
 

 

 

Ogłoszenie o naborze do programu świadczeń:  

 

1. usług opiekuńczych 

2. specjalistycznych usług opiekuńczych 

3. usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej 

4. usług asystenta osobistego osoby chorującej psychicznie 

 

 

utworzonego w ramach projektu grantowego: "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie 

mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych" realizowanego w ramach 

Programu Operacyjnego 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 lokalnym. 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie ogłasza nabór osób do programu świadczeń:  

a) usług opiekuńczych, 

b) specjalistycznych usług opiekuńczych, 

c) usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, 

d) usług asystenta osobistego osoby chorującej psychicznie. 

2.  Rekrutacja do w/w programu 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 lokalnym 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 ramach programu 

 

1. Głównym celem świadczenia usług jest umożliwienie uczestnikom funkcjonowania               

w swoim dotychczasowym środowisku i przeciwdziałanie konieczności korzystania z 

całodobowych form pomocy instytucjonalnej. 

 

2. Zespół Ośrodka Wsparcia realizuje świadczenie usług w czterech formach: 

 

1) Usługi opiekuńcze – przeznaczone są dla 20 osób dorosłych, które z powodu 

wieku, choroby, niepełnosprawności lub innych przyczyn wymagają pomocy 

drugiej osoby, a z powodu samotności są jej pozbawieni lub rodzina nie może 

takiej pomocy zapewnić.  

 

2) Specjalistyczne usługi opiekuńcze – przeznaczone są dla 10 osób dorosłych 

z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o znacznym stopniu 

niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

( Dz. U.2023.0.100 t. j.) albo orzeczenie równoważne, które wymagają pomocy 

innych osób. Usługi dostosowane zostaną do szczególnych potrzeb wynikających 

z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności a wykonywane będą przez osoby 

ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. 

 

3) Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej – przeznaczone są dla 

5 osób dorosłych, posiadających orzeczenie o znacznym stopniu 

niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej              

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

( Dz. U.2023.0.100 t. j.) albo orzeczenie równoważne, które wymagają pomocy 

innych osób. Usługi dostosowane zostaną do szczególnych potrzeb wynikających 

z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności a wykonywane będą przez osoby 

ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. 

 

4) Usługi asystenta osobistego osoby chorujących psychicznie – przeznaczone 

są dla 6 osób dorosłych chorujących psychicznie, które wymagają pomocy innych 



osób. Usługi dostosowane zostaną do szczególnych potrzeb wynikających 

z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności a wykonywane będą przez osoby 

ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. 

 

3.  Uczestnik Projektu nie ponosi odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne  

 usługi opiekuńcze i asystencji osobistej. 

4. Wszelkie dodatkowe koszty związane z wykonaniem usługi opiekuna/asystenta, 

powstałe w trakcie wykonywania usług (np. bilety na przejazd środkami  

 komunikacji publicznej, do kin, muzeów, teatrów itp.) ponosi osoba korzystająca  

 z usługi. Uczestnik Projektu ponosi w całości zarówno dodatkowe koszty własne,  

jak i asystenta. 

 

   Szczegółowe zasady rekrutacji  

 

 1.  Osoby ubiegające się o przyjęcie do programu określonego § 1 ust. 1  

mogą wybrać tylko i wyłącznie jedną z czterech 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 programu 

świadczeń,  

b) klauzulę informacyjną – zał. nr 2 do ogłoszenia o naborze do programu 

świadczeń, 

c) orzeczenie lekarskie potwierdzające znaczny stopień niepełnosprawności 

lub orzeczenie równoważne – w przypadku ubiegania się                                      

o specjalistyczne usługi opiekuńcze lub o usługę asystenta osobistego 

osoby chorującej psychicznie, 

d) zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę psychiczną 

– w przypadku ubiegania się o usługę asystenta osobistego osoby 

chorującej psychicznie. 

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 samotnie – 2 pkt, 

3) osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności -  2 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 powołana 

Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Ośrodków Wsparcia. 

 

     § 3 

                               Postanowienia końcowe 

 

1. Termin składania dokumentów do 7 marca 2023 r. do godz. 12:30 

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

pocztą tradycyjną 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. 

 

 

 

 
               
Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy do programu świadczeń, 

Załącznik nr 2. - Klauzula informacyjna dla uczestników. 


