
  

 

 

      

                                               

 

REGULAMIN PROJEKTU  

„Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy 
środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku” 

nr projektu RPLU.11.02.00-IZ.00-06-002/16 w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 

Oś Priorytetowa 11 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE 
Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Aktywni i samodzielni. 

Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 

350 osób w podeszłym wieku””, realizowanym na terenie miasta Lublin w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, Oś 

priorytetowa 11. Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne. 

2. Organizatorem Projektu jest Gmina Lublin / Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie ul. Lwowska 28, 
20-128 Lublin.  

3. Projekt realizowany jest w okresie od 01.10.2017 r. do 30.09.2020 r.  
4. Biuro Projektu mieści się przy ul. Lwowskiej 28, 20-128 Lublin. Projekt jest współfinansowany 

przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

5. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 350 kobiet i mężczyzn powyżej 60 roku życia, 
zamieszkujących w Lublinie. 

 
§ 2 

Rekrutacja do projektu 

I. Informacje ogólne 

1. Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans płci i niedyskryminacji. 
2. Rekrutacja będzie otwarta, prowadzona w trybie ciągłym od 01.12.2017 r. do 31.08.2020 r.(lub 

krócej w przypadku osiągnięcia 150% uczestników przewidzianych w projekcie – 100% Uczestnicy 
Projektu + 50% lista rezerwowa).   

3. Organizator Projektu zastrzega sobie brak konieczności tworzenia listy rezerwowej w przypadku 
gdy nie zostanie zebrana wystarczająca liczba osób do jej utworzenia. 

4. Dokumenty wymagane od kandydatów na Uczestnika Projektu w procesie rekrutacji: 
a) formularz zgłoszeniowy,  
b) kopię orzeczenia o niepełnosprawności (w przypadku osób niepełnosprawnych).  

 
II. Kryteria uczestnictwa w projekcie 

 

1. Projekt jest adresowany do 350 dorosłych osób w wieku powyżej 60 lat, które łącznie spełniają 
następujące warunki:  
 

a) wiek powyżej 60 lat 
b) mają miejsce zamieszkania, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie miasta Lublin. 

 



  

 

 

      

                                               

 

2. Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest: 
a) spełnienie wymogów formalnych, 
b)  zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz złożenie kompletu dokumentów listownie  

lub osobiście w siedzibie Biura Projektu: 

• formularza zgłoszeniowego, 

• kopię orzeczenia o niepełnosprawności (w przypadku osób niepełnosprawnych). 
        Dokumenty dostępne są na podstronie zow.lublin.eu, w siedzibie Biura Projektu i u Kierownika 
         Projektu. 

c) pozytywne zakwalifikowanie przez Komisję Rekrutacyjną. 
 

3. Złożenie dokumentów nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu. O zakwalifikowaniu 
decyduje Komisja Rekrutacyjna.  
 

III. Etapy rekrutacji do projektu 

 

1. Rekrutacja będzie otwarta, prowadzona na terenie  miasta Lublin w trybie ciągłym od 01.12.2016 r. 
do 31.08.2020 r.(lub krócej w przypadku osiągnięcia 150% uczestników przewidzianych w 
projekcie – 100% Uczestnicy Projektu + 50% lista rezerwowa).  

2. Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia kompletu poprawnie i czytelnie wypełnionych 
dokumentów wymienionych w §2 ust. I. Informacje ogólne, pkt. 4 osobiście do Biura Projektu, lub 
przesłać pocztą tradycyjną.  

3. Komisja Rekrutacyjna sporządzi protokoły z każdego posiedzenia. 
4. Komisja Rekrutacyjna będzie kwalifikować uczestników do projektu na podstawie: 

a) oceny formalnej: 

• kompletność złożonych dokumentów i danych (wypełnienie wszystkich wymaganych 
pól, czytelne podpisy, kompletność dokumentów rekrutacyjnych), 

• kwalifikowalność do grupy docelowej 
 
Kandydat będzie informowany o spełnieniu bądź nie warunków formalnych oraz o ewentualnej 
możliwości jednorazowego uzupełnienia w przypadku braków w dokumentach. 

