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REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  
,,Centrum Rewitalizacji Społecznej" 

 
 
 
realizowanego przez Caritas Archidiecezji Lubelskiej (CAL) i Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie w Lublinie (MOPR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020  
  
  
Numer i nazwa Osi priorytetowej: 11 Włączenie społeczne  
  
Numer i nazwa Działania: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne  
  
Okres realizacji projektu: od 2019-07-01 do 2020-11-30  
 
Grupę docelową stanowi:  
-   60 dzieci i młodzieży   
- 110 dorosłych (w tym 10 dorosłych przedstawicieli ustanowionych jako rodziny zastępcze 
niezawodowe/kandydaci na rodziny zastępcze niezawodowe)   
 
 

§ 1 
  
Projekt ,,Centrum Rewitalizacji Społecznej" realizowany jest przez Caritas                    
Archidiecezji Lubelskiej i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie w ramach 
Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020. 
Numer i nazwa Osi priorytetowej: 11 Włączenie społeczne. Numer i nazwa Działania:                                                         
11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.   
Okres realizacji projektu: od 2019.07.01 do 2020.11.30.   
Biuro projektu znajduje się w Lublinie w budynku Centrali Caritas Archidiecezji Lubelskiej,                 
ul. Prym. St. Wyszyńskiego 2 z dostępną dokumentacją wdrażanego projektu oraz 
kluczowym personelem realizującym projekt.  
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego.  
 
 

Postanowienia ogólne 
§ 2 

  
Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji w tym naboru i doboru uczestników zwanych 
dalej „Beneficjentami Ostatecznymi” oraz zasady uczestnictwa w projekcie, zwanego dalej 
Projektem.  
  
Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Beneficjentów Ostatecznych.  
  
Udział Beneficjentów Ostatecznych w projekcie jest bezpłatny.  
  
Projekt realizowany jest od 1 lipca 2019 r. do 30 listopada 2020 r.   
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Cel Projektu  
§ 3 

  
Główny cel projektu to wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych użyteczności 
publicznej poprzez realizację kompleksowych usług wspierania rodziny dla                                       
160 os. [96K, 64M] z terenu gminy M. Lublin w woj. Lubelskim i wsparcie procesu 
deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej poprzez kształcenie 10 [7K, 3M] kandydatów na 
rodziny zastępcze do 30.11.2020 r.   
 
 

Zakres realizacji Projektu 
§ 4 

  
Dla dzieci i młodzieży:  
 
1) Indywidualne zajęcia rozwijające kompetencje :  
40 godz/dziecko x 60 dzieci = 2400 godz; 1 godz = 45 min  
  
2) „Jaka praca taka płaca”:  
14 spotkań x 2 godz = 28 godz; 1 x w miesiącu   
  
3) „Muzyczne Śródmieście”:  
(3 godziny x 56 tyg = 168 godz),   
  
4) „Młody programista”:  
(3 godziny x 56 tyg = 168 godz),   
  
5) „W zdrowym ciele zdrowy duch”:  
(3 godziny x 56 tyg = 168 godz),   
  
6) Poradnictwo zawodowe:  
średnio 6 godz/na osobę; łącznie 25 osób (125 godzin)  
  
7) Zajęcia psychoprofilaktyczne:  
(2 godziny x 28 tyg = 56 godz),  
  
8) „Kinoteka”:  
2 x w miesiącu po 2 godz. dla grupy minimum 5 dzieci  
  
9) „Kącik czytelniczy”:  
3 godziny w miesiącu dla grupy minimum 5 dzieci  
  
10) Kółko teatralne:  
3 godziny w miesiącu dla grupy minimum 5 dzieci  
  
11) „Spotkania ze sztuką”:  
wyjścia 1 raz w miesiącu z grupą 10 dzieci  
  
Dla dorosłych:  
  
1) Poradnictwo prawne   
2) Poradnictwo psychologiczne  
3) Wsparcie rodzinnych form pieczy zastępczej   
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Zasady rekrutacji 
§ 5 

 
Ogólne zasady rekrutacji 

  
Rekrutacja w sposób ciągły 15.07.2019-10.11.2020 przez LP przy współpracy PP wg 
kryteriów jawnych i dostępnych,   
  
A. do Placówki:   
KRYTERIA FORMALNE:  
1. przystępujące do projektu dziecko jest w wieku 7-18 lat,   
2. zamieszkuje na obszarze objętym rewitalizacją - gmina M. Lublin,   
3. przynależny do gr. docelowej tj. zagrożenia wykluczeniem społecznym,  
4. deklaruję korzystanie przez dziecko z oferty Placówki wg potrzeb, tj. zajęć, korepetycji, 

posiłków,  
5. wyrażam zgodę jako rodzic/opiekun prawny na udział dziecka w projekcie (opcjonalnie 

oświadczenie /zaświadczenie) .  
  
