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ANEKS NUMER 1  
DO UMOWY UCZESTNICTWA zawartej w dniu …………………. 

w projekcie „Aktywna Warszawa –  
program wsparcia społeczno-zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku” 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej  
IX "Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem", Działania 9.1 "Aktywizacja społeczno-
zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu" Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, realizowane w ramach 
umowy o dofinansowanie numer RPMA.09.01.00-14-2159/15-00, podpisanej z Województwem 
Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 7 lipca 2016 roku, 
zwanym dalej „Projektem”. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Polskim Związkiem 
Niewidomych i Fundacją Szansa dla Niewidomych, zwanych dalej „Partnerami”. 
 
zawarty w warszawie, w dniu ………………….……. pomiędzy: 

 
miastem stołecznym Warszawa z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 00-950, plac Bankowy 3/5, 
NIP 525-22-48-481, REGON 015259640, reprezentowanym przez Panią Martę Jakubiak – Zastępcę 
Dyrektora Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, działającą na podstawie 
pełnomocnictwa z dnia 18 czerwca 2015 roku o numerze PS.0052.13.2015, udzielonego przez Pana 
Tomasza Pactwę – Dyrektora Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, 
zwanym dalej „Organizatorem (Liderem)” 
 
a 
 
Panią/Panem ………………………………………………………….……………………………………………….(imię i nazwisko) 
zamieszkałą/łym w Warszawie ……………………………………………..………………………………...(kod pocztowy)  
 
ul. ………………………………………………………….………………………………………………………………... 
PESEL ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 
zwanym dalej „Uczestnikiem” 
 
Organizator (Lider) i Uczestnik w dalszej części Umowy będą zwani również łącznie „Stronami”. 

 
§ 1 

W umowie uczestnictwa z dnia ………………………. roku, zwanej dalej „Umową”, Strony wprowadzają 
następujące zmiany: 

 
1) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

 

„2. W ramach Projektu Uczestnik otrzyma następujące zindywidualizowane wsparcie, szczegółowo 
opisane w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa Projektu, w §5: 

a. diagnoza specjalistów indywidualnych potrzeb i potencjałów (lekarze różnych specjalności); 
b. indywidualny trening umiejętności życiowych;  
c. grupowy trening umiejętności życiowych;  
d. Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy; 
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e. kurs zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej; 
f. wsparcie specjalisty ds. aktywizacji zawodowej/coacha; 
g. kurs zawodowy; 
h. staż zawodowy; 
i. wsparcie pośrednika pracy. 
  

§ 2 
Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian. 

 
§ 3 

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania. 

§ 4 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Organizatora 
(Lidera) i jednym dla Uczestnika.  

 
 

 

 

          ……………………………….                                     ………………………………. 
Organizator (Lider)              Uczestnik/Uczestniczka 

           
 
 
 


