
Załącznik 1 

.

państwo gmina inne Nazwa wskaźnika Liczba

Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

działającymi w sferze spraw społecznych
2020 r.

W ramach działalności 

statutowej
x x x

liczba organizacji 

pozarządowych w banku 

informacji

84 zrealizowano

Gazetka informacyjna "Lublin dla Seniorów" 

(nakład 5 000 tys.), „Poradnik lubelskiego 

Seniora” (nakład 1 000 tys.), przydatne 

informacje dla seniorów w bezpłatnym 

magazynie „Life” oraz artykuł nt. placówek 

wspierających seniorów w „Kurierze 

Lubelskim”, ulotka nt. Telewsparcia 60+, Rady 

Seniorow Miasta Lublin oraz Pełnomocnika 

Prezydenta Miasta Lublin ds. Seniorów (300 

sztuk), ulotka nt. działalności IPS z zakresu  

organizacji pozarządowych (300 sztuk)

2020 r.
W ramach działalności 

statutowej
x x x

liczba wydanych poradników 

tematycznych i materiałów 

informacyjnych

6 zrealizowano

Informator dot. Lubelskiej Karty Seniora (nakład 

5 000 egz.)
2020 r.

W ramach działalności 

statutowej
x x x

liczba aktualizacji materiałów 

informacyjnych
1 zrealizowano

Udostępnianie zasobów lokalowych IPS 2020 r.
W ramach działalności 

statutowej
x x x

liczba formalnie zawartych 

partnerstw

64 porozumienia z 

organizacjami pozarządowymi
zrealizowano

Dystrybucja informacji nt. możliwości uzyskania 

wsparcia finansowego
2020 r. b.d b.d b.d b.d liczba szkoleń b.d.

2020 r. x x x x liczba spotkań roboczych b.d.

2020 r.
W ramach działalności 

statutowej
x x x liczba spotkań informacyjnych

95 porad i indywidualnych 

konsultacji
zrealizowano

b.d 2020 r. b.d b.d b.d b.d
liczba zorganizowanych 

konferencji
b.d

b.d 2020 r. b.d b.d b.d b.d liczba spotkań roboczych b.d

b.d 2020 r. b.d b.d b.d b.d liczba wizyt studyjnych b.d

Budowa szkoły wraz z oddziałem 

przedszkolnym ul. Berylowej w Lublinie
2018-2020 72 344 401,00 0,00 72 344 401,00 0,00 1 zrealizowano

Przebudowa budynku przy ul. Północnej z 

przeznaczeniam na mieszkania interwencyjne
2019-2020 682 450,00 0,00 682 450,00 0,00 1 zrealizowano

Nowo otworzone placówki wspierające rodzinę 

: 2 przedszkola – P88 i P89 
2020 r. b.d b.d b.d b.d 2

zrealizowano

450 nowych miejsc: 

Przedszkole nr 88 (Zespół Szkol nr 13)  – 

300 miejsc w tym: ul. Berylowa 7 – 150 oraz 

ul. Onyksowa 6a - 150  miejsc, 

Przedszkole nr 89 (Zespół Szkół 

Ogólnokształcących  nr 4) ul. Dożynkowa – 

150 miejsc 

Zadania Termin realizacji Koszt działania

Źródła finansowania

Realizowane działania 

Wydziały Urzędu 

Miasta Lublin,Miejski 

Ośrodek Pomocy 

Rodzinie w 

Lublinie,organizacje 

pozarządowe,jednostki 

organizacyjne pomocy 

społecznej

1.1.3.Podejmowanie działań mających na celu 

wymianę informacji na temat podjętych, 

realizowanych i planowanych inicjatyw oraz 

doświadczeń przedstawicieli instytucji i organizacji 

pozarządowych, działających w obszarze pomocy 

społecznej

Lubelskie Centrum 

Aktywności 

Obywatelskiej

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w 

Lublinie,organizacje 

pozarządowe

1.1.2. Wspieranie partnerów - organizacji 

pozarządowych w pozyskiwaniu środków i realizacji 

projektów na rzecz osób potrzebujących, 

finansowanych z funduszy pozabudżetowych

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Lublin 2014 - 2020

1.CEL GŁÓWNY UTWORZENIE ZINTEGROWANEGO I DYNAMICZNEGO SYSTEMU EFEKTYWNIE WSPIERAJĄCEGO MIESZKAŃCÓW MIASTA I ICH RODZINY

1.1. Cel szczegółowy Doskonalenie systemu współpracy instytucji pomocy społecznej z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami,działającymi na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców Miasta Lublin

Wskaźniki realizacji zadania

liczba nowo otworzonych 

placówek wspierających 

rodzinę (w szczególności - 

żłobki, przedszkola, placówki 

wsparcia dziennego, placówki 

opiekuńczo - wychowawcze, 

placówki oświatowe)

Wydział Inwestycji i 

Remontów Urzędu 

Miasta Lublin

Wydział Zdrowia i 

Profilaktyki UM Lublin, 

Wydział Oświaty i 

Wychowania UM 

Lublin,Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w 

Lublinie, Miejski Zespół 

Żłobków, jednostki 

organizacyjne pomocy 

społecznej,organizacje 

pozarządowe

Uwagi

1.1.1.Zintegrowanie działań mających na celu 

utworzenie banku informacji o organizacjach i 

instytucjach lubelskich,działających na rzecz 

mieszkańców miasta

Wydział Inicjatyw    i 

Programów 

Społecznych

CIK,Wydział Zdrowia i 

Profilaktyki UM Lublin, 

Wydział Sportu i 

Turystyki,Wydział 

Kultury,Miejski 

Ośrodek Pomocy 

Rodzinie w 

Lublinie,organizacje 

pozarządowe

Wydział Inicjatyw    i 

Programów 

Społecznych

Wspieranie organizacji pozarządowych - 

poradnictwo  Spotkania z przedstawicielami 

organizacji pozarządowych                          

1.1.4. Tworzenie i rozwijanie infrastruktury socjalnej 

wspierających rodzinę

Koordynator Realizatorzy

Sprawozdanie za 2019 r. Strona 1



Załącznik 1 

Dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do 

lat 3 

Styczeń-grudzień 

2020 r.
163 600,00 b.d. 163 600,00 b.d. 8 żłobków niepublicznych zrealizowano

163 600,00 0,00 163 600,00 0,00

państwo gmina inne Nazwa wskaźnika Liczba

Wspieranie materialne rodzin w ramach 

systemu pomocy społecznej

(Wydatki Filii Nr 1-5 MOPR)

2020 r. 32 982 971,94 18 082 520,68 14 787 988,76 112 462,50

liczba rodzin/liczba osób w 

rodzinach korzystających ze 

wsparcia w ramach systemu 

pomocy społecznej

8096 rodzin / 14 113 osób, w 

tym:

korzystający z pomocy 

finansowej (świadczenia 

pieniężne i niepienieżne) 5862 

rodzin/ 9285 osoby

zrealizowano

Wypłata zasiłków rodzinnych i dodatków 2020 r. 28 877 270,12 0,00 6760 zrealizowano

Wypłata świadczeń rodzicielskich 2020 r. 7 532 227,10 0,00 1166 zrealizowano

Wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu 

urodzenia dziecka
2020 r. 1 834 430,00 0,00 1757 zrealizowano

Wypłata świadczeń opiekuńczych, zasiłku dla 

opiekuna oraz opłacanie składek społecznych i 

zdrowotnych

2020 r. 57 667 613,90 0,00 8433 zrealizowano

Wypłata funduszu alimentacyjnego i zaliczki 

alimentacyjnej
2020 r. 13 110 503,09 0,00

liczba rodzin objętych pomocą 

w postaci wypłat świadczeń z 

funduszu alimentacyjnego

2107 zrealizowano

Motywowanie do zmiany sytuacji życiowej 

poprzez zawieranie kontraktów socjalnych
2020 r. x x x x

liczba kontraktów socjalnych, 

zawartych z osobami 

korzystającymi ze wsparcia 

pomocy społecznej

kontakty cz. A - 516

kontarty cz. B - 52
zrealizowano

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 

zarejestrowanych 

w MUP poprzez kierowanie ich do zawarcia 

kontraktów socjalnych 

2020 r. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

liczba osób skierowanych 

przez MUP w Lublinie do 

kontraktów socjalnych

0
Brak osób chętnych do zawierania 

kontraktów socjalnych

Udzielanie pomocy w procesie 

usamodzielniania osób korzystających z 

pomocy spolecznej

2020 r. x x x x
liczba usamodzielnionych 

środowisk
100 zrealizowano

Realizacja rządowego programu pomocy 

osobom pobierającym świadczenie 

pielęgnacyjne

2020 r. 0,00 0,00 0,00 0,00
liczba osób/dzieci objętych 

rządowymi programami
0 realizacja zakończona

Wypłata świadczeń wychowawczych 2020 r. 338 720 736,22 338 720 736,22 0,00 0,00

liczba rodzin objętych pomocą 

w postaci wypłat świadczeń 

wychowawczych

37431 zrealizowano

Wypłata jednorazowych świadczeń "Za Życiem" 2020 r. 181 280,00 181 280,00 0,00 0,00

liczba rodzin objętych pomocą 

w postaci wypłat 

jednorazowego świadczenia 

"Za Życiem"

