Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w testowaniu modelu „Akademia wolontariatu”
UMOWA UCZESTNICTWA W TESTOWANIU MODELU „Akademia wolontariatu”
zawarta w dniu r. w Warszawie pomiędzy:
Fundacją „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”,
ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa; nr KRS: 0000161651; NIP 525-15-67-362; REGON 010114641
zwanym dalej „Organizatorem”,
reprezentowaną przez:
Panią Annę Szcześniak - Pełnomocnika
lub
Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa; NIP: 525-00-12-946; REGON: 000001956
zwanym dalej „Organizatorem”,
reprezentowanym przez:
dr hab. Anne Fidelus, prof. uczelni, Prorektor ds. studenckich i kształcenia
a
Panem/Panią:
zamieszkałym/ą:
PESEL:
zwanym/ą dalej „Uczestnikiem/Uczestniczką”.
§1
Testowanie modelu wsparcia „Akademia wolontariatu” o nr WER19SZA0003 odbywa się w partnerstwie z
Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, w ramach powierzonego grantu
dofinansowanego z projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”, realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu
Edukacji - Grantodawcą.
§2
1. W ramach testowania Modelu, o którym mowa w §1, Organizator zobowiązuje się zapewnić i
zrealizować na rzecz Uczestnika/Uczestniczki w terminie do dnia 28.02.2022 r. następujące formy
wsparcia:
1.1. przeprowadzenie diagnozy indywidualnej, na podstawie której Uczestniczce/Uczestnikowi
przekazana zostanie informacja zwrotna, na jakim poziomie oceniono jego umiejętności
podstawowe i kompetencje społeczne;
1.2. dostosowanie miejsca i terminu diagnozy indywidualnej do preferencji Uczestniczki/Uczestnika;
1.3. udzielenie informacji, jakie wsparcie edukacyjne może zostać zapewnione w ramach testowania
Modelu lub gdzie i w jaki sposób może podnosić swoje umiejętności w przypadku, gdy nie będzie
to możliwe w ramach testowania Modelu.
2. Dodatkowo, na rzecz Uczestników/Uczestniczek, u których podczas Diagnozy indywidualnej
potwierdzone zostaną niskie umiejętności podstawowe i kompetencje społeczne, odpowiadające
poziomowi nie wyższemu niż 3. poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji, w ramach testowania Modelu,
Organizator zobowiązuje się zapewnić i zrealizować w terminie do dnia 28.02.2022 r. następujące
formy wsparcia:

