Odważ się mamo i wróć z nami do pracy!
Program wsparcia dla kobiet z Krakowa i okolic powracających na rynek pracy
po urodzeniu dziecka/dzieci lub chcących zmienić pracę
Projekt finansowany przez
Charities Aid Foundation-State Street - Community Support Programme

UMOWA
uczestnictwa w projekcie
Odważ się Mamo i wróć z nami do pracy!
umowa nr…..
zawarta w Krakowie w dniu……. roku pomiędzy:
Fundacją Mamo Pracuj,
z siedzibą w Krakowie ( 30-693), przy ul. Bochenka 18/15, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000585984, NIP 6793118767, reprezentowana przez:
Agnieszkę Czmyr- Kaczanowską - Wiceprezes Zarządu Fundacji,
zwaną dalej Organizatorem
a
Panią……………………………………………………………..
zamieszkałą……………………………………………………… dalej zwaną
Uczestniczką projektu “Odważ się mamo i wróć z nami do pracy” organizowanego
przez Fundację Mamo Pracuj w terminie:...

Projekt będzie realizowany w ramach współpracy z Charities Aid Foundation-State
Street - Community Support Programme.
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez Fundację Mamo Pracuj na
rzecz Uczestnika usług edukacyjno-szkoleniowych w ramach projektu Odważ się
mamo i wróć z nami do pracy! (w skrócie “Odważ się Mamo!”)
§2

Postanowienia ogólne
1. I edycja projektu zostanie zrealizowany w okresie:
● kurs 09.09-05.10.2019 - kurs
● do 31.10.2019 - mentoring i doradztwo
● do 20.12.2019 - wsparcie przy poszukiwaniu pracy
2. Projekt obejmuje:
a) 4 spotkania stacjonarne w formie warsztatów z zakresu - realizowane
głównie w kolejne poniedziałki, ostatnie spotkanie we czwartek:
- Jak szukać pracy na nowoczesnym rynku pracy?
- Marka osobista (Personal Branding) i LinkedIn przy szukaniu
zatrudnienia - Skuteczny kontakt z pracodawcą (wniosek i dokumenty)
- Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym
3. Warsztaty odbywać się będą w Krakowie, w godz. od 10:00 do 13:00 raz w tygodniu,
w okresie 4 tygodni.
b) 4 spotkania online poprzez aplikację zoom - realizowane we czwartki
c) średnio 5h indywidualnych konsultacji online na osobę
d) pracę własną w domu - min. 2h tygodniowo
§3
Obowiązki Organizatora
1. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia:
a) profesjonalnych trenerów/specjalistów posiadających kwalifikacje oraz
wiedzę odpowiadające poszczególnym tematom szkoleń
b) salę szkoleniową i wyposażenie niezbędne do prawidłowej realizacji
zaplanowanych szkoleń
c) obsługę administracyjno - techniczną szkoleń
d) dostęp do platformy internetowej Fundacji Mamo Pracuj z możliwością
korzystania z materiałów edukacyjnych Fundacji, stanowiących element
wsparcia podczas realizacji całego programu
e) drobny catering na czas przerwy kawowej
f) animację dla dzieci

§4
Prawa i obowiązki Uczestnika
1. Uczestnik zobowiązuje się do:
a) uczestniczenia we wszystkich szkoleniach
spotkaniach online,
b) realizacji części zadań/ćwiczeń w domu,

stacjonarnych

oraz

c) dostarczyć do Organizatora pisemną informację (mail, informacja
poprzez messenger itp.) w przypadku każdej nieobecności na zajęciach
przewidzianych w planie i programie zajęć
d) potwierdzenia własnoręcznym podpisem swojej obecności na liście
obecności w każdym dniu szkolenia,
e) potwierdzenia własnoręcznym podpisem odbioru zaświadczenia na
liście odbioru zaświadczeń, przy czym warunkiem otrzymania
zaświadczenia jest 80% obecności uczestnika na zajęciach,
f) wypełniania ankiet ewaluacyjnych w trakcie trwania projektu i po jego
zakończeniu,
g) wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz
wykorzystanie wizerunku w ramach realizacji, monitoringu i ewaluacji
projektu,
h) dokonywania aktualizacji danych kontaktowych.
§5
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.
2. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwie
dla Organizatora, jedna dla Uczestniczki.
3. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa
w projekcie.