39 zrealizowano

Wypłata świadczeń :"Dobry start" 2020 r. 10 374 913,84 10 374 913,84 0,00 0,00

liczba rodzin objętych pomocą 

w postaci wypłat świadczeń 

"Dobry start"

24471 zrealizowano

Wspieranie mieszkańców miasta w postaci 

wypłaty dodatków mieszkaniowych
2020 r. 5 885 408,00 0,00 5 885 408,00 0,00

liczba wypłaconych dodatków 

mieszkaniowych
28 044 zrealizowano

2020 r. 5 094 981,04 0,00 5 094 981,04 0,00 liczba rodzin zastępczych 351

Program Wspierania Rodziny 

i Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej na 

terenie Miasta Lublin w latach 2019 - 2021

Koordynator

1.2. Cel szczegółowy

CEL 1.1.Doskonalenie systemu współpracy instytucji pomocy społecznej z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami,działającymi na rzecz 

poprawy jakości życia mieszkańców Miasta Lublin razem*:

(*nie ujęto kosztów działań wieloletnich)

liczba nowo otworzonych 

placówek wspierających 

rodzinę (w szczególności - 

żłobki, przedszkola, placówki 

wsparcia dziennego, placówki 

opiekuńczo - wychowawcze, 

placówki oświatowe)

Wydział Inwestycji i 

Remontów Urzędu 

Miasta Lublin

Wydział Zdrowia i 

Profilaktyki UM Lublin, 

Wydział Oświaty i 

Wychowania UM 

Lublin,Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w 

Lublinie, Miejski Zespół 

Żłobków, jednostki 

organizacyjne pomocy 

społecznej,organizacje 

pozarządowe

Wskaźniki realizacji zadania

Zadania Realizowane działania Koszt działania

Usprawnienie systemu wsparcia dzieci i rodzin

Termin realizacjiRealizatorzy Uwagi

1.1.4. Tworzenie i rozwijanie infrastruktury socjalnej 

wspierających rodzinę

Źródła finansowania

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w 

Lublinie

Wspieranie rodzin zastępczych w formie w 

wypłaty świadczeń

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w 

Lublinie

Wydziały Urzędu 

Miasta Lublin,Miejski 

Urząd Pracy w 

Lublinie,poradnie 

specjalistycznego 

poradnictwa

kuratorzy sądowi, 

policja,organizacje 

pozarządowe, 

oragzniacje 

wyznaniowe, placówki 

opiekuńczo - 

wychowawcze

1.2.1. Doskonalenie zintegrowanego systemu 

wsparcia instytucjonalno - finansowego, chroniącego 

rodzinę przed utratą bezpieczeństwa socjalnego 

1.2.2.Doskonalenie systemu rodzinnej i 

instytucjonalnej pieczy zastępczej. Zaoewnienie 

własciwych warunków życia dzieciom pozbawionym 

opieki rodzin naturalnych

liczba rodzin objetych 

systemem świadczeń 

rodzinnych

109 669 113,54 647 069,33

Sprawozdanie za 2019 r. Strona 2



Załącznik 1 

2020 r. 1 397 927,74 0,00 1 397 927,74 0,00

Liczba dzieci umieszczonych 

w rodzinach zastępczych na 

terenie innych powiatów

101
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej

2020 r. x x x x
liczba nowo utworzonych 

rodzin zastępczych
53

2020 r. x x x x

liczba nowo utworzonych 

zawodowych rodzin 

zastępczych

0

2020 r. x x x x
liczba nowo utworzonych 

rodzinnych domów dziecka
0

2020 r. 1 313,90 0 1 313,90 0
liczba rodzin wspieranych 

przez rodziny pomocowe
3

Program Wspierania Rodziny i Rozwoju 

Systemu Pieczy Zastępczej na terenie 

Miasta Lublin w latach 2019-2021

2020 r. 38 798,38 0 38 798,38 0

Liczba rodzin objętych 

wsparciem osób do pomocy w 

opiece nad dziećmi i w 

pracach gospodarskich

5

Program Wspierania Rodziny i Rozwoju 

Systemu Pieczy Zastępczej na terenie 

Miasta Lublin w latach 2019-2021

2020 r. x x x x
liczba rozwiązanych rodzin 

zastępczych
15

Program Wspierania Rodziny i Rozwoju 

Systemu Pieczy Zastępczej na terenie 

Miasta Lublin w latach 2019-2021

2020 r. x x x x
liczba dzieci umieszczonych w 

rodzinach zastępczych
499

Program Wspierania Rodziny i Rozwoju 

Systemu Pieczy Zastępczej na terenie 

Miasta Lublin w latach 2019-2021

2020 r. x x x x

liczba zrealizowanych 

postanowień Sądu o 

umieszczeniu dzieci w 

rodzinach zastępczych

36

Program Wspierania Rodziny i Rozwoju 

Systemu Pieczy Zastępczej na terenie 

Miasta Lublin w latach 2019-2021

2020 r. x x x x

Łączna liczba dzieci 

powracających do rodzin 

naturalnych

33

2020 r. x x x x

liczba dzieci z rodzin 

zastępczych powracających 

do rodzin naturalnych

15

2020 r. x x x x

liczba dzieci powracających 

do rodzin naturalnych z 

placówek opiekuńczo-

wychowawczych

18

2020 r. x x x x
liczba dzieci przeniesionych 

do innej rodziny zastępczej
0

2020 r. x x x x

liczba dzieci z rodzin 

zastępczych, skierowanych do 

placówek op.-wych.

6

2020 r. x x x x
liczba dzieci umieszczonych w 

rodzinie adopcyjnej
9

Prowadzenie działań zmierzających  do 

uregulowania sytuacji prawnej dziecka oraz 

zapewnienie odpowiedniej opieki i wychowania.

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w 

Lublinie

Program Wspierania Rodziny i Rozwoju 

Systemu Pieczy Zastępczej na terenie 

Miasta Lublin w latach 2019-2021

Wspieranie rodzin zastępczych przez rodziny 

pomocowe oraz wspieranie rodzin zastępczych 

zawodowych przez osoby do pomocy przy 

pracach gospodarskich i w opiece nad dziećmi 

Tworzenie dzieciom odpowiednich warunków 

życia w rodzinnej pieczy zastępczej.

Prowadzenie działań umożliwiających powrót 

dzieci do ich rodzin naturalnych.

Wspieranie rodzin zastępczych w formie w 

wypłaty świadczeń

Tworzenie nowych rodzin zastępczych

kuratorzy sądowi, 

policja,organizacje 

pozarządowe, 

oragzniacje 

wyznaniowe, placówki 

opiekuńczo - 

wychowawcze

Program Wspierania Rodziny i Rozwoju 

Systemu Pieczy Zastępczej na terenie 

Miasta Lublin w latach 2019-2021

Program Wspierania Rodziny i Rozwoju 

Systemu Pieczy Zastępczej na terenie 

Miasta Lublin w latach 2019-2021

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej

1.2.2.Doskonalenie systemu rodzinnej i 

instytucjonalnej pieczy zastępczej. Zaoewnienie 

własciwych warunków życia dzieciom pozbawionym 

opieki rodzin naturalnych
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Załącznik 1 

Działania placówek opiekuńczo-

wychowawczych zgodne z obowiązującymi 

standardami opieki i wychowania.

