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Uchwała Nr ....................
Rady Miasta Lublin

z dnia 17 października 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia do realizacji, wyrażenia zgody na współpracę 
partnerską oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy 
Lublin na lata 2019-2021 na realizację projektu "Nowe modele integracji 

społecznej wykluczonych osób dorosłych”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U.z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) - Rada Miasta Lublin uchwala, co 
następuje:

§ 1
Zatwierdza się do realizacji w okresie od 01.09.2019r. do 31.08.2021r. projekt 

"Nowe modele integracji społecznej wykluczonych osób dorosłych” finansowany                               
z funduszy Komisji Europejskiej w ramach Programu Erasmus+.

§ 2
Wyraża się zgodę na współpracę partnerską z następującymi instytucjami: 

Consorzio Ro.Ma, Sede Legale, Via F. Saverio Correra, 250 80135 Napoli, NA 
(Włochy)- Liderem projektu; Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Topliška 
cesta 2, 8000 Novo mesto, (Słowenia); Agenfap Società Cooperativa, Corso Trieste, 
65/B, 00199 Roma RM (Włochy); Bulgarian Dealers Association 1000 Sofia 23A 
Angel Kanchev St. (Bułgaria); Inercia Digital S.L. Parque Científico y Tecnológico de 
Huelva (PCTH) Edificio 2000, Calle Caucho, 1, 21110 Aljaraque, Huelva (Hiszpania); 
AKTA, Bulevardul Dimitrie Pompeiu 10A, Sector 2, 020337 București, (Rumunia); 
Hellenic Open University, Aristotelous 18, Patra 263 35 (Grecja); Centro Técnico da 
Epralima,  Rua Dr. António Pimenta Ribeiro, Apartado 102 . 4970-457 Arcos de 
Valdevez (Portugalia).

§ 3
Zabezpiecza się w budżecie Gminy Lublin wartość środków finansowych 

podlegających zaliczkowaniu  i refundacji (płatność końcowa) pochodzących 
z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+ w kwocie ogółem: 
110 171,84 PLN (słownie: sto dziesięć tysięcy sto siedemdziesiąt jeden złotych, 
osiemdziesiąt cztery złote) z czego: w roku 2019 – 4366,70 PLN (słownie: cztery 
tysiące trzysta sześćdziesiąt sześć złotych, siedemdziesiąt groszy); w roku 2020 – 
36 981,58 PLN (słownie: trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden 
złotych, pięćdziesiąt osiem groszy); w roku 2021 – 68 823,56  PLN (słownie: 
sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dwadzieścia trzy złote, pięćdziesiąt sześć 
groszy).

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.
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§ 5
Projekt będzie finansowany w 100% ze środków Unii Europejskiej.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Lublin
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UZASADNIENIE

Projekt "Nowe modele integracji społecznej wykluczonych osób dorosłych”, będzie
realizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Lublinie w okresie od 1
września 2019 roku do 31 sierpnia 2021 roku.

Głównym celem projektu jest wspieranie włączenia społecznego i aktywizacji
zawodowej osób powyżej 45 roku życia.

Cele szczegółowe to:
- zdefiniowanie innowacyjnej metodologii dla osobistego wzmacniania pozycji dorosłych
zagrożonych wykluczeniem;
- wspieranie europejskiego procesu uznawania nieformalnych i pozaformalnych
umiejętności / kompetencji za pośrednictwem innowacyjnego narzędzia;
- stworzenie narzędzia edukacyjnego w zakresie wsparcia dla dorosłych zagrożonych
wykluczeniem oraz upowszechnianie go na platformie e-learningowej;
- zapewnienie ciągłej aktualizacji zasobów nauczania / uczenia się przez platformę
świadomości zbiorowej na małą skalę;
- rozpowszechnianie wyników oraz produktów opracowanych w ramach projektu.

Grupę docelową projektu będzie stanowiło 50 osób w wieku 45+ zagrożone
wykluczeniem społecznym, jak również osoby współpracujące: słuchacze, nauczyciele,
trenerzy, doradcy zawodowi, psychologowie oraz 20 trenerów.

Uczestnicy projektu zdobędą konkretną wiedzę i umiejętności w zakresie
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu z wykorzystaniem modelu LSP.

W szerszej perspektywie uczestnictwo w działaniach realizowanych w ramach
projektu spowoduje upowszechnienie wypracowanego modelu szkolenia na platformie
świadomości zbiorowej na małą skalę.

Projekt finansowany jest w 100% ze środków Unii Europejskiej.
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