strony podejmują następujące 

działania finansowane ze środków Projektu: 

l.p. Działanie2 termin 

1 Opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji: 

- przeprowadzenie wywiadu psychologicznego  

(40 osób.*2 godz. = 80 godzin) 

- diagnoza sytuacji zawodowej                                            

(40 osób * 3 godz. = 120 godzin) 

- opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji 

(40 osób * wg potrzeb) 

 

2 Realizacja ścieżki reintegracji obejmujące usługi 

aktywnej integracji o charakterze społecznym                    

i zdrowotnym:  

- wsparcie Life-coacha                                                       

(40 osób * min 1 godz. w miesiącu/ wg potrzeb);  

- warsztaty rozwoju osobistego                                               

(40 osób/ 4 grupy po 10 osób * 12 godzin/grupa, 2 

spotkania po 6 godzin); 

- usługi prozdrowotne- m.in. okulista, dentysta, 

dietetyk (20 osób) 

- usługa w zakresie zmiany wizerunku - fryzjer 

i/lub kosmetyczka i/lub stylistka (20 osób) 

 

3 Poradnictwo specjalistyczne:  

 - wsparcie psychologiczne (wg potrzeb); 

 - pomoc prawna (wg potrzeb) 

 

4 Realizacja ścieżki reintegracji obejmujące usługi 

aktywnej integracji o charakterze zawodowym 

- szkolenie zawodowe dobrane adekwatnie do potrzeb 

i możliwości danej osoby na podstawie 

przeprowadzonej diagnozy potrzeb                                                       

(40 osób * 150 godzin); 

- egzamin zewnętrzny (40 osób); 

- 5 miesięczne staże zawodowe (40 osób); 

- pośrednictwo pracy - (40 osób wg potrzeb) 

 

 

 

 

 

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

Beneficjent        Uczestnik Projektu 

 

 

 

 
2 W odniesieniu do celów określonych w § 1 ust. 7 lit. a) –d) umowy socjalnej. 
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Część II 

§ 3 

[Ocena realizacji działań ustalonych w umowie socjalnej] 

1. Ocena dokonana przez Strony oraz wnioski z realizacji poszczególnych postanowień 

umowy socjalnej ustalonych w dniu ………………3 

 

 

 Umowa socjalna jest realizowana zgodnie z ustaleniami – nie wymaga dokonywania 

zmian4. 

 Umowa socjalna wymaga wprowadzenia zmian i podjęcia przez Strony 

następujących działań: 

 

l.p. Działanie termin 

   

   

   

 

§ 4 

[Pozostałe postanowienia] 

1. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji umowy socjalnej Strony będą załatwiać 

drogą polubowną. 

2. Ocena realizacji działań ustalonych w umowie socjalnej nastąpi w dniu …………… . 

3. Strony umowy socjalnej mogą, przed dniem oceny realizacji ustalonych w niej 

działań, uzgodnić konieczność wprowadzenia zmian umowy socjalnej w drodze 

pisemnego aneksu. 

4. Wszelkie zmiany w niniejszej umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

5. Wszelka wymiana dokumentów w toku realizacji umowy socjalnej będzie 

dokonywana drogą pocztową, lub przez osobiste stawiennictwo Uczestnika Projektu 

w siedzibie Beneficjenta. 

6. UP oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem Projektu. 

7. Umowa socjalna została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 

jednym dla każdej ze Stron. 

 

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

                                                                    Beneficjent      

   

 
3 Wypełnić w odniesieniu do celów określonych w § 1 ust. 7 lit. a) –d) umowy socjalnej 
4 Zaznaczyć  w odpowiednim polu 