Wykazano koszty pl.o-w. działających na 

zlecenie Miasta Lublin:

2020 r. 2 728 515,96 1 710 287,91 1 018 228,05

liczba i rodzaj placówek op. - 

wych./liczba miejsc w 

placówce

Placówki wg.typów: socjaliz.-3 

(do 31.8.2020- 2)

socjaliz.i interw.-11

interw.-0

rodz.-4

razem-18 pl.

Liczba miejsc:

socjaliz.-169

interw.-47

rodz.-30

razem-246.

Program Wspierania Rodziny 

i Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej na 

terenie Miasta Lublin w latach 2019 - 2021

Zapewnienie dzieciom wlaściwych warunków 

pobytu w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych.

2020 r. j.w. j.w. j.w. j.w.

liczba dzieci przebywających 

w placówkach op. - wych. 

(wszystkich typów)

295

Program Wspierania Rodziny 

i Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej na 

terenie Miasta Lublin w latach 2019 - 2021

Pozyskiwanie nowych rodzin zastępczych 2020 r. 20 008,00 0 0 20 008,00

liczba skierowań na szkolenie 

dla kandydatów na rodziny 

zastępcze

8

Program Wspierania Rodziny i Rozwoju 

Systemu Pieczy Zastępczej na terenie 

Miasta Lublin w latach 2019-2021

Odbycie szkolenia wynikającego  z ustawy o 

wspieraniu rodziny  i systemie pieczy zastępczej
2020 r. 33 416,00 0 0 33 416,00

liczba skierowań na szkolenie 

dla osób pełniących funkcję 

rodziny zastępczej

14

Program Wspierania Rodziny i Rozwoju 

Systemu Pieczy Zastępczej na terenie 

Miasta Lublin w latach 2019-2021

Realizacja obowiązujących przepisów prawa 2020 r. 0 0 0 0

liczba placówek op. - wych., 

które osiągnęły ustawowe 

standardy

18

(w tym 13 j.o.Miasta)

Program Wspierania Rodziny 

i Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej na 

terenie Miasta Lublin w latach 2019 - 2021

Planowe i efektywne wspieranie osób 

usamodzielnianych poprzez pracę socjalną 

oraz poradnictwo

2020 r. bez nakładów finansowych X X X
liczba osób 

usamodzielnianych
512

"Program Wspierania Rodziny 

i Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej 

na terenie Miasta Lublin 

w latach 2019-2021".

Udzielanie pomocy: pieniężnej 

na kontynuowanie nauki, 

na usamodzielnienie oraz zagospodarowanie

2020 r. 754 710,52 X 754 710,52 X

liczba świadczeń udzielonych 

wychowankom (w różnych 

formach)

1 036

Aktywizowanie usamodzielniającej się 

młodzieży do podejmowania działań 

zmierzających do uzyskania lokalu 

z zasobów mieszkaniowych Miasta Lublin

2020 r. bez nakładów finansowych X X X

liczba pozyskanych mieszkań 

dla usamodzielniających się 

wychowanków

6

"Program Wspierania Rodziny i Rozwoju 

Systemu Pieczy Zastępczej 

na terenie Miasta Lublin 

w latach 2019-2021".

Wykaz osób nie był tworzony w 2020 r.

Utrzymanie na poziomie roku 2013 sieci 

mieszkań chronionych na terenie Miasta Lublin 

dla osób usamodzielnianych (bez kosztów 

zatrudnienia pracownika nadzorującego 

prawidłowe funckjonowanie mieszkań 

chronionych) 

2020 r. 76 494,30 X 76 494,30 X

liczba funkcjonujących 

mieszkań chronionych /liczba 

miejsc

  7/25

"Program Wspierania Rodziny 

i Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej 

na terenie Miasta Lublin 

w latach 2019-2021".

Udzielanie pomocy 

w postaci przyznania pobytu 

w mieszkaniach chronionych 

na terenie Miasta Lublin

2020 r. j.w. X j.w. X

liczba usamodzielniających 

się wychowanków, 

mieszkających czasowo w 

mieszkaniach chronionych na 

terenie miasta

22

"Program Wspierania Rodziny 

i Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej 

na terenie Miasta Lublin 

w latach 2019-2021".

W Mieście Lublin funkcjonuje sieć mieszkań 

chronionych dla osób usamodzielnianych, która 

zapewnia wystarczającą liczbę miejsc - zgodnie 

z "Programem Wspierania Rodziny i Rozwoju 

Systemu Pieczy Zastępczej na terenie Miasta 

Lublin w latach 2019-2021".

X X X X X

liczba nowo utworzonych 

mieszkań chronionych 

dla usamodzielniających się 

wychowanków/liczba miejsc

0

"Program Wspierania Rodziny 

i Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej 

na terenie Miasta Lublin 

w latach 2019-2021".

Pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków 

mieszkaniowych poprzez przygotowywanie 

stosownych pism lub zaświadczeń do Urzędu 

Miasta Lublin w sprawie przyznania mieszkania 

z zasobów Miasta Lublin. W roku 2020 nie  

został stworzony wykaz.

2020 r. bez nakładów finansowych X X X

liczba osób 

usamodzielniających się, 

którym udzielono pomocy w 

staraniach o uzyskanie 

mieszkania komunalnego z 

zasobów miasta

24

"Program Wspierania Rodziny 

i Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej 

na terenie Miasta Lublin 

w latach 2019-2021".

Nadzór nad prawidłowym wypełnianiem zadań 

zawartych 

w indywidualnych programach 

usamodzielnienia

2020 r. bez nakładów finansowych X X X
liczba osób 

usamodzielnionych
32

32  osoby pozytywnie zakończyły realizację 

indywidualnego rogramu usamodzielnienia 

(13 z placówek, 19 z rodzin zastępczych)

Dystrybucja poradnika Vademecum 

Usamodzielnienia "Postaw na przyszłość" 2020 r. bez nakładów finansowych X X X
liczba przekazanych 

poradników
8

W 2020 r. rozpropagowano 8 egz. 

Vademecum usamodzielnienia

Dystrybucja informatora „Bezpieczny start” 2020 r. bez nakładów finansowych X X X
liczba przekazanych 

poradników
15

W 2020 r. rozpropagowano 15 egz. 

informatora „Bezpieczny start”

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w 

Lublinie

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w 

Lublinie

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w 

Lublinie;

Wydzial Spraw 

Mieszkaniowych 

Urzędu Miasta Lublin, 

Centrum Edukacji i 

Pracy Miłodzieży OHP, 

organizace 

pozarządowe

1.2.3. Tworzenie sprawnego systemu 

usamodzielniania i integracji ze środowiskiem 

wychowanków rodzin zastępczych i placówek 

opiekunczo - wychowawczych

kuratorzy sądowi, 

policja,organizacje 

pozarządowe, 

oragzniacje 

wyznaniowe, placówki 

opiekuńczo - 

wychowawcze

1.2.2.Doskonalenie systemu rodzinnej i 

instytucjonalnej pieczy zastępczej. Zaoewnienie 

własciwych warunków życia dzieciom pozbawionym 

opieki rodzin naturalnych

Sprawozdanie za 2019 r. Strona 4



Załącznik 1 

Udzielanie wsparcia w postaci poradnictwa 

rodzinnego, prawnego oraz w zakresie edukacji 

i zatrudnienia.

