
 

 

 

Ogłoszenie o naborze  

do Środowiskowego Centrum Seniorów w Lublinie przy ul. Śliwińskiego 5  

 

utworzonego w ramach projektu grantowego: "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie 

mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych". Program Operacyjny 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla 

rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych     

w środowisku. 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie ogłasza nabór do Środowiskowego Centrum 

Seniorów  w Lublinie przy ul. Śliwińskiego 5. 

2.  Rekrutacja do Środowiskowego Centrum dla Seniorów odbywa się zgodnie                  

z Regulamin projektu grantowego "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie 

mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych". Program 

Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa II Efektywne 

polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.8. Rozwój usług 

społecznych świadczonych w środowisku oraz niniejszym ogłoszeniem o naborze.  

3. Regulamin, o którym mowa w ust. 2 jest dostępny na stronie internetowej: 

www.zow.lublin.eu oraz w siedzibie Realizatora Projektu – Zespole Ośrodków 

Wsparcia w Lublinie ul. Lwowska 28, 20 – 128 Lublin. 

 

§ 2 

 

Formy wsparcia udzielane w Środowiskowym Centrum Seniorów 

 

1. Środowiskowe Centrum Seniorów jest ośrodkiem wsparcia przeznaczonym dla osób, 

zwanych dalej uczestnikami, wymagających częściowej opieki i pomocy                                 

w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb socjalno–bytowych i psychospołecznych. 



2. Zadaniem Centrum jest umożliwienie uczestnikom funkcjonowania                                

w swoim dotychczasowym środowisku i przeciwdziałanie konieczności korzystania                           

z całodobowych form pomocy.  

3. Centrum realizuje zadania w trzech formach: 

1) Punkt Dziennego Pobytu - przeznaczony  dla 30 osób w wieku 60+, 

nieaktywnych zawodowo, samodzielnych w wykonywaniu podstawowych 

czynności samoobsługowych. W ramach Punktu  Dziennego Pobytu świadczone 

są następujące usługi: 

a) usługi terapeutyczne, 

b) usługi wspomagająco – aktywizujące, 

c) usługi prozdrowotne, 

d) praca socjalna, 

e) obiad – fakultatywnie. 

Zajęcia odbywają się codziennie w godz. 8.00-16.00 

Punkt Dziennego Pobytu czynny jest od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni 

ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 8.00-16.00. 

 

Forma odpłatna uzależniona od dochodu uczestnika. 

 

2) Środowiskowy Klub Seniora - przeznaczony jest dla 40 osób w wieku 60+, 

samodzielnych w zakresie samoobsługi. Oferta Klubu obejmuje: 

a) aktywizację i stymulowanie rozwoju osobistego, 

b) propagowanie form aktywnego spędzania wolnego czasu, 

c) pomoc w rozwijaniu i realizacji zainteresowań i pasji, 

d) podtrzymywanie i rozwijanie sprawności psychofizycznej i umiejętności 

społecznych oraz wzmacnianie samodzielności i niezależności                       

w codziennym funkcjonowaniu, 

e) promowanie twórczości artystycznej seniorów, 

f) wsparcie emocjonalne i informacyjne w sytuacjach trudnych, 

g) tworzenie warunków do integracji międzypokoleniowej, budowanie właściwych 

relacji w grupie rówieśniczej i wdrażanie do działań samopomocowych. 

 

Zajęcia dla jednej grupy odbywają się 1x w tyg. w godz. 15.00 – 17.00. 

Forma nieodpłatna 

  

3) Punkt Domowej Opieki - przeznaczony dla osób, których stan zdrowia 

uniemożliwia samodzielne opuszczanie swojego miejsca zamieszkania, 



potwierdzony zaświadczeniem lekarskim. W ramach Punktu Domowej Opieki 

świadczone są następujące usługi: 

a) usługi żywieniowe – obiad z dowozem do miejsca zamieszkania; 

b) praca socjalna; 

c) możliwość uczestniczenia w spotkaniach okolicznościowych organizowanych 

w Centrum. 

Forma odpłatna uzależniona od dochodu uczestnika. 

 

§ 3 

Szczegółowe zasady rekrutacji  

 

1. Osoby ubiegające się o przyjęcie do Środowiskowego Centrum Seniorów mogą 

wybrać tylko i wyłącznie jedną z trzech oferowanych form wsparcia. 

2. Kandydaci muszą spełnić wymogi formalne, zawarte w Regulaminie projektu,                 

o którym mowa w  § 1 ust. 2, tj.: 

1)  posiadać miejsce zamieszkania, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, na terenie 

miasta Lublin; 

2) być wykluczonym lub  narażonym na wykluczenie społeczne, z co najmniej 

jednego powodu: wieku, niepełnosprawności lub zaburzeń psychicznych; 

3) złożyć czytelnie wypełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne: 

a) formularz zgłoszeniowy – zał. nr 1 do ogłoszenia o naborze do 

Środowiskowego Centrum Seniorów  

b) klauzula informacyjna – zał. nr 2 do ogłoszenia o naborze do 

Środowiskowego Centrum Seniorów  

c) zaświadczenie lekarskie potwierdzające niemożność samodzielnego 

opuszczania swojego miejsca zamieszkania i potrzebie dowozu obiadu – 

w przypadku ubiegania się o Punkt Domowej Opieki. 

3. W przypadku stwierdzonych braków w złożonej przez Kandydata Projektu 

   dokumentacji, istnieje możliwość jednorazowego jej uzupełnienia. 

4. Ocena merytoryczna odbędzie się na podstawie przyznanych punktów: 

1) osoby korzystające z opieki instytucjonalnej całodobowej lub znajdujące się na 

liście oczekujących na miejsce do instytucji całodobowych, które zrezygnują                 

z tej formy wsparcia na rzecz wsparcia środowiskowego – 6 pkt 

2) osoby mieszkające w Dzielnicy Czechów – 3 pkt 

3) osoby mieszkające samotnie – 1 pkt 

4) osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności -  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: 

1) Kierownik Projektu 

2) Kierownik Środowiskowego Centrum Seniorów 

3) Pracownik socjalny Środowiskowego Centrum Seniorów. 

 

     § 3 

                               Postanowienia końcowe 

 

1. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły od 1 grudnia  2022 r. do wyczerpania 

wolnych miejsc.  

2.  Dokumenty zgłoszeniowe można składać osobiście, przez osobę upoważnioną lub 

pocztą tradycyjną: 

1) w Zespole Ośrodków Wsparcia w Lublinie, ul. Lwowska 28, 20 -128 Lublin                             

w sekretariacie, w godz. 7.00 – 14.30,  tel. 81 466 55 60,  

2) do dnia 16.12.2022 r. w Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów Nr 1                                 

ul. Poturzyńska 1, 20-853 Lublin, w godz. 8.00 – 15.30, tel. 880 523 419       

3) od 19.12.2022 r.  w Środowiskowym Centrum Seniorów ul. Śliwińskiego 5,  20 – 861 

Lublin, w godz. 8.00 – 16.00, tel. 880 523 419       

4) Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 880 523 419 

 

Serdecznie zapraszamy do Środowiskowego Centrum Seniorów 

 

 

                     Dyrektor  
 
         Anna Walczak 

 


