
  

 

 

      

                                               

 

REGULAMIN PROJEKTU  
„LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym

 oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych” 
nr projektu  RPLU.11.02.00-06-0065/18 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 

„LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokaln

ym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych”, 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. Realizatorem Projektu jest: 

a. Gmina Lublin / Urząd Miasta Lublin, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-950 

Lublin, REGON: 000594198, NIP: 7120163493 

b. Dom Pomocy Społecznej im. Wiktorii Michelisowej, ul. Archidiakońska 7, 20-113 

Lublin, NIP 946-11-83-227, REGON 000295099 

c. Dom Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty, ul. Bartosza Głowackiego 26, 

20-060 Lublin, NIP 712-23-80-645, REGON 000294898 

d. Dom Pomocy Społecznej Betania, Aleja Kraśnicka 223, 20-718 Lublin,  

NIP 712-193-63-65, REGON 000979981 

e. Dom Pomocy Społecznej Kalina, ul. Kalinowszczyzna 84, 20-201 Lublin, NIP 946-

11-83-233, REGON 000965453 

f. Środowiskowy Dom Samopomocy Kalina, ul. Kalinowszczyzna 84, 20-201 Lublin, 

NIP:9462450104 REGON: 060018157 

g. Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II, Ametystowa 22, 20-577 Lublin,  

NIP 712-320-99-42, REGON 060628246 

h. Dom Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie, ul. Kosmonautów 

78, 20-358 Lublin, NIP 946-11-83-256, REGON 430400577 

i. Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie, ul. Lwowska 28, 20-128 Lublin, NIP 946-18-

45-970, REGON 430616917  

3.  Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2018 r. do 31.08.2021 r.  

4. Biuro Projektu mieści się przy:  

a. Gmina Lublin / Wydział Projektów Nieinwestycyjnych Urząd Miasta Lublin, ul. 
Okopowa 11, 20-022 Lublin II p. p. 12 



  

 

 

      

                                               

 

b. Dom Pomocy Społecznej im. Wiktorii Michelisowej, ul. Archidiakońska 7, 20-113 

Lublin 

c. Dom Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty, ul. Bartosza Głowackiego 26, 

20-060 Lublin 

d. Dom Pomocy Społecznej Betania, Aleja Kraśnicka 223, 20-718 Lublin,  

e. Dom Pomocy Społecznej Kalina, ul. Kalinowszczyzna 84, 20-201 Lublin,  

f. Środowiskowy Dom Samopomocy Kalina, ul. Kalinowszczyzna 84, 20-201 Lublin,  

g. Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II, Ametystowa 22, 20-577 Lublin,  

h. Dom Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie, ul. Kosmonautów 

78, 20-358  

i. Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie, ul. Lwowska 28, 20-128 Lublin. 

 

5. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu 

państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 

na lata 2014-2020 

6. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 266 kobiet i mężczyzn 

zamieszkujących na terenie Gminy Lublin, wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i 

wykluczeniem społecznym, w tym min. osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami, 

osoby niesamodzielne. 

 

§ 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 01.10.2018 r. do 31.07.2021 

r.(lub krócej w przypadku osiągnięcia 150% uczestników przewidzianych w projekcie – 

100% Uczestnicy Projektu + 50% lista rezerwowa).   

3. 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 266 dorosłych osób, które spełniają następujący warunek:  

 

a) 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, 

• kopii orzeczenia o niepełnosprawności (w przypadku osób 

niepełnosprawnych). 

        Dokumenty dostępne są w siedzibie Biura Projektu i u Kierownik 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 

01.10.2018 r. do 31.07.2021 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. 3 

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: 

1. 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 13 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na  lata 2014 -2020 - 2 pkt 

2. Osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności - 3 pkt 

3. Osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w 

tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami 

rozwojowymi - 2 pkt 

4. 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 os. samotnie gospodarującą lub na os. w 

rodzinie) - 2 pkt 

5. 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 towarzyszących - 1 pkt 

6. Ocena zespołu terapeutycznego dotycząca rokowania kandydata na 

usamodzielnienie - 3 pkt (dotyczy tylko mieszkań wspomaganych) 

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: 

• Lokalny koordynator 

• Pracownik MOPR 

 