2020 r. bez nakładów finansowych X X X

Praca socjalna prowadzona przez pracownika 

socjalnego nadzorującego prawidłowe 

funkcjonowanie mieszkań chronionych 

przeznaczonych dla osób usamodzielnianych

2020 r. bez nakładów finansowych X X X

507 960 589,38 476 381 494,95 30 394 979,88 1 184 114,55

państwo gmina inne Nazwa wskaźnika Liczba

Program profilaktyczny wczesnego wykrywania 

wad wzroku i zeza dla uczniów klas II szkół 

podstawowych na terenie Miasta Lublin

wrzesień-listopad 

2020 r.
100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 zrealizowano

Program polityki zdrowotnej Gminy Lublin na 

lata 2018–2020 w przedmiocie opieki 

paliatywnej i hospicyjnej dla dzieci i młodzieży 

oraz dla osób dorosłych w stanach 

terminalnych choroby

Styczeń-listopad 

2020
296 988,00 0,00 296988 0,00 zrealizowano

Program polityki zdrowotnej na lata 2019-2021 

w zakresie zdrowego odżywiania dla dzieci klas 

I-III szkół podstawowych w Lublinie „Jedz z 

głową

styczeń -grudzień 

2020 r.
298 067,00 0,00 298 067,00 0,00 zrealizowano

Program szczepień ochronnych przeciw 

wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) dla 12-

letnich mieszkanek Lublina w latach 2017-2020

styczeń -grudzień 

2020 r.
150 360,00 0,00 150 360,00 0,00 zrealizowano

Program profilaktyki próchnicy zębów dla 

uczniów lubelskich szkół na lata 2018–2020

styczeń -grudzień 

2020 r.
517 297,00 0,00 517 297,00 0,00 zrealizowano

Program profilaktyczny chorób zakaźnych w 

zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie 

dla osób powyżej 65 roku życia

wrzesień-grudzień 

2020 r.
216 640,00 0,00 216 640,00 0,00 zrealizowano

Osoby objęte profilaktycznymi programami 

zdrowotnymi
2020.r j.w. j.w. j.w. j.w.

liczba osób objętych 

profilaktycznymi programami 

zdrowotnymi

23 649 zrealizowano

Akcje informacyjne w zakresie profilaktyki 

zdrowotnej
2020.r b.d. b.d. b.d. b.d.

ilość wydanych materiałów 

informacyjnych dotyczących 

profilaktyki zdrowotnej

0

2020.r x x x x
liczba profilaktycznych akcji 

prozdrowotnych
0

W związku z pandemią koronowirusa  w 

roku 2020 nie zostały zrealizowane działania 

o charakterze profilaktycznych akcji 

prozdrowotnych.

2020.r b.d. b.d. b.d. b.d.

liczba osób biorących udział w 

profilaktycznych akcjach 

prozdrowotnych

0

Organizacja konferencji w zakresie akcji 

prozdrowotnych
2020.r b.d. b.d. b.d. b.d.

liczba zorganizowanych 

konferencji
0

liczba działań zrealizowanych 

w ramach podprogramów na 

rzecz ochrony zdrowia 

psychicznego

4 zrealizowano

liczba osób objętych 

działaniami
500 zrealizowano

26 780,00

1.3.2. Realizacja kompleksowych działań na rzecz 

ochrony zdrowia psychicznego mieszkańców Miasta 

Lublin

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla 

Miasta Lublin na lata 2018-2022

Wydział Zdrowia i 

Profilaktyki UM 

Lublin

MOPR w Lublinie, MUP 

w Lublinie, Biuro ds. 

Osób 

Niepełnosprawnych 

UM Lublin, CIK, 

podmioty lecznicze i 

organizacje 

pozarządowe, 

działające w obszarze 

ochrony zdrowia 

psychicznego na 

terenie Miasta Lublin

styczeń -grudzień 

2020 r

Wskaźniki realizacji zadania

0,00 26 780,00

liczba osób 

usamodzielniających się 

korzystających z usług 

doradczych

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w 

Lublinie

Ochrona zdrowia mieszkańców

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w 

Lublinie;

Wydzial Spraw 

Mieszkaniowych 

Urzędu Miasta Lublin, 

Centrum Edukacji i 

Pracy Miłodzieży OHP, 

organizace 

pozarządowe

297

Realizatorzy Termin realizacji Koszt działania

CEL 1.2. Usprawnienie systemu wsparcia dzieci i rodzin razem:

1.2.3. Tworzenie sprawnego systemu 

usamodzielniania i integracji ze środowiskiem 

wychowanków rodzin zastępczych i placówek 

opiekunczo - wychowawczych

Zadania Uwagi

"Program Wspierania Rodziny 

i Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej 

na terenie Miasta Lublin 

w latach 2019-2021".

0,00

1.3. Cel szczegółowy

Źródła finansowania

Koordynator

1.3.1. Realizacja profilaktycznych programów 

zdrowotnych

 Wydział Zdrowia i 

Profilaktyki UM 

Lublin

Wydział Zdrowia i 

Profilaktyki UM Lublin

liczba realizowanych 

profilaktycznych programów 

zdrowotnych

6

Organizacja akcji prozdrowotnych

Realizowane działania
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243 420,00 0,00 243 420,00 0,00CEL 1.3. Ochrona zdrowia mieszkańców razem:
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Załącznik 1 

państwo gmina inne

508 367 609,38 476 381 494,95 30 801 999,88 1 184 114,55

163 600,00 0,00 163 600,00 0,00

507 960 589,38 476 381 494,95 30 394 979,88 1 184 114,55

243 420,00 0,00 243 420,00 0,00

CEL GŁÓWNY 1. UTWORZENIE ZINTEGROWANEGO I DYNAMICZNEGO SYSTEMU EFEKTYWNIE WSPIERAJĄCEGO MIESZKAŃCÓW MIASTA I ICH RODZINY

CEL 1.1.Doskonalenie systemu współpracy instytucji pomocy społecznej z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami,działającymi na rzecz poprawy jakości 

życia mieszkańców Miasta Lublin razem*:

(*nie ujęto kosztów działań wieloletnich)

CEL 1.2. Usprawnienie systemu wsparcia dzieci i rodzin razem:

CEL 1.3. Ochrona zdrowia mieszkańców razem:

Koszt działania

Źródła finansowania

PODSUMOWANIE:
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Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Lublin 2014 - 2020 Załącznik 1

państwo gmina inne Nazwa wskaźnika Liczba

Koordynacja i monitoring inwestycji zrealizowanych w 2020 r. przy udziale środków 

zewnętrznych w myśl idei projektowania uniwersalnego:                   

1) "Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie 

stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie",                                                

2) "Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością 

intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie",                                                

3) "Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w 

obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF",                    

 4) " Przebudowa boiska piłkarskiego VI LO w Lublinie",                                            

 5) "Rozbudowa środowiskowego domu samopomocy „Kalina” w Lublinie"

2015 -2020 75 603 403,32 2 147 700,00 38 828 252,49 34 627 450,83

liczba inwestycji 

realizowanych w myśl idei 

projektowania 

uniwersalnego

5 zrealizowano

XXX Spotkania Artystów Nieprzetartego Szlaku Online, XXIII Spotkania z Piosenką 

Nieprzetartego Szlaku Online, Konkurs Plastyczny Konkurs Graficzny
2020 r. 277 000,00 b.d b.d b.d

liczba inwestycji 

realizowanych w myśl idei 

projektowania 

uniwersalnego 

3

Finansowanie: Gmina Lublin (Wydział Kultury), PFRON, Ministerstwo 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd Marszałkowski Wojwództa 

Lubelskiego

Powołanie koordynatora, zespołu i rozpoczęcie zatrudnienia w referacie dostępności: 

1. Zarządzeniem nr 145/9/2020 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 29 września 2020 r. został powołany 

koordynator ds. dostępności Urzędu Miasta Lublin i jednostek organizacyjnych miasta Lublin. 

Funkcję tę pełni Pani Joanna Olszewska - Dyrektor Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych;

2. Zarządzeniem nr 5/12/2020 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 2 grudnia 2020r. został powołany 

zespół zadaniowy do spraw dostępności Urzędu Miasta Lublin i jednostek organizacyjnych miasta 

Lublin. Zespół będzie się zajmował poprawą dostępności wydarzeń, usług i innych zadań 

realizowanych przez Miasto dla osób z różnymi potrzebami, w tym m.in. identyfikacją problemów, 

opracowywaniem oraz wdrażaniem zasad i procedur oraz monitorowaniem realizacji zaplanowanych 

zadań w zakresie poprawy dostępności. W ramach Zespołu utworzone zostaną podzespoły ds. 

dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej;

3. W Wydziale ds. Osób Niepełnosprawnych powstał Referat ds. dostępności, w którym zatrudniono 

1 osobę na stanowisku wsp. ds. dostępności wydarzeń miejskich, informatycznej oraz prowadzenia 

portalu.

