
                                                                                                    
 

Projekt pn. „Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” współfinansowany ze środków PFRON 

 

 

KONTRAKT 

o świadczenie usług w ramach zadania pn. „Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” 

 

zawarta dnia ………………………… roku w Głogowie pomiędzy: 

 

Cichymi Pracownikami Krzyża,   67-200 Głogów,   ul. bł. Luigiego Novarese 2 

reprezentowanymi przez: s. Małgorzatę Malską – Przełożoną Cichych Pracowników Krzyża 

zwanymi dalej Realizatorem Projektu, 

a: 

Rodzicem/Opiekunem………………………………………….…………………………………………………………... 

zamieszkałym 

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

zwanymi dalej Rodzicem/Opiekunem 

 

 

§ 1. 

Przedmiotem umowy jest organizacja i realizacja kompleksowych działań rehabilitacyjnych i terapeutycznych 

w postaci: 

1. Zajęć indywidualnych 

fizjoterapii – 4 sesje w m-cu / dziecko 

integracji sensorycznej – 4 sesje w m-cu /dziecko 

 terapii pedagogicznej – 4 sesje w m-cu / dziecko 

hipoterapii – 8 sesji w m-cu / dziecko 

2. Zajęcia z Uczestnikami realizować będą osoby posiadające kierunkowe wykształcenie i przygotowanie zawodowe. 

3. Zajęcia odbywać się będą od 01.04.2016r. do 31.03.2017r., przez 12 miesięcy w roku kalendarzowym. 

 

 

§ 2. 

Usługi świadczone w ramach projektu są nieodpłatne. 

 

 

§ 3. 

Do zadań Realizatora Zadania należy: 

1. Zapewnienie odpowiednio dostosowanej, zgodnie z właściwymi przepisami i wymogami bazy dydaktycznej                         

i lokalowej, w której będą odbywały się zajęcia. 

2. Zapewnienie właściwej opieki terapeutycznej świadczonej przez zespół rehabilitantów i terapeutów. 

3. Realizację projektu zgodnie z założeniami w oparciu o Indywidualne Plany Działania opracowane 

indywidualnie dla każdego Beneficjenta Ostatecznego. 

 



 

Do zadań i obowiązków Rodzica/Opiekuna należy: 

1. Zapewnienie uczestnictwa dziecka (Podopiecznego) w zajęciach organizowanych w ramach Projektu. 

2. Stosowanie się do wytycznych kadry Projektu niezbędnych do prawidłowej rehabilitacji dziecka (Podopiecznego). 

3. Stała współpraca z kadrą terapeutyczno-dydaktyczną w ramach realizacji Projektu. 

4. Wypełnianie dokumentacji niezbędnej w procesie realizacji zadania Projektu. 

5. Bieżące informowanie o planowanej nieobecności na zajęciach. 

6. Terminowe usprawiedliwianie nieobecności. 

7. Usprawiedliwieniem nieobecności na zajęciach jest jedynie: 

zwolnienie lekarskie 

8. Umówienie się na dodatkowy termin z terapeutą celem odrobienia nieobecności dziecka na terapii w dogodnym dla 

obydwu stron terminie. 

 

§ 4. 

Realizator Zadania może odstąpić od niniejszej umowy po zaistnieniu następujących okoliczności: 

1. Uczestnik Projektu nie wywiązuje się z obowiązków nałożonych na niego niniejszą umową. 

2. Liczba nieusprawiedliwionych nieobecności dziecka (Podopiecznego) na zajęciach wynosi więcej niż dwie                      

w miesiącu. 

3. Brak współpracy Rodzica/Opiekuna z kadrą terapeutyczno- dydaktyczną. 

4. Zachowanie Rodzica/Opiekuna uniemożliwia pracę lub stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa innych dzieci. 

5. Brak współpracy pomiędzy personelem dydaktycznym a Rodzicem/Opiekunem w kwestii rozwiązywania problemów 

powstałych w procesie edukacji i wychowania dziecka (Podopiecznego). 

 

§ 5. 

Umowa zawarta jest na okres od 01.04.2016r. do 31.03.2017r. 

 

§ 6. 

Za prawidłową realizację umowy odpowiedzialny jest Koordynator Projektu. 

 

§ 7. 

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

 

§ 8. 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 9. 

Strony zobowiązują się rozpatrywać wszystkie sprawy polubownie. W kwestiach spornych pomiędzy 

Rodzicem/Opiekunem a zespołem rehabilitantów i terapeutów zachowuje się tryb odwoławczy: 

Koordynator Projektu; 

Przełożona Cichych Pracowników Krzyża 

 

§ 10. 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

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

 


