UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ŻŁOBEK TALENCIK w SZCZECINIE
NR ……./2020
Zawarta w szczecinie w dniu 02.01.2020 roku pomiędzy:
Szczecińską Fundacją Talent-Promocja-Postęp
z siedzibą przy Al. Wojska Polskiego 69, 70-478 Szczecin,
NIP: 852-17-04-009 REGON:810412158 KRS:0000084340
reprezentowaną przez Iwonę Żukiert – Prezesa Zarządu
zwanym dalej Realizatorem Projektu
a
Panem(nią)
………………………………………………………….……………………………………………………
zamieszkałym(ą) w …………………………….. przy ul. …………………………………………………….,
PESEL: ……………………………………………
legitymującym/legitymującą się dowodem osobistym seria …………. nr …………………………
zwanym/ą dalej Beneficjentem Ostatecznym Projektu - BO
zaś wspólnie zwanymi Stronami
Dane dziecka
PESEL ……………………….,występującym(ą) w imieniu własnym oraz jako przedstawiciel
ustawowy
dziecka
syna/córki
………………………………….
urodzonego(ej) dn. ……………………. w ……………………………..
zamieszkałego(ej) w ……………………………….przy ul. …………………………………………………………
telefony kontaktowe rodziców lub opiekunów ……………………………………………………………………..

Niniejsza umowa zawarta została na potrzeby realizacji projektu „Żłobek Talencik
w Szczecinie”, nr umowy RPZP.06.06.00-IP.02-32-K37/18 współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program
Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 6.6. Program
zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zwanego dalej
projektem. Niniejsza umowa reguluje prawa i obowiązki obu Stron umowy.
Niniejsza umowa zawarta jest na czas określony od chwili podpisania do – 31.12.2021 r.,
z możliwością rozwiązana w dniu 01.04.2020 r. zgodnie z § 3 pkt 1 i 2 oraz § 4
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sprawowanie opieki pielęgnacyjno-opiekuńczej

i wychowawczo-dydaktycznej w Żłobku TALENCIK Szczecińskiej Fundacji Talent-PromocjaPostęp (SFTPP) nad dzieckiem BO.
2. Beneficjent Ostateczny projektu oświadcza, że zapoznał się z pełną dokumentacją
projektu, w szczególności z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie
i zobowiązuje się do przestrzegania jego zapisów.
3. Beneficjent oświadcza, że jest osobą bezrobotna lub bierną zawodowo i pozostaje poza
rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dzieckiem do lat 3 oraz deklaruje chęć
podjęcia pracy/powrotu do pracy.
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4. W

przypadku złożenia przez BO dokumentów zawierających dane niezgodne
z rzeczywistym stanem prawnym lub faktycznym, BO zobowiązuje się pokryć wynikłe z tego
tytułu dla Realizatora Projektu szkody w pełnej wysokości.
§2
Beneficjent Ostateczny ma prawo do:
1) nieodpłatnego korzystania z usług świadczonych w Żłobku Talencik w Szczecinie
2) korzystania z usług Żłobka Talencik w Szczecinie począwszy od 2019 roku we wszystkie
dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 17:00, z wyłączeniem
świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.
3) dziecko może przebywać w żłobku maksymalnie do 9 godzin dziennie.
§3
Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do:
1) podjęcia zatrudnienia w związku z oddaniem dziecka pod opiekę Żłobka Talencik
w Szczecinie
2) dostarczenia Realizatorowi Projektu, nie później niż do 3 miesięcy od dnia
rozpoczęcia udziału w projekcie dokumentacji potwierdzającej podjęcie zatrudnienia
tj.: kserokopii umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, zaświadczenia z zakładu pracy
o zatrudnienu/powrocie do pracy, wpis do ewidencji działalności gospodarczej –
CEIDG lub KRS. Dokumenty potwierdzające zatrudnienie BO jest obowiązany na każde
żądanie Realizatora Projektu.
3) pokrycia kosztów związanych z całodziennym wyżywieniem dziecka w kwocie – 5,50 zł
dziennie. Koszty wyżywienia są stałe i nie podlegają zwrotu nawet w przypadku
nieobecności dziecka w żłobku w danym dniu.
4) Wypełnienia „karty informacyjnej Żłobka Talencik w Szczecinie SFTPP”, która stanowi
integralną część umowy.
5) Współpracy ze Żłobka Talencik w Szczecinie SFTPP w procesie opiekuńczo –
wychowawczym i dydaktycznym dziecka.
6) Przyprowadzania dziecka w godzinach od 6.00 do 8.30 i jego odbiór do godziny
16.45.
7) Dostarczyć z chwilą przyprowadzenia dziecka po raz pierwszy do Żłobka Talencik
w Szczecinie SFTPP, zaświadczenie lekarskie, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać
do placówki.
8) W przypadku nieobecności dłuższej jak 7 dni roboczych spowodowanej
przeziębieniem lub chorobą, na prośbę Żłobka dostarczyć każdorazowo zaświadczenie
lekarskie, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do placówki. Przestrzegania
zarządzeń Żłobka Talencik w Szczecinie SFTPP w celu dbałości o bezpieczeństwo
i zdrowie wszystkich dzieci uczęszczających do placówki, w tym zasad związanych
z przyprowadzaniem zdrowych dzieci do żłobka.