Spotkania:

Licznie spotkania dotyczące wdrażania idei projektowania uniwersalnego:

1. Udział w badaniu PFRON będącym przygotowaniem do pozakonkursowego projektu „Usługi 

indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych 

budynków mieszkalnych”;

2. W ramach Projektu ,,Lepiej, szybciej, skuteczniej”, którego liderem była Fundacja Inicjatyw 

Menadżerskich Wydział uczestniczył w:

• zorganizowanym przez Fundację Inicjatyw Menedżerskich seminarium pt.: „Nowy paradygmat 

świadczenia usług publicznych na rzecz osób o szczególnych potrzebach”, z udziałem Partnera 

włoskiego Innovazione e Sistemi per il Mercato ed il Lavoro. S.r.l. Celem seminarium było zapoznanie 

się z włoskimi praktykami i wypracowanie szczegółowych założeń modelu DAS; 

•  14 spotkaniach Zespołu Projektowego FIM „Lepiej szybciej, skuteczniej” Celem projektu jest 

zwiększenie dostępności do usług publicznych osobom o szczególnych potrzebach poprzez 

opracowanie sposobu świadczenia i standardów usług publicznych dostosowanego do potrzeb osób 

o szczególnych potrzebach w ramach 6 jst; 

• 2 spotkaniach z delegacją z Włoch w ramach realizowanego Projektu, w którym współuczestniczy 

Miasto Lublin, realizowanym przez Fundację Inicjatyw Menadżerskich, współfinansowanym ze 

środków Unii Europejskiej. W Projekcie uczestniczy sześć jednostek samorządu terytorialnego: 

Gmina Miasto Lublin, Powiat Lubelski Ziemski, Gmina Konopnica, Gmina Miasto Kraśnik, Gmina 

Leżajsk oraz Gmina Tryńcza. W Projekcie uczestniczą także przedstawiciele włoskiego Regionu 

Piemont oraz Innovazione e Sistemi per il Mercato ed il Lavoro. S.r.l. z siedzibą w Turynie. Gościom 

przedstawiono zakres usług, jakie świadczy Miasto na rzecz osób o szczególnych potrzebach oraz 

stosowane rozwiązania w zakresie dostępności;

3. Udział w spotkaniu o dostępności zorganizowanym przez Biuro Partycypacji Społecznej;

4. Spotkaniach dotyczących dostępności kultury organizowanych przez Wydział Kultury, w tym 

pracownik Wydziału omówił ustawę o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

– 6 spotkań;

5. Spotkaniach zorganizowanych przez Wydział Partycypacji w sprawie zmian w Budżecie 

Obywatelskim wynikających z ustawy o zapewnieniu dostępności dla osób z różnymi potrzebami – 2 

spotkania;

6. Spotkania Zespołu Budżetu Obywatelskiego ds. oceny projektów – 3 spotkania;

7. Udział w spotkaniu focusowym – „Doświadczenia instytucji publicznych w zakresie obsługi osób 

głuchoniemych” przez Fundacji Rozwoju Europy Środkowo-Wschodniej;

8. Udział w seminarium on-line „Jak i gdzie usłyszeć lepiej” organizowanym przez Fundację Kultury 

bez Barier.                                                                                                                               9. Udział 

w spotkaniu w zakresie Dni Zrównoważonego Transportu 2 spotkania;

10. Udział w spotkaniu w sprawie Programu PFRON door to door zorganizowanym przez PFRON.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Opracowanie Programu działań miasta Lublin na rzecz mieszkańców z niepełnosprawnościami na 

lata 2021-2025:

Zarządzeniem nr 113/7/2020 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 lipca 2020 r. powołany został 

Zespół zadaniowy do opracowania "Programu działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców 

Miasta Lublin na lata 2021–2025". Odbyły się 3 spotkania zespołu zadaniowego ds. opracowania 

„Programu działań …na lata 2021-2025”.

17 grudnia 2020 r. Rada Miasta Lublin podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu działań…na 

lata 2021-2025”.   

2020 r.

Program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Lublin na lata 

2016-2020Liczba spotkań i 

konsultacji: 34

W ramach 

działalności Wydziału 

ds. osbób 

niepełnosprawnych

X

Koszt działania

Wskaźniki realizacji zadania

34

Uwagi

Źródła finansowania

Realizowane działania Koordynator Realizatorzy
Termin 

realizacji

2.CEL GŁÓWNY STWORZENIE WARUNKÓW DLA GODNEGO FUNKCJONOWANIA W SPOŁECZEŃSTWIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

2.1 Cel szczegółowy Wspieranie i realizacja działań zmierzających do udostępnienia przestrzeni publicznej oraz informacji

Zadania

Pełnomocnik 

Prezydenta ds. Osób 

Niepełnosprawnych

Wydział Funduszy 

Europejskich

Wydział Inwestycji i Remontów, 

Zarząd Dróg i Mostów, Zarząd 

transportu Miejskiego

Wydział ds. Osób 

Niepełnosprawnych, Wydział 

Projektów Nieinwestycyjnych, 

Wydział Architektury i 

Budownictwa, Wydział 

Planowania Urzędu Miasta 

Lublin, Społeczna Rada ds. 

Osób Niepełnosprawnych , 

jednostki organizacyjne miasta, 

organizacje pozarządowe

2.1.1. Wdrażanie i realizacja idei 

projektowania uniwersalnego, 

jako czynnika warunkującego 

dostępnośc architektoniczną oraz 

dostępność przestrzeni publicznej
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Prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych 2020 r.

w ramach 

bieżącej 

działalności

x x x
liczba podmiotów 

udzielających porad
2

Dzienny Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci i Młodzieży z 

Niepełnosprawniością Intelektualną, Ośrodek Wsparcia dla Osób z 

Niepełnosprawnością "Benjamin"

 • Wydział ds. osób niepełnosprawnych udzielił w 2020 roku 2 876 porad, z czego 

131 porad zostało udzielonych przez psychologa (47 porad) i tłumacza języka 

migowego (84 porady). W okresie od 12 marca do 28 czerwca oraz w III kwartale 

2020 roku nie świadczono porad psychologicznych ze względu na epidemię COVID-

19;

• Odbyło się spotkanie z uczestnikami WTZ Misericordia podczas którego 

przekazano informacje o instytucjach i dostępnych formach pomocy finansowej i 

pozafinansowej kierowanej do osób z niepełnosprawnościami oraz ulgach i 

uprawnieniach;

• W związku z epidemią koronawirusa wdrożono szereg działań mających na celu 

zapewnić bezpieczeństwo i ochronę zdrowia osób z niepełnosprawnością

i niesamodzielnych oraz seniorów: 

- został opracowany pakiet informacyjny dla osób z niepełnosprawnością

i niesamodzielnych zawierający informacje w postaci pytań i odpowiedzi dotyczących 

zagadnień i spraw codziennych związanych z epidemią coronawirusa. Informacje 

były uzupełniane na bieżąco;

- w związku ze zgłaszanymi uwagami dotyczącymi znacznie utrudnionego dostępu 

osób Głuchych i niesłyszących do usług medycznych w ramach zalecanej obecnie 

formy e-porady, zapewniono możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka 

migowego poprzez wybrany komunikator (Glide, WhatsApp, Messenger, e-mail, 

sms) realizującego usługi na rzecz Urzędu;

- informacje dla osób z niepełnosprawnościami dotyczące sytuacji związanej

z epidemią COVID -19 udostępnione zostały także z tłumaczeniem w PJM; 

- funkcjonujący w Wydziale Ośrodek Informacji Osób Niepełnosprawnych udzielał 

informacji i porad dotyczących postępowania oraz możliwości uzyskania wsparcia w 

codziennej egzystencji osobom niepełnosprawnym i niesamodzielnym;

- na bieżąco monitorowano i koordynowano działania z jednostek organizacyjnych i 

placówek świadczących usługi na rzecz osób z niepełnosprawnościami i 

niesamodzielnymi tj. MOPR, MZON, warsztaty terapii zajęciowej, ośrodki wsparcia 

etc..

2020 r.

W ramach 

działalności 

Wydziału ds. 

osbób 

niepełnosprawnyc

h

x x x
liczba podmiotów 

udzielających porad
1 Program działań

Usługa wsparcia psychologicznego realizowanego w ramach Ośrodka Informacji 

Osób Niepełnosprawnych.
2020 r. 4 500,00 4 500,00 liczba udzielonych porad 47

Inne inicjatywy o charakterze informacyjnym 2020 r.

W ramach 

działalności 

Wydziału ds. 

osbób 

niepełnosprawnyc

h

x x x na bieżaco

W 2020 r. prowadzono na szeroką skalę akcje informacyjna na 

stronach Miasta z uwagi na pandemię Covid. Na bieżąco 

aktualizowano informacje oraz umieszczono ważne dane w formie 

pytań i odpowiedzi. Informacje umieszczane były także w wersji dla 

Głuchych w PJM.