2.1. zaplanowanie zindywidualizowanej ścieżki edukacyjnej, dostosowanej do potrzeb i oczekiwań
Uczestniczki/Uczestnika, z uwzględnieniem wyników diagnozy umiejętności podstawowych i
kompetencji społecznych;
2.2. indywidualne wsparcie edukacyjne w wymiarze 40 godzin (średnio: 2-3 h w tygodniu w przeciągu
około 4-5 miesięcy) w ramach nauki opracowywania Programu wolontariatu pracowniczego,
którego elementami będą: analiza sytuacji organizacji, która miałaby wprowadzić wolontariat i jej
potrzeb, opracowanie planu promocji oraz budżetu;
2.3. wsparcie indywidualnego opiekuna-doradcy, który będzie udzielał Uczestniczce/Uczestnikowi
pomocy w przypadku zaistnienia sytuacji tego wymagającej, badał poziom zmotywowania i
zadowolenia Uczestniczki/Uczestnika z przebiegu edukacji, przyjmował sugestie co do
ewentualnych zmian oraz pomagał w zidentyfikowaniu innych, pozaprojektowych możliwości
podnoszenia umiejętności i kwalifikacji Uczestniczki/Uczestnika;
2.4. wsparcie trenera prowadzącego, który będzie dbał o dobranie właściwych metod i sposobów
podnoszenia umiejętności zgodnie z wnioskami z diagnozy oraz systematyczne przekazywanie
Uczestnikowi/Uczestniczce informacji o poczynionych postępach;
2.5. dostosowanie tempa nauki do potrzeb i możliwości Uczestnika/Uczestniczki;
2.6. dostosowanie miejsca i czasu spotkań bezpośrednich oraz kanałów komunikacji zdalnej (rozmowy
telefoniczne, rozmowy za pośrednictwem e-maila, Skype lub innych komunikatorów) do
preferencji i możliwości Uczestniczki/Uczestnika;
2.7. podniesienie co najmniej dwóch najniżej ocenionych w trakcie Diagnozy indywidualnej
umiejętności (z trzech ocenianych: rozumienie i tworzenie informacji,
rozumowanie
matematyczne, umiejętności cyfrowe) co najmniej o jeden poziom wyżej w odniesieniu do
stwierdzonego podczas diagnozy indywidualnej, maksymalnie do poziomu 4 Polskiej Ramy
Kwalifikacji;
2.8. walidacja nabytych umiejętności podstawowych i kompetencji społecznych.
§3
Koszty form wsparcia, z których korzysta Uczestnik/Uczestniczka pokrywane są przez Organizatora
w ramach testowania Modelu.
§4
1. Uczestnik/Uczestniczka ma prawo do:
1.1. wglądu do złożonej dokumentacji i nanoszenia w niej zmian;
1.2. bezpłatnego udziału we wszystkich formach wsparcia określonych w §5 ust. 1;
1.3. skorzystania z opieki nad dziećmi i innymi osobami pozostającymi pod opieką
Uczestnika/Uczestniczki, aby możliwy był Jego/Jej udział w Diagnozie indywidualnej;
1.4. zwrotu kosztów transportu z miejsca zamieszkania do miejsca przeprowadzania Diagnozy
indywidualnej i z miejsca Diagnozy indywidualnej do miejsca zamieszkania, tj. zwrot kosztów
biletów autobusowych, biletów PKP w 2 klasie, biletów komunikacji miejskiej lub/i przejazdu
własnym samochodem wyliczonych zgodnie z obowiązującym prawem;
1.5. rezygnacji z udziału w Modelu, na dowolnym jego etapie, w tym rezygnacji z udziału w walidacji
postępów.
1.6. zgłaszania swoich uwag i opinii na temat udziału w testowaniu Modelu do Grantodawcy.
2. Ponadto, pod warunkiem potwierdzenia podczas Diagnozy indywidualnej umiejętności podstawowych i
kompetencji społecznych, odpowiadających poziomowi nie wyższemu niż 3. poziom Polskiej Ramy
Kwalifikacji Uczestnik/Uczestniczka ma prawo do:
2.1. bezpłatnego udziału we wszystkich formach wsparcia określonych w §5 ust. 2;
2.2. skorzystania z opieki nad dziećmi i innymi osobami pozostającymi pod opieką
Uczestnika/Uczestniczki w czasie niezbędnym do Jego/Jej udziału w zaplanowanych zajęciach
edukacyjnych i walidacji;

2.3. otrzymania zwrotu kosztów transportu z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia i z miejsca
szkolenia do miejsca zamieszkania, tj. zwrot kosztów biletów autobusowych, biletów PKP w 2
klasie, biletów komunikacji miejskiej lub/i przejazdu własnym samochodem wyliczonych zgodnie z
obowiązującym prawem;
2.4. otrzymania certyfikatu lub/i zaświadczenia o uczestnictwie w danej formie wsparcia w ramach
testowania Modelu.
3.
Uczestnik/Uczestniczka zobowiązuje się do:
3.1. znajomości i bezwzględnego przestrzegania postanowień Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w
testowaniu modelu „Akademia wolontariatu”;
3.2. aktywnego i regularnego uczestnictwa w zaplanowanych formach wsparcia poprzez udział w
spotkaniach, w tym bezpośrednich oraz utrzymywanie kontaktu za pośrednictwem ustalonych z
personelem testowania Modelu zdalnych metod kontaktu;
3.3. potwierdzania swojego uczestnictwa w formach wsparcia poprzez złożenie podpisu na listach
obecności na prośbę personelu testowania Modelu;
3.4. bieżącego informowania Organizatora o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział
Uczestnika/Uczestniczki w testowaniu Modelu;
3.5. natychmiastowego informowania Organizatora o jakichkolwiek zmianach w danych wpisanych w
Formularzu zgłoszeniowym.
§6
1.Organizator może dokonać jednostronnego wypowiedzenia niniejszej umowy z powodu:
1.1. nieusprawiedliwionego nie stawienia się na umówione spotkanie bez wcześniejszego podjęcia
próby kontaktu z personelem testowania Modelu;
1.2. rażącego naruszenia norm społecznych (w szczególności zakłócania przebiegu zajęć
uniemożliwiającego prawidłowe ich prowadzenie i/lub udziału w zajęciach w stanie wskazującym
na spożycie alkoholu lub środków odurzających);
1.3. podania w dokumentach rekrutacyjnych nieprawdziwych danych i informacji;
1.4. naruszenia zasad wynikających z Regulaminu lub niniejszej umowy uczestnictwa.
2. Decyzję w zakresie wykluczenia Uczestnika/Uczestniczki z udziału w testowaniu Modelu podejmuje
Organizator. W uzasadnionych przypadkach, niezależnych od Uczestnika/Uczestniczki, może On/Ona
zostać dopuszczony/a do kontynuacji uczestnictwa w testowaniu Modelu, pomimo wystąpienia zdarzeń o
których mowa w ust. 1. Uczestnik/Uczestniczka jest zobowiązany/-a do przedstawienia wiarygodnych
dokumentów, potwierdzających wystąpienie tych okoliczności.
3. W przypadku, gdyby którekolwiek ze złożonych oświadczeń Uczestnika/Uczestniczki było nieprawdziwe,
poniesie On/Ona pełną odpowiedzialność wynikającą z tego faktu, włącznie ze zwrotem kosztów
poniesionych przez Organizatora związanych z udzieleniem Uczestnikowi/Uczestniczce wsparcia
opisanego w § 4 ust. 1.3, 1.4, 2.1, 2.2 w okresie udziału w testowaniu Modelu, gdyby Grantodawca bądź
inna instytucja kontrolująca uznała Uczestnika/Uczestniczkę za niekwalifikowanego/-ną do uczestnictwa w
testowaniu Modelu.
4. Uczestnik/Uczestniczka odpowiada za wszelkie formy dewastacji pomieszczenia udostępnionego mu/jej na
czas diagnozy indywidualnej lub innych spotkań bezpośrednich w ramach realizowania wsparcia
edukacyjnego i w przypadku ich wystąpienia zobowiązuje się do pokrycia wszelkich wyrządzonych szkód.
§7
Organizator może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia i konsekwencji finansowych
Uczestnika/Uczestniczki w przypadku rozwiązania umowy z Grantodawcą określoną w § 1.