§ 3 

Zakres wsparcia 

1. W ramach projektu będą realizowane następujące zadania: 

a. W ramach zadania 1 zostanie utworzonych 8 klubów seniora, których celem będzie 
aktywizacja społeczna i integracja osób starszych, organizowanie wzajemnej 
pomocy, zapobieganie izolacji i wykluczeniu społecznemu, motywowanie do 
aktywności i twórczości własnej, dbanie o własny rozwój, zdrowie fizyczne i 
psychiczne. Zajęcia w klubach seniora będą obejmowały: terapię kulinarną, 
arteterapię, muzykoterapię, filmoterapię, biblioterapię, aromaterapię, hortikuloterapię, 
terapię światłem, zajęcia florystyczne, usprawniające, integracyjne, kulturalne. 

b. Celem zadania 2 jest utworzenie 2 mieszkań wspomaganych dla 6 osób z 
zaburzeniami psychicznymi lub upośledzeniem umysłowym, rokującym najbardziej 
do usamodzielnienia, które są w wieku aktywności zawodowej. Pobyt w mieszkaniu 
wspomaganym stanowić ma etap w trwającej rehabilitacji społecznej i zawodowej. 
Wsparcie świadczone w mieszkaniu wspomaganym obejmuje: pracę socjalną, 
poradnictwo, utrzymanie posiadanego poziomu sprawności w zakresie samoobsługi, 
samodzielności życiowej, rozwijania kontaktów społecznych i pełnienia ról 
społecznych, wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym, realizacji 
kontaktów społecznych, zagospodarowaniu czasu wolnego oraz ubieganie się o 
pracę, uzyskanie własnego mieszkania.  

c. Celem zadania 3 jest wsparcie 64 osób starszych, osób z niepełnosprawnościami, 
osób niesamodzielnych (os. z chorobą otępienną, zespołem psychoorganicznym, 
po udarach, z zaburzeniami mowy, uszkodzeniem wzroku, słuchu),osób z 
niepełnosprawnością  intelektualną, które borykają się ze znacznym spadkiem 
wydolności organizmu, pogarszającym się stanem zdrowia, zmianą i utratą ról 
społecznych, redukcją lub utratą więzi, osób które w ograniczonym stopniu mogą 
liczyć na pomoc rodziny i bliskich, przez utworzenie miejsc całodobowego pobytu w 



  

 

 

      

                                               

 

Centrum Integracji przy DPS Matki Teresy z Kalkuty i całodobowego okresowego 
pobytu w ŚDS Kalina oraz w Ośrodku Wsparcia Kalina. 

d.  W ramach zadania 4 wsparcie otrzyma w sumie 76 osób w ŚDS Kalina, w 
Środowiskowym Ośrodku Wsparcia Kalina, Środowiskowym Centrum Opieki 
Dziennej przy MTK. Ze względu na stopień niepełnosprawności  intelektualnej, 
sprawność procesów poznawczych, stopień rozwoju choroby otępiennej uczestnicy 
grupy wykazują odmienne potrzeby, wymagają zatem zróżnicowanych metod i form 
terapeutycznych. W początkowej fazie choroby podtrzymywane będą umiejętności 
zdobyte w ciągu życia (trening kulinarny, dnia codziennego), a także poziom 
funkcjonowania poznawczego (programy komput., ćwiczenia procesów 
poznawczych). Ważne w tej grupie jest rozwijanie i podtrzymanie dotychczasowych 
zainteresowań, stąd planowana jest szeroka oferta arteterapii. Dla osób w średniej 
fazie choroby stworzone zostaną odrębne warunki pracy terapeutycznej: zajęcia 
artystyczne, kulinarne czy aktywizujące procesy poznawcze, dostosowane do 
możliwości uczestników. Osoby w głębokiej fazie choroby wymagają pracy poprzez 
stymulację sensoryczną, działającą na wszystkie zmysły: muzyka, światło, faktury, 
materiały. Wnioskodawca zaplanował indywidualizację podejścia terapeutycznego. 
W ramach zadania zakupione zostanie wyposażenie niezbędne do funkcjonowania 
placówek, materiały niezbędne do prowadzenia terapii. Zaplanowano wyżywienie dla 
uczestników. 
 

§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. 

3. Rekomendowany dopuszczalny próg nieobecności na zajęciach wynosi 20% 

jednostek zajęciowych (godzin lekcyjnych lub innych, w zależności od określonego 

przez Organizatora wskaźnika/czynnika) w stosunku do całości przedsięwzięcia. 

 

§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. 

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2018 r. Projektodawca zastrzega 

sobie możliwość wniesienia zmian do Regulaminu.  

 

 

 

 

 

 Lublin, 01 października 2018 r. 

 

 

 