B. na Poradnictwo:   
KRYTERIA FORMALNE:   
1. jestem w wieku 18 lat i więcej,   
2. zamieszkuje/pracuje na obszarze objętym rewitalizacją - gmina M. Lublin,   
3. przynależę do gr. docelowej tj. przedstawicieli rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych, 

przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, w tym z gr. 
os. wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społ. (na podst. 
oświadczenia/zaświadczenia)   

  
C. dla kandydatów na rodziny zastępcze:   
KRYTERIA FORMALNE:  
1. wiek 18 lat i więcej  
2. zamieszkanie/praca na obszarze gminy M. Lublin, w tym obszarze objętym rewitalizacją 
3. spełnienie wymogów art. 42 ust. 1-3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej   
4. złożenie procedury kwalifikacyjnej na rodzinę zastępczą  
5. uzyskanie pozytywnej opinii psychologa o posiadaniu predyspozycji i motywacji do 

pełnienia funkcji rodziny zastępczej  
6. potwierdzenie przez pracownika socjalnego spełnienia wymogów z ustawy                             

z 9.06.2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  
7. pozytywna opinia Komisji ds. kwalifikowania kandydatów do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej lub w przypadku sądowo ustanowionych rodzin niezawodowych: spełnianie 
wymogów art. 42 ust. 1-3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 
postanowienie sadu o ustanowieniu rodziny zastępczej niezawodowej  

  
KRYTERIA MERYTORYCZNE DO A, B   
1. Potwierdzenie, że rodzina jest zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społ. 

doświadczając wielokrotnego wykluczenia społ. rozumianego jako wykluczenie                      
z powodu więcej niż 1 z przesłanek, o których mowa w roz. 3 pkt 15 Wytycznych                
w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społ. i zwalczania ubóstwa                        
z wykorzystaniem środków EFS i EFRR(..) tj:  

a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie                        
z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do 
objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną                              
z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej;  
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b) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r.                               
o zatrudnieniu socjalnym;  

c) osoby przebywające w pieczy zastępczej  lub opuszczające pieczę zastępczą 
oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r.                               
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;  

d) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania 
demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982r.                   
o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2018 r. poz. 969); 

e)  osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych                                         
i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia                          
7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, z późn. zm.);  

f) osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu 
Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans 
kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 lub 
uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020;   

g) członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą                                        
z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na 
konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością;  

h) osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;  
i) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań                                 

w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego 
realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;  

j) osoby odbywające kary pozbawienia wolności;  
k) osoby korzystające z PO PŻ.  

  
2. Potwierdzenie, że dziecko ma orzeczony znaczny lub umiarkowany                                 

st. niepełnosprawności, niepełnosprawnością sprzężoną, niepełnosprawnością 
intelektualną i całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,   
 

3. Potwierdzenie, że rodzina jest zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społ. w zw.              
z rewitalizacją obszarów zdegradowanych, o której mowa w Wytycznych w zakresie 
rewitalizacji w programach operacyjnych (..),   

 
4. Potwierdzenie, że dziecko ma zaburzenia psychiczne zdefiniowane w ustawie                        

z 19.08.1994 r.  o ochronie zdrowia psychicznego,   
 

5. Potwierdzenie, że rodzina korzysta z POPŻ 2014-2020 - zakres wsparcia dla tych os. lub 
rodzin w ramach PR nie będzie powielał działań, które dana os. lub rodzina otrzymała lub 
otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ   

  
  
KRYTERIA MERYTORYCZNE DO C:    
test-10 pytań badający w skali 1-5 motywację do udziału w projekcie 
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Prawa Beneficjenta Ostatecznego 
§ 6 

 
Każdy Beneficjent Ostateczny ma prawo do:  
  

 udziału w zajęciach, na które się zakwalifikował,  

 korzystania z pomocy dydaktycznych, programów komputerowych, i innych pomocy 

zakupionych w ramach projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  

 zgłaszania wszelkich sytuacji zakłócających udział Beneficjenta Ostatecznego                

w zajęciach.  

  
  

Obowiązki Beneficjenta Ostatecznego 
§ 7 

 
Każdy Beneficjent Ostateczny, a w przypadku dzieci rodzic/ opiekun prawny zobowiązuje się 
do:  
  

 złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych,  
  

 bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział 
Beneficjenta Ostatecznego w Projekcie,  

  
 systematycznego uczęszczania na formy wsparcia realizowane w ramach projektu                            

i dbania, aby obecność została udokumentowana (np. poprzez podpisanie listy 
obecności).  

  
 usprawiedliwiania wszystkich nieobecności Beneficjenta Ostatecznego u osoby 

prowadzącej zajęcia w terminie 7 dni od ich zdarzenia lub na koniec danego 
miesiąca.  Możliwa jest 20% nieobecność w zaplanowanych formach wsparcia. 

  
  

Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie 
§ 8 

  
Beneficjent Ostateczny ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie w przypadku gdy: 
rezygnacja została zgłoszona u osoby prowadzącej zajęcia na 2 dni przed planowanym 
rozpoczęciem realizacji projektu,  
  
Rezygnacja jest usprawiedliwiona ważnymi powodami osobistymi lub zdrowotnymi.                    
W takim przypadku rodzic/prawny opiekun jest zobowiązany do złożenia pisemnej rezygnacji 
w terminie 7 dni od momentu zaistnienia przyczyn powodujących konieczność rezygnacji 
(należy podać powody rezygnacji, przedstawić stosowny dowód na ich poparcie, np. 
zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający zmianę miejsca zamieszkania).   
  
 

Postanowienia końcowe  
§ 9 

  
Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Wnioskodawcy.  
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Treść regulaminu Projektu jest dostępna w biurze projektu.  
  
Dokumentację Projektu przechowuje się w Biurze Projektu.  
  
Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.   
  
  
A. do Placówki Załączniki nr 1-5  
B. na Poradnictwo Załączniki nr 6-10  
C. dla kandydatów na rodziny zastępcze: Załączniki nr 11-14  
  
  
  
  
Lublin, dn. 01.07.2019 r.     
  
  
  

………………………………………………………………  
 

(data i podpis Beneficjenta Ostatecznego, u dzieci rodzic/opiekun prawny) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