Lubelskie Targi Aktywności Osób Niepełnosprawnych 2020 r. 0 0 0 0
Liczba instytucji biorących 

udział w wydarzeniu
0

Z Uwagi na COVID nie odbyły się Lubelskie Targi Aktywności Osób 

Niepełnosprawnych

Prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i 

przeciwdziałaniu ich dyskryminacji - w roku 2020 w związku z sytuacją pandemiczną 

nie zostały ogłoszone konkursy z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 

zlecanych fundacjom i organizacjom pozarządowym.

2020 r. 0,00 0,00 0,00 0,00

liczba 

publikacji/egzemplarzy 

publikacji

0

W roku 2020 w związku z sytuacją pandemiczną nie zostały ogłoszone konkursy z 

zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej zlecanych fundacjom i organizacjom 

pozarządowym.

2020 r. 0,00 0,00 0,00 0,00

liczba instytucji, które 

wdrożyły dostęp do 

informacji ze szczególnym 

uwzględnieniem potrzeb 

osób niewidomych i 

niedowidzących, osób 

głuchych i 

niedosłyszących

0

281 500,00 0,00 4 500,00 0,00
CEL 2.1 Wspieranie i realizacja działań zmierzających do udostępnienia przestrzeni publicznej oraz informacji razem:

(*nie ujęto kosztów działań wieloletnich)

2.1.2.Zapewnienie dostępu do 

informacji o ulgach i 

uprawnieniach osób 

niepełnosprawnych, możliwym 

wsparciu finansowym i 

rzeczowym, rehabilitacji 

zdrowotnej, zawodowej i 

społecznej oraz funkcjonowaniu 

jednostek organizacyjnych Miasta 

Lublin

Wydział ds. Osób 

Niepełnosprawnych

Pełnomocnik Prezydenta ds. 

Osób Niepełnosprawnych, 

Wydział Informatyki i 

Telekomunikacji, Wydział 

Projektów Nieinwestycyjnych 

Urzędu Miasta Lublin,Miejski 

Ośrodek Pomocy Rodzinie w 

Lublinie, organizacje 

pozarządowe

2.2. Cel szczegółowy Stworzenie zintegrowanego systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych
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państwo gmina inne Nazwa wskaźnika Liczba

Współpraca instytucji samorzadowych z organizacjami pozarzadowymi 2020 r.

realizacja w  

ramach zadań 

bieżących, środki 

własne: koszt 

wykazany w poz. 

2.2.3,  2.3.1,   

2.3.2,   2.4.2

x x x

liczba akcji i programów w 

zakresie aktywizacji 

środowiska lokalnego 

osób niepełnosprawnych

3

Współpraca z organizacjami pozarządowymi w warunkach epidemii 

Covid – 19 odbywała się w sposób ciągły z zachowaniem wszelkich 

zasad bezpieczeństwa określonymi przez Ministerstwo Zdrowia. 

1. Zostały zrealizowane zadania: (szczegółowy opis poniżej)

a) wynikające z „Programu działań na rzecz niepełnosprawnych 

mieszkańców Miasta Lublin na lata 2016-2020” ( Pozostałe działania 

z zakresu zadań zleconych: Rozwijanie pasji i zainteresowań osób 

niepełnosprawnych w różnym wieku, Prowadzenie zajęć 

edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, Rehabilitacja 

osób niepełnosprawnych opisano w 2.3.1., 2.4.2.. i 2.3.2. środki na 

nie wykorzystane to 129 828,91 zł.  ),

b) „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” oraz „Opieka 

wytchnieniowa” – edycja 2020,

c) „Program wyrównywania różnic między regionami III”.

  2.  Uwzględniono diagnozy potrzeb przy planowaniu systemu usług i 

form wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych, na bieżąco w 

ramach realizowanych zadań np. w ramach realizacji programu 

„Opieka Wytchnieniowa 2020” oraz programu rządowego ,,Asystent 

osobisty osoby niepełnosprawnej”.

3. Zorganizowano spotkanie z przedstawicielami NGO w sprawie 

opieki wytchnieniowej, w tym letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.

Prowadzenie programu wolontarystycznego przez we współpracy z Fundacją Orlen, 

Fundacją Eudajmonia 
2020 r. 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00

liczba akcji i programów w 

zakresie aktywizacji 

środowiska lokalnego 

osób niepełnosprawnych

2
Program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Miasta 

Lublin na lata 2016-2020”

Upowszechnianie wiedzy o niepełnosprawności 2020 r. x x x x

liczba akcji i programów w 

zakresie aktywizacji 

środowiska lokalnego 

osób niepełnosprawnych

1

Uczestnictwo punktów informacyjnych, 

- Odbyło się spotkanie z uczestnikami WTZ Misericordia podczas 

którego przekazano informacje o instytucjach i dostępnych formach 

pomocy finansowej i pozafinansowej kierowanej do osób z 

niepełnosprawnościami oraz ulgach i uprawnieniach;

- W 2020 r. nie odbyły się coroczne Lubelskie Targi Aktywności Osób 

Niepełnosprawnych z uwagi na epidemię COVID; 

W roku 2020 w związku z sytuacją pandemiczną nie zostały ogłoszone konkursy z 

zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej zlecanych fundacjom i organizacjom 

pozarządowym.

2020 r. 0,00 0,00 0,00 0,00

liczba akcji i programów w 

zakresie aktywizacji 

środowiska lokalnego 

osób niepełnosprawnych

0
zadania zlecone ze środków PFRON będących w dyspozycji Miasta 

Lublin (algorytm),

Podnoszenie wiedzy przez urzędników nt. oferty usług dla osób niepełnosprawnych. 2020 r.

w ramach 

realizowanych 

zadań, 

bezkosztowo

x x x
Liczba przeszkolonych 

urzedników
15

1. Udział w spotkaniu focusowym – „Doświadczenia instytucji 

publicznych w zakresie obsługi osób głuchoniemych”  

organizowanym przez Fundacji Rozwoju Europy Środkowo-

Wschodniej; 

2. Udział w seminarium on-line „Jak i gdzie usłyszeć lepiej” 

organizowanym przez Fundację Kultury bez Barier;

3. Wydział uczestniczył w spotkaniach dotyczących dostępności 

kultury organizowanych przez Wydział Kultury, w którym brali udział 

pracownicy lubelskich instytucji kultury nalężących do Miasta;

4. Udział w szkoleniu „Tworzenie dostępnych cyfrowo dokumentów" 

przez Fundacji Polskiej Bez Barier - 4 osoby;

5. Udział w szkoleniu „Prosty język, łatwy tekst" przez Fundacji 

Kultury bez Barier – 3 osoby;

6. Udział w szkoleniu “Tworzenie dostępnych cyfrowo treści WWW” 

przez Ministerstwo Cyfryzacji – 3 osoby;

7. Udział w warsztacie: „ABC konsultacji i dobre praktyki z obszaru 

partycypacji” – 2 osoby.

liczba placówek

12

(domów samopomocy 8, 

klubów samopomocy 4)

zrealizowano

liczba uczestników 

697

(ŚDS-513

Kluby -184)

zrealizowano

Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (ŚDS-8 i 

Kluby samopomocy-4)
2020 r.

Uwagi

Źródła finansowania

2.2.1. Aktywizowanie środowiska 

lokalnego na rzecz osób 

niepełnosprawnych poprzez 

współpracę instytucji i organizacji 

pozarządowych

2.2.2. Tworzenie i rozwijanie 

infrastruktury odpowiadającej 

potrzebom osób 

niepełnosprawnych mieszkańców 

Miasta Lublin i ich rodzin

Realizowane działania Koordynator Realizatorzy
Termin 

realizacji

Wskaźniki realizacji zadania

Koszt działaniaZadania

Wydział ds. Osób 

Niepełnosprawnych

jednostki organizacyjne miasta, 

Wydziały Urzędu Miasta, 

Pełnomocnik Prezydenta ds. 

