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Załącznik nr 5 do Regulaminu animacji lokalnej dla osób indywidualnych i grup  

 
KONTRAKT ANIMACJI LOKALNEJ DLA GRUPY 

w ramach Projektu 

"MOWES - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia" 

 

zawarty w………………………………………………… w dniu............................................. pomiędzy: 

Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych 

z siedzibą w Krakowie, ul. Krasickiego 18, I piętro, 30-503 Kraków 

reprezentowaną przez: ……………………………………………………………… 

zwaną dalej Realizatorem Wsparcia 

a grupą (o roboczej nazwie: ………………………………………………………………………………………………………………………..) 

którą tworzą następujące osoby: 

L.p. Imię i nazwisko Adres zamieszkania 

   

   

   

   

   

   

zwaną dalej Grupą. 

§ 1 
Przedmiot kontraktu 

1. Przedmiotem niniejszego Kontraktu jest świadczenie przez Realizatora Wsparcia nieodpłatnych usług 
animacji lokalnej dla Grupy w ramach Projektu. 

2. Kontrakt określa zasady udziału w animacji lokalnej oraz zobowiązania stron Kontraktu.  
3. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej, 
Typ projektu: A. działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, 
rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej. 

4. Grupa otrzymuje wsparcie na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Kontrakcie oraz 
Regulaminie animacji lokalnej dla osób indywidualnych i grup. 

 
§ 2 

Wsparcie w ramach usług animacji lokalnej 
1. Dla Grupy, która podpisuje niniejszy Kontrakt w ramach Projektu przygotowywany jest Plan Rozwoju 

Grupy (przygotowywany przez animatora wraz z Grupą). 
2. Grupa po podpisaniu Kontraktu objęta zostaje wsparciem animatora. Praca animatora z Grupą będzie 

służyć wypracowaniu założeń dotyczących utworzenia PES odpowiadających na potrzeby lokalnej 
społeczności i adekwatnych do zasobów i potrzeb GI i/lub przystąpienia w społeczności do realizacji 
przedsięwzięcia mającego na celu rozwój ekonomii społecznej. 
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3. Możliwe wsparcie w ramach animacji lokalnej dla Grup objętych wsparciem animatora: 
a) spotkania grupowe z animatorem, w tym szczegółowa analiza potrzeb grupy i środowiska; 
b) spotkania grupowe z doradcą kluczowym; 
c) doradztwo specjalistyczne grupowe dla wsparcia młodych PES i przedstawicieli grup w rozwoju 

działalności; 
d) pogłębiona diagnoza potencjału środowiska lokalnego np. mapa zasobów, badania potrzeb 

społeczności, analiza otoczenia, interesariuszy; 
e) animacja i wsparcie w realizacji przedsięwzięć na rzecz rozwoju ekonomii społecznej; 
f) spotkania networkingowe; 
g) budowanie lokalnych partnerstw rozwojowych i koalicji na rzecz inicjatywy (JST, lokalne instytucje 

rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej, PES, przedsiębiorcy). 
4. Wsparcie dla Grupy udzielane jest na podstawie Planu Rozwoju Grupy, który będzie na bieżąco 

aktualizowany w porozumieniu z Grupą. 
 

§ 2 
Zobowiązania stron Kontraktu 

Realizator Wsparcia zobowiązuje się do: Członkowie Grupy zobowiązują się do: 

1. Przygotowania merytorycznego i przeprowadzenia spotkań 
animacyjnych dla Grupy obejmujących następujące 
zagadnienia: 
• rozpoznanie potrzeb i potencjału Grupy, wstępny podział 

ról; 
• konkretyzacja pomysłów Grupy na działania społeczne 

i ekonomiczne; 
• zaplanowanie etapów rozwoju w oparciu o narzędzia 

animacji lokalnej dla grup w ramach Projektu. 
2. Doboru odpowiednich narzędzi wsparcia w ramach Projektu 

dla Grupy (dobór oparty będzie o rozpoznanie potrzeb 
wykonane przez animatora). 

3. Zagwarantowania bezpłatnego udziału Grupy w spotkaniach 
animacyjnych. Koszty spotkań pokrywa Realizator Wsparcia.  

4. Udzielania informacji dotyczących realizacji wszystkich 
zadań wynikających z niniejszego Kontraktu, bycia 
w kontakcie z członkami/członkiniami Grupy w trakcie 
trwania procesu animacji. 

5. Monitorowania efektów animacji. 
6. Ustalania terminu spotkań z delegowaną przed Grupę 

osobą. 

1. Obowiązkowego i aktywnego 
udziału w prowadzonych przez 
animatora spotkaniach. 

2. Udziału w spotkaniach wszystkich 
osób zaangażowanych w pracę 
Grupy. Dopuszcza się odstępstwa, 
w wyjątkowych okolicznościach 
(decyzja animatora). 

3. Pracy własnej pomiędzy spotkaniami 
(wykonywania zadań, we 
współpracy z pozostałymi członkami 
i członkiniami Grupy) 

4. Oddelegowania osoby, która 
w imieniu Grupy kontaktować się 
będzie z animatorem. 

5. Przyjęcia zasad i korzyści związanych 
z uczestnictwem w procesie 
animacji. 

 

                  Członkowie/Członkinie Grupy Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych 
 

 
 

 
………………………………………..……….. 

                                     podpis 
 

  
  

………………………………………..……….. 
                                     podpisy 


