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Tytuł Projektu: 
"Klasztor w sercu miasta" - adaptacja zachodniego skrzydła Klasztoru OO. Dominikanów 
w Lublinie na cele klubu samopomocy"

Wartość Projektu ogółem 1 818 130,35PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1 527 846,40PLN



Krótki opis projektu

Ideą Projektu jest powstanie całorocznego Klubu Samopomocy 
"W sercu miasta", w ramach którego uczestnicy realizują zasadę 
samopomocy na zebraniach społeczności: współuczestniczą 
w ustaleniach dotyczących spraw organizacyjno-gospodarczych 

i planowanych imprez, rozwiązują bieżące konflikty 
interpersonalne itp. Grupy docelowe: młodzież od 15 roku życia 
i osoby dorosłe wymagające pomocy i wsparcia niezbędnego do 
życia w środowisku rodzinnym i społecznym.



Cel główny projektu

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych na
terenie Starego Miasta w Lublinie. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki realizacji
celów cząstkowych oraz rezultatów podjętej interwencji, tj. wdrożenie nowej
oferty usług społecznych dostosowanych do potrzeb rodzin z dziećmi starszymi
(pow. 15 roku życia) zamieszkujących dzielnicę w postaci klubu samopomocy,
co pozwoli na realizację w pełni dostosowanego do potrzeb i specyfiki
mieszkańców Starego Miasta programu integracji społ.-zawodowej. Pozwoli to
na efektywniejsze niż dotychczas wsparcie osób wykluczonych społ.

w szczególności rodzin z dziećmi z terenu Starego Miasta. Proponowany
program pozwoli na objęcie wsparciem minimum 160 osób, tj. 76,19% grupy
docelowej (210 osób), przy czym będzie to wsparcie kompleksowe,
ukierunkowane na budowanie więzi środowiskowych.

Powstanie Klub Samopomocy "W sercu miasta", w ramach którego odbywać się
będą nieodpłatne zajęcia popołudniowe dla młodzieży i dorosłych
wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także dla rodzin
i członków z najbliższego otoczenia takich osób z terenu Starego Miasta

w Lublinie (np. osób zależnych, dla których należy zapewnić opiekę na czas
realizacji zajęć).







Interesariuszami głównymi Projektu są:

- przeor Klasztoru Ojców Dominikanów w Lublinie
- osoby wykluczone społecznie lub zagrożone wykluczeniem, 

mieszkańcy Starego Miasta w Lublinie - dorośli z rodzin 
wychowujących dzieci oraz dzieci,

- jednostki organizacyjne samorządu Miasta Lublin, w tym Miejski 
Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie i powiązane instytucje tworzące 
lokalny system pomocy społecznej



PRODUKTAMI realizowanego Projektu są:

- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób  
z niepełnosprawnościami - 1 [szt.] 

- Liczba przebudowanych obiektów, w których realizowane 
są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej - 1 [szt.]

- Potencjalna liczba użytkowników usług aktywizacji 
społeczno-zawodowej świadczonych we wspartych 
obiektach - 210 [osoby]





Wskaźniki rezultatu: 

- Rzeczywista liczba użytkowników usług aktywizacji 
społeczno-zawodowe świadczonych we wspartych 
obiektach [osoby/rok] - 160

- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach EPC  
(innych niż przedsiębiorstwa) - 1 [EPC]



Charakterystyka lokalizacji

Lublin 9-te miasto w kraju pod względem liczby mieszkańców i największe we wschodniej Polsce. Wg danych Urzędu Miasta Lublin
na dzień 30.06.2016 r. liczba mieszkańców wynosiła 325553 osób, w tym 148826 mężczyzn i 176727 kobiet.

Stare Miasto to najstarsza część Lublina. Od lutego 2006 r. posiada także status dzielnicy administracyjnej. W swoim kształcie, obok dawnego
Starego Miasta, tj. średniowiecznego Lublina w obrębie murów obronnych (ulice: Lubartowska, Kowalska, Podwale i Królewska) z Rynkiem
i okoliczną zabudową, obejmuje również wzgórze zamkowe z Zamkiem Lub., park na Podzamczu, tereny handlowe i mieszkaniowe wzdłuż

al. Unii Lubelskiej oraz ogródki działkowe "Podzamcze" po wschodniej stronie al. Unii Lubelskiej. Stare Miasto jest najmniejszą pod względem
pow. dzielnicą, liczy tylko 1 km2 (0,68% pow. Lublina). Wg danych z 30.06.2016 r. liczba mieszkańców dzielnicy to 2437 osób, co stanowi 0,75%
wszystkich mieszkańców miasta. Uwzględniając powierzchnię dzielnicy Stare Miasto, z najbardziej odległego miejsca dzielnicy do miejsca
realizacji proj. (Złota 9) czas dotarcia wynosi: pieszo 1,2 km - 17 min, rowerem 1,8 km - 8 min, samochodem 2,1 km - 7 min. Zgodnie z diagnozą
wykonana na potrzeby Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, jednym z najpoważniejszych problemów
polityki społ. w woj. lubelskim jest zagrożenie ubóstwem. W statystykach Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie wg stanu na dzień 31 grudnia
2015 roku liczba osób bezrobotnych wynosiła 13938 osób oraz 384 osoby poszukujące pracy, co ogółem stanowiło liczbę 14322 osoby. W końcu
grudnia 2015 r. stopa bezrobocia dla miasta Lublina kształtowała się na poziomie 8,1%, dla woj. lubelskiego - 11,7%, zaś dla kraju - 9,8%.
W porównaniu do sytuacji sprzed roku wysokość tego wskaźnika zmalała o 0,5% dla miasta i o 1,0 % dla woj., natomiast dla kraju zmalała

o 1,7%. Zgodnie z danymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie, rzeczywista liczba osób i rodzin objętych świadczeniami pomocy
społ. w Lublinie wynosiła w 2014 r. 9080 rodzin i 18965 osób, zaś w 2015 r. - 8893 rodziny i 18420 osób, natomiast w dzielnicy Stare Miasto

wyniosła w 2014 r. 301 rodzin i 684 osoby, zaś w 2015 r. - 302 rodziny i 700 osób. W stosunku do wszystkich rodzin i osób otrzymujących
świadczenia pomocy społ. w Lublinie, odsetek mieszkań. Starego Miasta w Lublinie uzyskujących świadczenia wynosi 3,80% i jest wyższy niż
stosunek liczby mieszkańców dzielnicy do liczby mieszkańców miasta (0,75%). Oznacza to, że w dzielnicy następuje koncentracja osób
wykluczonych społecznie, w stosunku do całej grupy osób objętych świadczeniami pomocy społecznej Stare Miasto jako całość nie stanowi
enklawy biedy, jednak znajduje się na granicy tego wskaźnika (enklawa biedy: 30% mieszkańców korzystających z pomocy społ.) - w 2015 r.
aż 28,72% osób w dzielnicy było beneficjentami różnych form pomocy społ. Lokalizacja oraz zakres projektu pozwala na prowadzenie budowy
i jej prawidłowe zabezpieczenie.


