Osób 

Niepełnosprawnych,MOPR 

Lublin, szkoły wyższe, ośrodki 

badawcze, media, organizacje 

pozarządowe, w tym wolontariat

jednostki organizacyjne miasta, 

Wydział Inwestycji i Remontów, 

Wydział Spraw 

Mieszkaniowych, Wydział 

Zdrowia i Profilaktyki UM Lublin, 

Zarząd Nieruchomości 

Komunalnych, jednostki 

organizacyjne pomocy 

społecznej, instytucje kulturalne, 

organizacje pozarządowe

10 098 258,71 10 004 204,67 94 054,04 0,00

Wydział ds. Osób 

Niepełnosprawnych
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Funkcjonowanie Warsztatów Terapii zajęciowej 2020 r. 6 250 488,00 5 531 985,00 718 503,00 0,00 liczba jednostek 9

obecnie działa 9 Warsztatów Terapii Zajęciowej dla 270 uczestników. 

W 2020 r. dofinansowanie do działalności WTZ  ze środków PFRON 

wyniosło 5 531 985 zł, co stanowiło nie więcej niż 90% kosztów 

działalności. Dopełnieniem kosztów działalności WTZ były środki z 

budżetu Miasta Lublin w wysokości 718 503 zł 

Koordynacja i monitoring inwestycji zrealizowanych w 2020 r. przy udziale środków 

zewętrznych obejmujących swym zakresem m.in. poszerzeniem wsparcia dla osób 

niepełnosprawnych:

1)"Rozbudowa środowiskowego domu samopomocy „Kalina” w Lublinie"

2015 – 2020 15 287 633,00 1 116 000,00 5 368 698,16 8 802 934,84
liczba jednostek, które 

poszerzyły ofertę wsparcia
1 zrealizowano

Zapewnienie pomocy osobom niepełnosprawnym poszkodowanym na skutek  

wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi  

poprzez objęcie wsparciem samorządów powiatowych i gminnych, które 

uruchomiły dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych lub ich 

otoczenia. 

2020 r. 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 x x

Program PFRON „Pomoc osobom niepełnosprawnym 

poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych 

wywołanych chorobami zakaźnymi”, który umożliwiał samorządowi 

refundację do 50% wydatków na działania własne, jak i na działania 

realizowane w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, Miasto Lublin otrzymało 

refundację kosztów zakupu: środków ochrony osobistej, wyposażania 

Koordynacja i monitoring inwestycji zrealizowanych w 2020 r. przy udziale środków 

zewętrznych obejmujących swym zakresem m.in. powstanie nowych obiektów 

wspierających potrzeby osób niepełnosprawnych:

1) "Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie 

stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie",                                            

2) "Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością 

intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie",                                           

3)" Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublnie znajdującego się w 

obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF",            

4)" Przebudowa boiska piłkarskiego VI LO w Lublinie"

2015-2020 60 315 770,32 581 700,00 34 193 154,33 25 540 915,99
liczba nowo utworzonych 

jednostek
4 zrealizowano

Utworzenie siłowni zewnętrznej  w ramach  Udziauł w projekcie LUBInclusiON 

działanie profilaktyczne i usamodzielniajacew środowisku lokalnym oraz utworzenie 

nowych miejsc usług społecznych, utworzenie KLUBU SENIORA na terenie DPS 

BETANIA w Lublinie oraz Utworzenie w Domu Pomocy Społecznej dla Osób 

Nieopełnosprawnych Fizycznie w Lublinie wypozyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i 

wspomagającego dla mieszkańców Miasta Lublin, utworzenie Klubu Senira

2020 r. 26 303,65 1 631,68 0,00 24 671,97
liczba jednostek, które 

poszerzyły ofertę wsparcia
2 zrealizowano

1. Gmina Lublin w 2020 r. realizowała Programu „Opieka wytchnieniowa”– edycja 

2020 finansowany ze środków z Funduszu Solidarnościowego.

W ramach programu świadczono opiekę wytchnieniową, zarówno w formie dziennej 

w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

W 2020 r. opieka wytchnieniowa była prowadzona jedynie w formie opieki w miejscu 

zamieszkania za całkowitą kwotę 597 442,56 zł (591 452,16 - koszt realizacji, 5 

990,40 zł koszt obsługi) z Funduszu Solidarnościowego, całkowita kwota realizacji 

usług to 739 315,2 zł.

Z dotacji wydatkowano: 568 704,00 zł - 23 696 godzin usług opieki wytchnieniowej w 

miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej dla 218 osób (w tym 2 dzieci).

22 748,16 zł - zakup środków ochrony osobistej dla 197 opiekunek świadczących 

wsparcie w formie usług opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby 

niepełnosprawnej.

5 990,40 zł - koszty obsługi zadania (dodatki do wynagrodzeń dla 4 pracowników 

obsługujących zadanie).                                                                                                                                                                                         

2. Kontynuacja wdrożonej w 2012 r. usługi „Asystenta osobistego osoby 

niepełnosprawnej”. Wybrani oferenci: Fundacja Fuga Mundi oraz Polski Związek 

Niewidomych będą realizowały zadanie do końca 2022 roku. Zadanie finansowane 

jest w pełni ze środków Miasta w ramach „Programu działań na rzecz 

niepełnosprawnych mieszkańców miasta Lublin na lata 2016-2020”. W 2020 roku za 

środki własne Miasta Lublin wykonano 6 028 godzin usług asystenckich dla 57 osób, 

łącznie 21 asystentów świadczyło te usługi; 

3. Finansowanego z Funduszu Solidarnościowego Programu „Asystent osobisty 

osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020, pozyskano środki na realizację 

zadania w wys. 1 182 000 zł. W wyniku procedury konkursowej zostały wyłonione 

dwa podmioty do realizacji niniejszego Programu: Stowarzyszenie Synergia, 

Fundacja Szlachetne Zdrowie. 

36 631 godzin dla 246 osób za kwotę 1 098 596,50 zł oraz dodatkowo za obsługę 5 

890,28 zł.

2020 r. 1 911 928,20 1 701 929,20 209 999,00 0,00
liczba nowych form 

wsparcia: 
2

Ad. 1. Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  "Opieka 

wytchnieniowa" - edycja 2020 – program realizowany przez 

samorządy powiatowe i gminne ze środków Funduszu  

Solidarnościowego  ( koszty z SF 591 452,16 zł – koszt realizacji 

usług + 5 990, 40 zł koszty obsługi programu)                                                                                                            

Ad.2 Realizacja zadnia: świadczenie usług asystenta osoby 

niepełnosprawnej w ramach „Programu działań na rzecz 

niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Lublin na lata 2016-2020”

Ad. 3. Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  "Asystent 

osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020 – program 

realizowany ze środków Funduszu Solidarnościowego (koszty działań 

z SF 1 098 596,50 zł + na obsługę  5 890,28 zł)

 Angielski dla niepełnosprawnych  seniorów+Wdrożenie usług terapeutycznych, 

psychologicznych i fizjoterapeutycznych w domu osoby z niepełnosprawnością na 

czas zamknięcia ośrodka z powodu COVID-19. 

do 10 lutego 

2020 w każdy 

wtorek

0,00 0,00 0,00 0,00
liczba nowych form 

wsparcia
2

Realizacja: OW "Benjamin "z pomocą wolontariuszy-studentów 

anglistyki

2.2.2. Tworzenie i rozwijanie 

infrastruktury odpowiadającej 

potrzebom osób 

niepełnosprawnych mieszkańców 

Miasta Lublin i ich rodzin

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w 

Lublinie

organizacje pozarządowe, 

Wydział ds. Osób 

Niepełnosprawnych, 

Pełnomocnik Prezydenta ds. 

Osób Niepełnosprawnych

2.2.3. Wdrażanie i promowanie 

innowacyjnych form wsparcia 

dostosowanych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych

jednostki organizacyjne miasta, 

Wydział Inwestycji i Remontów, 

Wydział Spraw 

Mieszkaniowych, Wydział 

Zdrowia i Profilaktyki UM Lublin, 

Zarząd Nieruchomości 

Komunalnych, jednostki 

organizacyjne pomocy 

społecznej, instytucje kulturalne, 

organizacje pozarządowe

Wydział ds. Osób 

Niepełnosprawnych
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W ramach programu Za życiem w 2020 roku prowadzono zajęcia w nastepujących 

specjalnościach: rehabilitant ruchowy, logopeda, pedagog specjalny-surdopedagog, 

pedagog specjalny-tyflopedagog, pedagog specjalny-oligofrenopedagog, psycholog, 

opieka pielęgniarska, opieka i terapia psychologiczna,  rehabilitacja ruchowa, 

wsparcie pedagogiczne z zakresu pedagogiki specjalnej, wsparcie logopedyczne i 

terapia prowadzona przez instruktora widzenia.

