ANEKS NR 1
z dnia 14.08.2017r.
Strony zgodnie postanawiają dokonać zmian w treści umowy Wsparcia Projektowego nr …/EFS/1.9.5/2017 „Chce
Się Żyć!” WND-RPSL.09.01.05-24-0613/16, zawartej dnia ............................ w …..................................... której
przedmiotem jest aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
zawarta w Katowicach w dniu ……………………………..pomiędzy:
Śląskim Centrum Usług Wspólnych sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-467), ul. Karolinki 1, wpisaną do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000106310, dla której dokumentację
przechowuje Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 10.835.000,00 zł, NIP 9541886126, REGON: 273185870,
reprezentowaną przez:
…………………………………….…. – ………………………………..
zwaną w dalszej części umowy: „Beneficjentem”
a
………………………………………….zamieszkałym w ……………………………………………………………….
przy ul. …………………………………………………………………Nr PESEL………………………… ,
zwanym w dalszej części umowy: „Uczestnikiem projektu”.

I. Aneks, zgodnym postanowieniem stron, wprowadza do umowy nr ..…/EFS/1.9.5/2017 następujące zmiany:

1. Określoną w § 2 pkt. 1 lit. c. treść: c.: Trening umiejętności i kompetencji społecznych (3 dni, 16 jl). Udział w
wyjeździe 3 dniowym w trakcie którego uczestnik będzie brać udział w treningu komunikacji obejmującego nabycie
umiejętności skutecznego komunikowania się, konstruowania wypowiedzi zgodnych ze swoimi intencjami, asertywne
radzenie sobie w relacjach społecznych, budowanie poczucia własnej wartości, jak radzić sobie ze stresem? , emocjepo co są nam potrzebne

zastępuje się treścią: Trening umiejętności i kompetencji społecznych (2 dni, 16 jl). Udział w wyjeździe 2 dniowym w
trakcie którego uczestnik będzie brać udział w treningu komunikacji obejmującego nabycie umiejętności skutecznego
komunikowania się, konstruowania wypowiedzi zgodnych ze swoimi intencjami, asertywne radzenie sobie w relacjach
społecznych, budowanie poczucia własnej wartości, jak radzić sobie ze stresem? , emocje- po co są nam potrzebne

II. Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie.
III. Aneks sporządzono w 2 (słownie: dwa) jednobrzmiących egzemplarzach po 1 (słownie: jeden) dla każdej ze
stron.

Beneficjent:
.......................................................................
(podpis osoby reprezentującej i pieczęć firmy)

Uczestnik projektu:
.……………………………………..................
(podpis uczestnika projektu)

