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Bank usług środowiskowych  
– usługi społeczne dostępne dla osób starszych, niepełnosprawnych.
Czyli jak Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie wykorzystuje  

środki unijne na walkę z wykluczeniem społecznym

Miejski Ośrodek Po-
mo c y  Ro dzin ie  w 
Lublinie w ramach 

swojej działalności realizuje 
zadania zmierzające do niwelo-
wania problemów społecznych 
oraz służące poprawie jako-
ści życia mieszkańcow Lubli-
na. Powszechnie wiadomo, że 
głównymi problemami są: ubó-
stwo, niepełnosprawność oraz 
długotrwała i ciężka choroba.  
W pierwszej kolejności inicjo-
wane są akcje zmierzające do wy-
eliminowania dysfunkcji – czyli 
przyczyn negatywnych zjawisk.  
Stąd też inicjatywa Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Rodzinie  
w Lublinie mająca na celu wzrost 
dostępności wysokiej jakości 
usług społecznych użyteczności 
publicznej dla osób najbardziej 
potrzebujących.

Kluczem do zrealizowania 
celu, w oparciu o diagnozę po-
trzeb społecznych, było apliko-
wanie o środki z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w celu 
realizacji projektu „Bank usług 
środowiskowych”. Efektem po-
wyższych działań jest obecnie 
realizowany projekt w ramach 
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Lu-
belskiego na lata 2014-2020, 
Osi priorytetowej 11 Włącze-
nie społeczne, Działanie 11.2 
Usługi społeczne i zdrowotne, 
współfinansowany ze środ-
ków Europejskiego Fundu-
szu Społecznego w wysokości 
5 520 703,65 PLN. Głównym 
założeniem projektu jest kom-
pleksowa pomoc osobom wy-
magającym pomocy w formie 
usług opiekuńczych, jak rów-
nież wsparcie osób z ich otocze-
nia. Projekt wpisuje się także w 
Program Rewitalizacji dla Lu-
blina na lata 2017-2023.

Projekt realizowany jest od 
miesiąca listopada 2018 roku,  
a przewidywany termin jego za-
kończenia przypada na miesiąc 

grudzień 2020 roku. Skierowany 
jest do 290 osób, przede wszyst-
kim wykluczonych lub zagrożo-
nych ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym w regionie, w tym 
m. in. osób starszych, osób z 
niepełnosprawnościami (w tym 
z zaburzeniami psychicznymi), 
osób niesamodzielnych. W do-
stępie do wsparcia w ramach 
projektu zapewniona jest zasa-
da równości szans, bez względu 
na płeć, światopogląd, niepeł-
nosprawność, wykształcenie 
czy wyznanie.

W odpowiedzi na potrzeby 
uczestników zainicjowane zo-
stały działania, które pomagają 
w przeciwstawianiu się izolacji 
i dyskryminacji osób starszych, 
chorych i niepełnosprawnych 
w społeczeństwie. Osoba biorąca 
udział w projekcie uzyskuje dzię-
ki programowi wsparcia szereg 
korzyści począwszy od poprawy 

jakości życia do podbudowania 
więzi lokalnych.

W ramach projektu udzie-
lane jest wsparcie w formie 
świadczenia:
1.  usług opiekuńczych nocnych 

dla 40 osób,
2.  usług opiekuńczych uzupeł-

niających dla 200 osób,
3.  usług asystenta osoby niepeł-

nosprawnej dla 30 osób,
4.  wsparcia integracyjno-kul-

turalnego dla 50 osób, w tym 
dla 30 osób, które korzystają w 
ramach projektu ze wsparcia  
w formie asystenta osoby 
niepełnosprawnej. Działanie 
będzie realizowane z wyko-
rzystaniem infrastruktury 
zrewitalizowanego Placu Li-
tewskiego.
Realizowane działania poma-

gają w zaspokajaniu codzien-
nych potrzeb życiowych, opieki 
higienicznej, zaleconej przez 

lekarza pielęgnacji oraz w miarę 
możliwości zapewnieniu kon-
taktów z otoczeniem.

Innowacją w projekcie są 
usługi opiekuńcze nocne. Do 
czasu rozpoczęcia realizacji pro-
jektu, pomoc dla osób niesamo-
dzielnych, w tym oczekujących 
na umieszczenie w domu pomo-
cy społecznej, możliwa była wy-
łącznie w formie wsparcia 
dziennego. Jednak, w celu za-
pewnienia kompleksowej po-
mocy oraz jak najdłuższego po-
zostawania osób w środowisku 
domowym zasadnym było za-
pewnienie dodatkowych usług 
również w porze nocnej.

W rezultacie, dzięki dosto-
sowaniu wsparcia do indywi-
dualnych i spersonalizowanych 
potrzeb, osoby uczestniczące  
w projekcie nie tylko mogą roz-
winąć, wzmocnić aktywność 
i samodzielność życiową, ale 
także w większym stopniu inte-
grować się ze środowiskiem lo-
kalnym. Ponadto wymiernym 
efektem wdrożenia projektu 
jest dezinstytucjonalizacja oraz 
uruchamianie i wzmacnianie 
zasobów własnych jak również 
umożliwienie dotychczaso-
wym opiekunom osoby zależ-
nej skupienie się na własnej 
ścieżce kariery i podjęcie za-
trudnienia, co w konsekwencji 
przyczynia się do wzrostu po-
ziomu zatrudnienia i poprawy 
sytuacji społecznej i finansowej 
całej rodziny.

Wykorzystanie środków Unii 
Europejskiej na realizację dzia-
łań skierowanych do mieszkań-
ców Lublina zawsze było, jest  
i będzie priorytetem władz mia-
sta Lublin, w tym Prezydenta 
Miasta Pana Krzysztofa Żuka 
przy merytorycznym wsparciu 
Pani Moniki Lipińskiej Zastępcy 
Prezydenta ds. Społecznych oraz 
Pani Katarzyny Fus Dyrektora 
Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie w Lublinie.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O UZYSKANIE WSPARCIE?
Uczestnikami projektu mogą zostać osoby powyżej 15 roku 
życia, wykluczone lub zagrożone ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym, w tym m. in. osoby starsze, niepełnosprawne, 
niesamodzielne, w szczególności zamieszkujące w rejonie 
Dzielnicy Śródmieście i jej okolicach.
W przypadku ubiegania się o wsparcia w formie usług opiekuń-
czych nocnych pierwszeństwo mają osoby oczekujące na 
przyjęcie do domu pomocy społecznej.

GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI?
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą uzyskać 
niezbędne informacje w Sekcji ds. realizacji projektow i pomo-
cy cudzoziemcom oraz poszczególnych komórkach organiza-
cyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie:
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
ul. Marii Koryzonowej 2d, 20-137 Lublin
tel. 81 466-53-00, fax. 81 466-53-01
www.mopr.lublin.eu, e-mail: centrum@mopr.lublin.eu
Sekcja ds. realizacji projektów i pomocy cudzoziemcom,
al. Unii Lubelskiej 15, 20-108 Lublin

JAK UBIEGAĆ SIĘ O WSPARCIE?
1. Należy zgłosić się do pracownika Miejskiego Ośrodka Pomo-

cy Rodzinie w Lublinie.
2.  Wypełnić niezbędne dokumenty związane z rekrutacją do 

projektu.
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