Projekt Żłobek Talencik w Szczecinie jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020

§4
Realizator Projektu ma prawo do:
1) rozwiązania umowy z Beneficjentem Ostatecznym uczestnictwa w projekcie/
świadczenie opieki pielęgnacyjno-opiekuńczej i wychowawczo-dydaktycznej w Żłobka
Talencik w Szczecinie w sytuacji niewywiązania się z obowiązków wskazanych w §3
pkt. 1 i 2.
2) w sytuacji, gdy BO w chwili przystąpienia do projektu posiada status osoby
bezrobotnej i taki sam status posiada drugi rodzic/opiekun prawny dziecka, obowiązki
wskazane w §3 pkt. 1 i 2 muszą być jednocześnie spełnione przez obu
rodziców/opiekunów prawnych.
§5
Szczecińska Fundacja Talent-Promocja-Postęp / Żłobka Talencik w Szczecinie SFTPP
zobowiązuje się: do zapewnienia dziecku:
1) opieki pielęgnacyjno-wychowawczo-dydaktycznej,
2) zatrudnienia wykwalifikowanej kadry opiekuńczej i pielęgniarskiej,
3) organizowania indywidualnych spotkań rodziców z kadrą żłobka,
4) bezpieczeństwa w czasie zajęć,
5) w razie nagłej choroby dziecka udzielenia mu pierwszej pomocy i zawiadomienie
rodziców,
6) wezwania rodzica, jeśli zdrowie dziecka budzi wątpliwości i wskazuje na stan
chorobowy,
7) żłobek oferuje podopiecznym śniadanie, obiad (zupa, drugie danie, kompot) oraz
podwieczorek, przygotowywany i dostarczany przez firmę cateringową.
§5
Prawo do odbioru dzieci ze Żłobka Talencik w Szczecinie SFTPP przysługuje RODZICOM oraz
innym osobom wskazanym w pisemnym upoważnieniu lub w karcie informacyjnej dziecka
wypełnionej przez RODZICÓW, z wyłączeniem osób nieletnich, nieposiadających pełnej
zdolności do czynności prawnych oraz będących w stanie nietrzeźwym.
§6
1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
2. Wszelkie konflikty powstałe podczas wykonywania postanowień niniejszej Umowy, Strony
postarają się rozwiązać polubownie na zasadzie porozumienia. Wszelkie spory zaistniałe na
tle realizacji niniejszej Umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu
właściwemu dla siedziby Realizatora Projektu.
3. W sprawach nieunormowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu Stron wyrażonej w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
5. Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.
6. Integralną częścią umowy jest Statut Żłobka Talencik w Szczecinie SFTPP.
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Oświadczam, że przed zawarciem umowy zapoznałem się ze statutem ŻŁOBKA TALENCIK
w SZCZECINIE
…………………………………………………………………………….
Miejscowość i data podpis Beneficjenta Ostatecznego

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich i zgłoszonego dziecka w celach
związanych z realizacją niniejszej umowy. Wyrażam zgodę na zamieszczenie zdjęć mojego
dziecka na stronie internetowej Szczecińskiej Fundacji Talent-Promocja-Postęp
………………………………………………………………………….……….
Miejscowość i data podpis Beneficjenta Ostatecznego

…………………………………………………………..
Prezes Zarządu SFTPP
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