dla

§8
Organizator nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczestnika/Uczestniczki w przypadku:
1. wstrzymania finansowania przez Grantodawcę, w tym również spowodowanego brakiem środków
na testowanie Modelu;
2. rozwiązania umowy w trybie określonym w § 6.
§9
Niniejsza umowa wygasa z chwilą zakończenia testowania Modelu, lub z dniem ukończenia przez
Uczestniczkę/Uczestnika całej zaplanowanej dla Niej/Niego ścieżki edukacyjnej i procesu walidacji oraz
złożenia przez Nią/Niego oświadczenia o zakończeniu udziału w testowaniu Modelu.
§ 10
Uczestnik/Uczestniczka oświadcza, że przystępuje do udziału w testowaniu Modelu z własnej woli.
§ 11
1. Uczestnik/Uczestniczka potwierdza, że dane osobowe podane przez Niego/Nią w Formularzu
rekrutacyjnym są prawdziwe i zobowiązuje się do bezzwłocznego informowania Organizatora o każdej
ich zmianie.
2. Uczestnik/Uczestniczka zobowiązany/-a jest poinformować niezwłocznie Organizatora o zmianie
danych, stanowiących warunki dopuszczalności do udziału w testowaniu Modelu, określone w
Regulaminie.
§ 12
Uczestnik/Uczestniczka, przystępując na podstawie złożonej dokumentacji do testowania Modelu, wyraża
zgodę na wykorzystanie przez Organizatora jego/jej wizerunku (twarzy, ubioru, zachowania, głosu,
wypowiedzi), który Organizator może utrwalić w postaci fotografii oraz utworów audio-wizualnych podczas
działań realizowanych w ramach testowania Modelu. Uczestnik/Uczestniczka udziela tej zgody nieodpłatnie
i bez ograniczeń czasowych i ilościowych. Zgoda obejmuje utrwalanie, obróbkę i powielanie materiałów z
wizerunkiem Uczestnika/Uczestniczki oraz ich rozpowszechnianie w celach informacyjnych i promocyjnych
bez konieczności ich uprzedniej akceptacji. Ponadto, Uczestnik/Uczestniczka oświadcza, że wykorzystanie
wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza Jego/Jej dóbr osobistych ani praw.
§ 13
Wszelka korespondencja do Uczestnika/Uczestniczki będzie kierowana na Jego/Jej adres zamieszkania
zawarty w niniejszej umowie. Uczestnik/Uczestniczka zobowiązany/-a jest zawiadomić Organizatora o
każdorazowej zmianie podanego adresu zamieszkania.
§ 14
W sprawach nieuregulowanych tą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie
zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Ewentualne spory będą rozstrzygane
przed Sądem Powszechnym w Warszawie.
§ 15
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

……………………………………………….
Podpis Organizatora

…….……………………………………………
Czytelny podpis Uczestnika/Uczestniczki

