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«Люблінщина допомагає Україні» 
 

Розділ І. 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Проект під назвою «Люблінщина допомагає Україні» реалізується 

Регіональним центром соціальної політики в Любліні (ROPS Lublin) в рамках 

Регіональної операційної програми Люблінського воєводства на 2014-2020 роки 

(RPO WL) Пріоритетна вісь 11 Соціальне включення Захід 11.2 Соціальні та 

медичні послуги. 

2. Проект співфінансується Європейським Союзом у рамках Європейського 

соціального фонду. 

3. Термін реалізації проекту: 05.01.2022 - 30.04.2023. 

4. Район реалізації проекту – Люблінське воєводство. 

5. Основною метою проекту є соціальна інтеграція через впровадження 

соціальних послуг та соціально-побутового супроводу осіб, які втікають з 

території України у зв’язку з нападом Російської Федерації на Україну. 

6. Ці положення визначають критерії зарахування та участі в проекті. 

7. Підтримка, що надається в проекті, є безкоштовною для учасників. 

 

РОЗДІЛ II 
ВИЗНАЧЕННЯ, ПОВ'ЯЗАНІ З ПРОЕКТОМ 

Проект – захід, спрямований на досягнення передбачуваної мети, визначеної 
індикаторами, з визначенням початку та кінця реалізації, представлений та 
співфінансований Європейським Союзом у рамках Регіональної операційної програми 
Люблінського воєводства. 
 
Виконавець - ROPS Люблін - суб'єкт, якому за допомогою договору/контракту, 
укладеного з посередницькою установою, доручено виконання завдань за 
регіональною операційною програмою. 
 
Офіс проекту - Місце Реалізації, вулиця: Діаментова 2, Поштовий індекс: 20-447 
Люблін 
 
Учасник проекту (УП) - фізична особа, яка пройшла відбір для участі 
в проекті. 
 
Координатор проекту - співробітник ROPS Люблін 
 
Суб'єкти співпраці - ґміни та повіти/OPS/CUS/MOPS/MOPR з Люблінського 
воєводства. 
 
Законний опікун - особа, призначена для захисту особистих та майнових інтересів 
іншої особи, коли така допомога необхідна (неповнолітня, повністю недієздатна особа). 
 
Виконавець - суб'єкт, обраний для надання послуг за проектом (фізична або юридична 
особа). 
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Розділ III 

УМОВИ УЧАСТІ 
 

§ 1 
Умови участі в проекті 

1. Цільовою групою проекту є мінімум 800 осіб (K680, M120), які рятуються від наслідків 

збройного конфлікту в Україні та наразі перебувають у Люблінському воєводстві, які 

легально прибули на територію Республіки Польща з 24 лютого 2022 р. та заявляють 

про своє бажання тривалий час залишатися на території Люблінського воєводства 

Республіки Польща (щодо фізичних осіб, які навчаються, працюють, проживають або 

перебувають на території Люблінського воєводства у значенні положень Цивільного 

кодексу). Цільовою аудиторією проекту є люди, які знаходяться під загрозою бідності та 

соціального відчуження , в тому числі, люди похилого віку, люди з обмеженими 

можливостями, матері з дітьми, люди, які потребують підтримки в повсякденному житті. 

2. Учасниками проекту можуть бути фізичні особи, які подали документи про 

зарахування, визначені цим Положенням, та відповідають необхідним критеріям 

відбору. 

3. Учасниками, які мають право брати участь у проекті, є особи, які заявили про свою 

готовність брати участь у проекті, та які відповідають таким критеріям: 

а. Офіційні критерії зарахування: 

- особи, які рятуються від наслідків збройного конфлікту на території України та на 

даний момент проживають на території Люблінського воєводства, 

- особи, які легально в'їхали на територію Республіки Польща з 24 лютого 2022 року. 

- особи, які декларують про намір залишитися в Люблінському воєводстві на тривалий 

час  

б. Додаткові критерії зарахування: 

- особи, які належать до групи осіб, які найбільше потребують підтримки (відповідно до 

11.2 SZOOP, які знаходяться під загрозою бідності та соціального відчуження, особливо 

люди похилого віку, люди з обмеженими можливостями, матері з дітьми, 

- особи без соціального забезпечення (тобто особи, які прибули з території України без 

матеріального забезпечення, втратили/покинули своє майно у зв'язку з нападом 

Російської Федерації на Україну) 

 

в. Перш за все, для участі в проекті будуть зараховані особи, які відповідають як 

офіційним, так і додатковим критеріям зарахування. 

г. У разі великої кількості людей, які відповідають як офіційним, так і додатковим 

критеріям зарахування, перевагу матимуть особи, які першими подали заяви на участь 

в проекті. 

 

 

 

§ 2 
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Процедури зарахування 

 

1. Процедура зарахування буде проводитися таким чином, щоб забезпечити допомогу 

в заповненні та оформленні документів, у тому числі допомогу перекладача. 

2. Процедура зарахування буде проводитися неупереджено, відкрито, з однаковими 

умовами для всіх учасників, відповідно до принципу загальнодоступності. 

3. Процедура зарахування буде проводитися залежно від потреб, на постійній основі, 

починаючи з 1 червня 2022 року. На основі оцінки анкет буде створено списки учасників 

та резервний список. Зарахованих осіб поінформують про участь у проекті та 

ознайомлять з графіком заходів. 

4. Ми залишаємо за собою право продовжити термін зарахування або призначити іншу 

процедуру зарахування кандидатів до групи учасників, яка відповідає цінностям, 

прийнятим для групи учасників проекту. Відібрані учасники ROPS або ґміна/повіт 

зв’яжуться з обраними учасниками по телефону або особисто. Якщо кількість 

бажаючих, які відповідають критеріям проекту перевищує кількість місць, буде створено 

резервний список. У разі виникнення проблем із процедурою зарахування Виконавець 

проведе додаткову Процедуру зарахування. 