b) oceny merytorycznej (na podstawie formularza zgłoszeniowego), która będzie odbywać się 
na podstawie przyznanych punktów: 

• osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające 
wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż 
jednej z przesłanek, o których mowa w rozdziale 3 pkt 11 Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze włączenia społ. I zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS 
i EFRR na lata 2014 -2020 - 1 pkt 

• osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności - 2 pkt 
• osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby 

z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi - 1 pkt 
• osoby z niepełnosprawnością i osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% 

właściwego kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o 
pomocy społecznej (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie) - 2 pkt 

• osoby lub rodziny korzystające z PO Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - zakres wsparcia tych 
osób w ramach projektu jest komplementarny i uzupełnia działania współfinansowane z PO PŻ 
w ramach działań towarzysz. - 1 pkt. 



  

 

 

      

                                               

 

5. Do projektu zostaną zakwalifikowane osoby z największą liczbą punktów, z zastrzeżeniem 
osiągnięcia wskaźników realizacji celu.  

6. W przypadku równej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń. 
7. Osoby niezakwalifikowane do udziału w projekcie z powodu braku wolnych miejsc zostaną wpisane 

na listę rezerwową, wykorzystaną w przypadku rezygnacji uczestnika z listy podstawowej. 
8. Za wyłonienie Uczestników Projektu odpowiada Komisja Rekrutacyjna w składzie: 

• Kierownik Projektu, 

• Specjalista ds. administracji 
 

§ 3 

Zakres wsparcia 

1. W ramach projektu będą prowadzone następujące zadania: 
1) Zadanie 1 to utworzenie punktu pomocy środowiskowej przy Centrum Dziennego Pobytu dla 

Seniorów Nr 3 przy ul. Niecałej 16 oraz rozszerzenie działalności Centrum o nowe usługi. W 
ramach pobytu dziennego przewiduje się 30 miejsc, zaś w ramach punktu domowej opieki 
również 30 miejsc. Seniorzy otrzymują wsparcie ze strony pracownika socjalnego, psychologa, 
rehabilitanta, terapeuty oraz w postaci dowożonych do domu posiłków (obiad i podwieczorek). 
Oferta ośrodka przewiduje kompleksowe działania w celu podniesienia jakości życia 
uczestnikom oraz przeciwdziałania izolacji społecznej. W tym celu wprowadzono następujące 
usługi: 

• terapię kulinarna, 
• utworzenie czytelni, 
• dwa posiłki dziennie (obiad i podwieczorek z dowozem do domu), 
• zajęcia z arteterapii (rysunek, malarstwo, zajęcia manualne, papieroplastyka), 
• usługę prozdrowotną (masaże, gimnastykę, zajęcia z profilaktyki zdrowotnej), 
• organizowanie spotkań okolicznościowych (integracja uczestników ze środowiskiem 

lokalnym), 
• zajęcia prozdrowotne – wyjścia na basen i do jaskini solnej, 
• spotkania ze specjalistami (wykłady, prelekcje, konsultacje), 
• edukacja kulturalna – organizowanie wyjść do obiektów związanych z kulturą i sztuką. 

2) Zadanie 2 to wsparcie działalności Klubów Seniora, poszerzenie działalności oraz korzystanie  
z usług do tej pory niedostępnych. Oferta została rozszerzona o: 

• zajęcia florystyczne i krawieckie, 
• prowadzenie zajęć teatralnych, 
• organizowanie spotkań integracyjnych, 
• zajęcia z podstaw obsługi komputera i internetu, 
• zajęcia z nordic walking oraz gimnastykę grupową, 
• organizowanie wyjść na basen i do jaskini solnej, 
• warsztaty taneczne, 
• promocję twórczości Seniorów. 

