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ANEKS NR 1 DO UMOWY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE – nr ……………...  

  
zawarty dnia ......................................... w ………………………… pomiędzy:  

Caritas Archidiecezji Przemyskiej z siedzibą w Przemyślu (37-700), ul. Kapitulna 1,  

reprezentowanym przez Ks. Dyrektora Artura Janiec 

zwany dalej Beneficjentem projektu  

a          

Panem/Panią..…………………………………………………………………………………... 

o nr PESEL …………………………………………………………………………………..… 

zamieszkałym/zamieszkałą……………………………………………………………………...
.....……………………………………………………………………………………………… 

zwanym/zwaną dalej „Uczestnikiem/Uczestniczką projektu”.   

§1 
 

Zamianie ulega §  3 Prawa i obowiązki Beneficjenta i Uczestnika/Uczestniczki projektu 

pkt 1 i otrzymuje brzmienie: 
 

1. W ramach realizacji projektu  „Wielopłaszczyznowe wsparcie osób młodych – młodzieży 
NEET, na podkarpackim rynku pracy” Beneficjent projektu zobowiązuje 
się do zorganizowania oraz przeprowadzenia wsparcia dla Uczestników/Uczestniczek 
projektu w postaci:  
 Poradnictwa zawodowego, w tym stworzenie Indywidualnego Planu Działania wraz 

z kompletem dokumentów aplikacyjnych – badanie predyspozycji zawodowych 
Uczestników projektu w celu dopasowania odpowiedniego kierunku szkolenia 
zawodowego, określanie mocnych i słabych stron Uczestników/Uczestniczek -
4 godziny na Uczestnika projektu + 2 godziny  na opracowanie dokumentacji, 

 Poradnictwa psychologicznego – przedstawienie profilu kompetencyjnego przez 
psychologa, średnio od 2 do 10 spotkań po 2 godziny na Uczestnika/Uczestników 
projektu. Dodatkowo stały dostęp do porad psychologa przez okres 7 miesięcy, 

 Warsztatów z zakresu kompetencji społecznych i poruszania się po rynku pracy 
(16 godzin) – 8 godzin przeprowadzi psycholog i 8 godzin doradcy zawodowi, łącznie 
16 godzin,  

 Szkoleń zawodowych – zdefiniowane w Indywidualnym Planie Działania, pozwolą 
Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu uaktualnić/zdobyć nowe kwalifikacje 
zawodowe, po ukończeniu szkolenia zostanie przeprowadzony egzamin zewnętrzny, 



 
 

Projekt realizowany w ramach „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” 

 

 
Wielopłaszczyznowe wsparcie osób młodych – młodzieży NEET, na podkarpackim rynku pracy 

Caritas Archidiecezji Przemyskiej 
ul. Kapitulna 1, 37‐700 Przemyśl 

tel. 16 676 90 60, fax: 16 676 90 61, e‐mail: przemysl@caritas.pl  

St
ro
n
a2
 

  Staży zawodowych – poprzez udział w stażach Uczestnicy/Uczestniczki projektu 
zdobędą doświadczenie zawodowe. Przyjmujący na staż po zakończeniu stażu wyda 
opinię.  
Zajęcia odbywać się będą w dni robocze. W uzasadnionych przypadkach jest 
możliwość realizacji form wsparcia, również w weekendy. Czas realizacji i miejsce 
poszczególnych form wsparcia będzie dopasowane do możliwości 
Uczestników/Uczestniczek projektu, a także pozbawione barier architektonicznych. 
W ramach szkoleń i warsztatów Uczestnicy projektu otrzymają materiały szkoleniowe, 
zwrot kosztów dojazdu (gdy forma wsparcia będzie realizowana innej miejscowości 
niż miejsce zamieszkania Uczestnika/Uczestniczki projektu), zapewnione zostanie 
także wyżywienie (przerwa kawowa i obiad). Dodatkowo zostaną pokryte koszty 
ubezpieczenia oraz koszty badań lekarskich Uczestników/Uczestniczek (jeżeli 
szkolenie tego wymaga) i zapewniona zostanie odzież ochronna (jeżeli szkolenie tego 
wymaga). Trenerzy poruszą kwestie związane z polityką równości. Podczas szkoleń 
i warsztatów Uczestnicy otrzymają stypendium szkoleniowe, natomiast podczas staży  
każdy z Uczestników projektu otrzyma stypendium  stażowe. 

 

§2 
 

Pozostałe zapisy umowy pozostają bez zmian. 
 

 

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

 Uczestnik/Uczestniczka projektu  Beneficjent projektu  

  
 

 

 
 

 