5. Процедуру зарахування контролює координатор проекту, вона здійснюється 

безпосередньо ґмінами/повітами, що співпрацюють між собою. Інформація про 

Процедуру зарахування та про проект буде розміщена на веб-сайті Регіонального 

центру соціальної політики в Любліні: www.rops.lubelskie.pl у вкладках Новини та у 

вкладці Дизайн, на сайтах суб’єктів співпраці та буде поширена в Інтернеті за 

допомогою інструментів соціальних мереж. 

6. Особа, зацікавлена в участі в проекті, подає заяву на участь у Проекті шляхом 

заповнення та подання повної паперової версії заяви, а саме: заповненої та 

підписаної, документації про зарахування. Документацію про зарахування для участі в 

проекті неповнолітніх можуть подати їхні законні опікуни. Документація складається з: 

а. Форма заяви; 

б. За відсутності PESEL: 

- Підтвердження поданої заяви на отримання PESEL або довідку про тимчасовий 

захист, видану керівником Управління у справах іноземців 

7. Усі вжиті заходи здійснюватимуться відповідно до принципу рівних можливостей, 

включаючи гендерну рівність, доступність для людей з обмеженими можливостями та 

принцип недискримінації. 

8. Правила прийому заяв: 

а. Усі документи для подачі заяви для участі в проекті доступні на веб-сайті 

www.rops.lubelskie.pl, в офісі проекту та у партнерів. Документи заяви мають бути 

заповнені розбірливо, підписані та доставлені особисто або поштою за 

місцезнаходженням суб’єкта-партнера. 

б. Прийняття визначається виконанням умов для участі в проекті, зазначених у § 1. 

в. Умовою остаточного зарахування для участі в проекті є: 

- письмова заява про згоду з цими Положеннями. 

Від імені неповнолітніх їхні законні опікуни засвідчують, що вони ознайомилися з 

Положенням про проект та відповідають умовам участі в проекті. 
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- подання комплекту правильно заповнених та підписаних документів заяви з 

додатками, тобто Заяви для участі в проекті та необхідних заяв учасника проекту; 

 

г. Учасника проекту буде повідомлено про його зарахування для участі в Проекті 

електронною поштою, телефоном або безпосередньо. 

д. Для цілей зарахування кадрові документи учасників проекту з даної ґміни/повіту 

зберігатимуться у місці, визначеному ґміною/повітом. Документація про участь буде 

систематично передаватися до ROPS Люблін. 

9. Приймальна комісія складається з мін. 2 особи - представники суб'єкта-партнера. 

10. Прийомна комісія на підставі критеріїв, визначених у § 1 та § 2, складає список 

зарахованих осіб. Остаточне рішення щодо зарахування учасника для участі в проекті 

прийматиме ROPS Люблін. 

 

§ 3 

Відмова від участі в Проекті 
1. Особа, яка зарахована для участі в Проекті за основним списком, має право 

відмовитися від участі в Проекті без пояснення причин, якщо заяву про відмову подано 

в письмовій формі до Офісу проекту або офісу суб'єкта-партнера не пізніше 7 робочих 

днів до початку надання підтримки. 

2. Виконавець залишає за собою право виключити Учасника проекту зі списку учасників 

у разі порушення Учасником проекту цього Положення та правил соціального 

співіснування. 

3. У разі звільнення або виключення Учасника Проекту участь у Проекті пропонується 

наступному кандидату з резервного списку. 

§ 4 

Права та обов'язки Учасників проекту 

1. У рамках участі в Проекті учасники отримають соціально-побутову підтримку та 

підтримку у вигляді соціальних послуг. 

2. Учасники, які беруть участь у Проекті, зобов'язані: 

a) Співпрацювати з ROPS Люблін та організаціями-партнерами та їхніми 

співробітниками, а також окремими Постачальниками послуг; 

б) Достовірно та своєчасно надавати інформацію зазначену Виконавцем; 

в) Заповнювати всі документи, необхідні для належної реалізації Проекту протягом його 

дії. 

г) Учасники/законні опікуни зобов'язані надавати всю інформацію, пов'язану з участю в 

Проекті, установам, які беруть участь у реалізації RPO Люблінського воєводства. 

 

§ 5 

Принципи моніторингу Учасників проекту 

1. Учасник проекту зобов'язується підтвердити наявність всіх документів, необхідних 

для належного виконання Проекту. 

2. Учасник проекту зобов'язується надати Виконавцю дані, які необхідно ввести в 

систему SL2014. 

 



 
«Люблінщина допомагає Україні» 

Позаконкурсний проект, що реалізується Регіональним центром соціальної політики у Любліні в рамках Регіональної 

операційної програми Люблінського воєводства на 2014-2020 рр. за співфінансування Європейського Союзу 

в рамках Європейського соціального фонду 

 

§ 6 

Прикінцеві положення 

 

1. Положення набирає чинності з 1 червня 2022 року. 

2. Виконавець залишає за собою право вносити зміни до Положення. Будь-які зміни 

мають бути внесені в письмовій формі 

3. Учасник проекту письмово підтверджує, що ознайомився з Положенням проекту. 

4. Положення доступне в офісі проекту, в офісах суб'єктів-партнерів та на веб-сайті 

www.rops.lubelskie.pl за посиланням  

 

                                                                                                      Штамп і підпис 
 

…………………………………… 
 

 

 

 
 

 
Додатки: 
Додаток №1 - Бланк заяви 
Додаток № 2 - Заява учасника проекту 
Додаток №3 – Заява про бажання взяти участь у проекті 