Kluby Seniora biorące udział w projekcie: 
• Klub Seniora „Owocowa” przy ul. Owocowej 6, 
• Klub Seniora „Pogodna” przy Drodze Męczenników Majdanka 25, 
• Klub Seniora „Róży Wiatrów” przy ul. Róży Wiatrów 9, 
• Klub Seniora „Pod Świerkami” przy ul. Tuwima 5, 
• Klub Seniora „Roztocze” przy ul. Roztocze 1, 
• Klub Seniora „Ruta” przy ul. Jana Pawła II 11, 
• Klub Seniora „Śródmieście” przy ul. Narutowicza 6, 
• Klub Seniora „Sławin” przy ul. Sławinkowskiej 50, 



  

 

 

      

                                               

 

• Klub Seniora „Dziesiąta” przy ul. Kunickiego 128/130, 
• Klub Seniora „Nałkowskich” przy ul. Nałkowskich 114, 
• Klub Seniora „Nad Zalewem” przy ul. Krężnickiej 156, 
• Klub Seniora „Kalina” przy ul. Lwowskiej 28, 
• Klub Seniora „Felin” przy ul. Zygmunta Augusta 15, 
• Klub Seniora „Sławinek” przy al. Warszawskiej 31. 

3) Zadanie 3 to poszerzenie działalności Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów Nr 2 przy                    
ul. Gospodarczej 7 oraz przystosowanie miejsca dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W 
ramach zadania przewiduje się zwiększenie liczby miejsc do 30. W ofercie placówki znajdują 
się: 

• dwa posiłki dziennie (obiad i podwieczorek), 
• zajęcia z arteterapii, 
• terapia kulinarna, 
• organizowanie spotkań integracyjnych ze społecznością lokalną oraz spotkań 

okolicznościowych, 
• organizacja czytelni, 
• edukacja kulturalna polegająca na organizowaniu wyjść do obiektów związanych z 

kulturą i sztuką, 
• organizowanie spotkań ze specjalistami z różnych dziedzin. 
• prowadzenie zajęć prozdrowotnych (gimnastyka, fizykoterapia), 
• rehabilitacja funkcji poznawczych. 
 

 §4 

Organizacja Wsparcia 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie wsparcia. 
Uczestnicy o zmianach będą informowani na bieżąco. 

2. Własnoręcznym podpisem każdy uczestnik potwierdza obecność na zajęciach na listach 
obecności . 
 

§5 

Uprawienia i obowiązki Uczestnika Projektu 

 

Uczestnicy Projektu zobowiązani są do: 
1. Potwierdzanie uczestnictwa każdorazowo na liście obecności. 
2. Wypełniania ankiet związanych z realizacją projektu i monitoringiem jego późniejszych 

rezultatów. 
3. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do bieżącego informowania Organizatora Projektu o 

wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić lub uniemożliwić dalszy udział w projekcie. 
 

§6 

Zasady rezygnacji z udziału w projekcie 

1. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie Uczestnika Projektu zobowiązuje się 
niezwłocznie dostarczyć do Organizatora Projektu pisemną informację o tym fakcie (osobiście, 
faxem, mailem bądź za pośrednictwem poczty). 

2. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje 
poprzez złożenie pisemnego oświadczenia wraz z podaniem przyczyny.  



  

 

 

      

                                               

 

3. Organizator Projektu zastrzega sobie prawo do wykreślenia Uczestnika Projektu  z listy 
uczestników projektu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu.  

4. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika Projektu z listy uczestników projektu jego 
miejsce zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej. 

5. Osoby z listy rezerwowej będą przyjmowane do osiągnięcia poziomu 150 % ilości uczestników. 
 

§7 

Zasady monitoringu 

 

1. Wszyscy uczestnicy mają obowiązek rzetelnego wypełniania wszelkich dokumentów 
monitoringowych i ewaluacyjnych dostarczonych przez Organizatora. 

2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do udziału w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych przez 
Realizatora Projektu i inne podmioty na zlecenie Instytucji Zarządzającej. 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

 

1. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do respektowania zasad niniejszego regulaminu. 
2. Regulamin dostępny jest w Biurze Projektu i na podstronie internetowej projektu. 
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.11.2017 r. Projektodawca zastrzega sobie 

możliwość wniesienia zmian do Regulaminu. Aktualny regulamin organizator umieszczać będzie na 
podstronie internetowej projektu 

 
 
Miejscowość  Lublin, dnia 06.11.2017 
 
 
 


