
 

 

 

 

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY 

zawarte dnia ……………… r. w ………………….. 

 

pomiędzy: 

Fundacją Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, z siedzibą przy ul. Szpitalnej 6 lok. 

18-19, 00-031 Warszawa, zgłoszoną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000218961 

reprezentowaną przez:  

panią Monikę Bugajewską Tykarską – Prezesa Zarządu  

zwaną dalej Fundacją 

a 

…………………..………………………… w ……………………,  

z siedzibą przy …………………………,  

reprezentowanym przez: 

…………………………………… – ………………………………………… 

zwanym dalej Uczelnią. 

 

§ 1 

Niniejsze porozumienie zostaje zawarte w celu wsparcia niepełnosprawnych studentów  

oraz absolwentów Uczelni we wchodzeniu na rynek pracy poprzez ich udział w projekcie TEKA 

Absolwenta (Technologia-Efektywność-Kompetencje-Aktywizacja) finansowanego ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

 

§ 2 

Współpraca o której mowa w §1 może być realizowana między innymi przez działania Fundacji 

skierowane do wymienionych osób: 

1. Przygotowanie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej, 

2. Spotkania indywidualne z Doradcą Zawodowym/Coachem Kariery, 

3. Zapewnienie uprawnień zawodowych, 

4. Zapewnienie dostępu do kursów i szkoleń zawodowych i specjalizacyjnych, 

5. Zapewnienie stażu aktywizacyjnego, 

6. Zapewnienie udziału w grupowych warsztatach z doradcą zawodowym/coachem kariery, 

7. Zapewnienie aktywnego poszukiwania pracy poprzez pośrednika pracy, 

8. Zapewnienie dodatku motywacyjnego. 



 

 

 

                § 3 

Niniejsze porozumienie nie nakłada na jej Strony żadnych zobowiązań. Strony mogą zawrzeć odrębne 

umowy, które będą regulować w sposób szczegółowy zakres i sposób realizacji współpracy,  

o której mowa w § 2 przedmiotowej umowy. 

 

§ 4 

Strony dołożą największej staranności w celu zapewnienia najkorzystniejszych warunków  

do realizacji niniejszego porozumienia, w tym przede wszystkim zapewnienia jak najszerszej grupie 

osób dostępu do działań, o których mowa w § 2 przedmiotowej umowy. 

 

§ 5 

1. Szczegółowe warunki realizacji przedsięwzięć podejmowanych w ramach współpracy mogą 

zostać uregulowane w programach rocznych lub długoterminowych. 

2. Finansowanie wszystkich przedsięwzięć niniejszej umowy odbywać się w ramach projektu,  

o którym mowa w § 1 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych.  

 

§ 6 

1. Porozumienie wchodzi w życie z chwilą podpisania i zawierane jest na okres trwania projektu,  

o którym mowa w § 1 przedmiotowej umowy, to jest do 31 marca 2019 roku. Każda ze stron 

może wypowiedzieć porozumienie w formie pisemnej. Wypowiedzenie staje się skuteczne 

niezwłocznie po doręczeniu wypowiedzenia.  

2. Porozumienie może być zmienione lub rozszerzone na mocy porozumienia stron. 

3. Porozumienie zostało podpisane w języku polskim, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. 
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…………………………. 
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Monika Bugajewska Tykarska 

Prezes FAZON 

 