2020 r. 514 341,35 514 341,35 0,00 0,00

liczba dzieci 

korzystających ze 

wsparcia

106

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” (rolę 

wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego 

na obszarze miasta Lublin pełnił Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. 

Zofii Sękowskiej w Lublinie)

Koordynacja i monitoring inwestycji zrealizowanych w 2020 r. przy udziale środków 

zewętrznych obejmujących swym zakresem m.in. nowe formy wsparcia dla osób  

niepełnosprawnych:

1) "Odbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty w 

Lublinie po pożarze",

2) "Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością 

intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie", 

2015-2020 9 226 330,79 1 450 000,00 5 692 730,79 2 083 600,00
liczba nowych form 

wsparcia
2 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

18 811 319,91 17 754 091,90 1 022 556,04 34 671,97

państwo gmina inne Nazwa wskaźnika Liczba

Programy promujace osiągniecia oraz pozytywny wizerunek osób niepełnosprawnych NGO 2020 r. 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 4

1. Organizacja Gali Aktywni z Lublina, w tym  Konkursu o Medal 

Prezydenta Miasta Lublin dla osób oraz instytucji i organizacji 

wyróżniających się osiągnięciami lub realizowanymi 

przedsięwzięciami na rzecz aktywizacji i integracji osób 

niepełnosprawnych oraz Lubelskich Targów Aktywności Osób 

Niepełnosprawnych nie odbyły sie z uwagi na pandemię.                                                                                                                                                                                                                                                                                

W ramach zadań zleconych w drodze konkursu wsparto działania: 

- Rozwijanie pasji i zainteresowań osób niepełnosprawnych w różnym 

wieku, 

Wybrani oferenci: Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób

z Niepełnosprawnością Intelektualną, Koło w Lublinie; Wędkarsko – 

Rekreacyjny Klub Eko; Stowarzyszenie Rodzin Osób z Zespołem 

Downa „Ukryty Skarb”; Lubelski Związek Inwalidów Narządu Ruchu. 

Koszt 20 000  zł (plan);

- Programy promujące osiągnięcia osób niepełnosprawnych - zadanie 

nie zrealizowane ze względu na COVID                                                                                                                               

Ponadto Wydział brał udział w wydarzeniach:                                                                                                                                                                                                                                               

1. Udział w ceremonii otwarcia zawodów w Mistrzostwach Polskich 

Juniorów i Juniorów Młodszych w Pływaniu Osób Niepełnosprawnych 

zorganizowane przez ICSiR START.

2. Udział w rozstrzygnięciu, organizowanego przez Lubelskie 

Stowarzyszenie Osób Chorych na Padaczkę i Ich Przyjaciół 

„Drgawka” XXVIII Konkursu Poetyckiego skierowanego do uczniów 

starszych klas szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych, osób niepełnosprawnych oraz seniorów. 

Nastąpiło także rozstrzygnięcie kolejnej edycji Przyjaznych 

Konkursów. 

DPS  Betania: Uroczystość Dzień Babci i Dziadka, Domowe SPA dla Mieszkańców, 

Zabawa Ostatkowa Mieszkańców, Spotkanie z Okazji Dnia Matki i Dnia 

OjcaRozstrzygniecie konkursu na najładniejszy balkon, Dzień Patrona 

kaplicy,Światowy Dzień Osób starszych

21.01.2020 

20.02.2020 

25.02.2020 

30.06.2020 

22.07.2020  

09.09.2020 

01.10.2020

w ramach 

działalności 

statutowej

x x x 7 zrealizowano

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki ze środków PFRON 2020 92 469,00 0,00 0,00 92 469,00

liczba imprez 

integracyjnych

(zawartych umów)

7 Środki PFRON

Organizacja imprez integracyjnych w ramach działalności ZOW i domów pomocy 

społecznej 
2020

w ramach 

działalności 

statutowej

0,00 0,00 0,00
liczba imprez 

integracyjnych
35

Znacząca liczba imprez nie odbyła się ze względu na ogłoszony stan 

pandemii

2.3.1. Wspieranie aktywności 

osób niepełnosprawnych i ich 

rodzin oraz działań 

samopomocowych w celu pełnej 

integracji społecznej oraz szeroko 

pojętej rehabilitacji

liczba 

programów/projektów 

promujących osiągnięcia 

osób niepełnosprawnych

CEL 2.2. Stworzenie zintegrowanego systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych razem:

(*nie ujęto kosztów działań wieloletnich)

Źródła finansowania

Koszt działania

Wskaźniki realizacji zadania
Termin 

realizacji
Koordynator Realizatorzy Uwagi

Wydział ds. osób 

niepełnosprawnych

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w 

Lublinie

organizacje pozarządowe, 

Wydział ds. Osób 

Niepełnosprawnych, 

Pełnomocnik Prezydenta ds. 

Osób Niepełnosprawnych

Realizowane działania

2.2.3. Wdrażanie i promowanie 

innowacyjnych form wsparcia 

dostosowanych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych

2.3. Cel szczegółowy Podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej

Zadania
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W roku 2020 w związku z sytuacją pandemiczną nie zostały ogłoszone konkursy z 

zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej zlecanych fundacjom i organizacjom 

pozarządowym.

2020 r. 0,00 0,00 0,00 0,00

liczba 

programów/projektów 

promujących osiągnięcia 

osób niepełnosprawnych, 

liczba osób objętych 

zadaniem w ramach 

konkursu

0 Brak realizacji ze względu na ogłoszony stan pandemii

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych 2020 r. 88 055,00 0,00 88 055,00 0,00

liczba osób, które 

otrzymały dofinansowania 

z zakresu rehabilitacji 

społecznej

120
Pozostałe zadania zlecone w drodze konkursu  z zakresu:

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych-  wykonanie 88 055 zł 

2020 r. 131 918,87 131 918,87 0,00 0,00
liczba dofinansowanych 

środków transportu
2

2020 r. 318 742,97 318 742,97 0,00 0,00
liczba instytucji, w których 

zlikwidowano bariery
5

Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, przedmioty pomocnicze, sprzęt 

rehabilitacyjny, likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu 

się, turnusy rehabilitacyjne, usługi tłumacza języka migowego, pilotażowy program 

„aktywny samorząd”

2020 r. 5 009 014,00 0,00 0,00 5 009 014,00

liczba osób, które 

otrzymały dofinansowania 

z zakresu rehabilitacji 

społecznej

6155 Środki PFRON

Likwidacja barier transportowych 

(Zespół Ośrodków Wsparcia)
2020 r. 71 080,50 0,00 71 080,50 0,00

liczba dofinansowanych 

środków transportu
1 zrealizowano

Koordynacja i monitoring inwestycji zrealizowanych w 2020 r. przy udziale środków 

zewnętrznych obejmujących swym zakresem m.in. likwidację barier 

architektonicznych dla osób niepełnosprawnych:

1)"Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie 

stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie",                                      

2) "Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością 

intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie",                                            3) 

"Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze 

Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF",             

4) " Przebudowa boiska piłkarskiego VI LO w Lublinie", 

5) "Rozbudowa środowiskowego domu samopomocy „Kalina” w Lublinie"

2015 -2020 x x x x
liczba instytucji, w których 

zlikwidowano bariery
5

Koszt działań wykazano w zadaniu:2.1.1. Wdrażanie i realizacja idei 

projektowania uniwersalnego(…)

5 731 280,34   450 661,84   179 135,50   5 101 483,00   

państwo gmina inne Nazwa wskaźnika Liczba

Realizacja programów szkolenia sportowego osób niepełnosprawnych oraz 

organizacja imprez
2020 r 100 700,00 0,00 100 700,00 0,00

liczba projektów 

realizowanych na rzecz 

aktywnej integracji dzieci i 

młodzieży 

niepełnosprawnej

12
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi zgodnie z art.3 

ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

liczba projektów 

realizowanych na rzecz 

aktywnej integracji dzieci i 

młodzieży niepełnosprawej

1

liczba uczniów 

korzystających ze 

wsparcia

399

 Realizacja programu: „To mój Lublin” MDK nr 2 w Lublinie 2020 r. b.d. b.d. b.d. b.d.

liczba projektów 

realizowanych na rzecz 

aktywnej integracji dzieci i 

młodzieży niepełnosprawej

1 zrealizowano

liczba projektów 

realizowanych na rzecz 

aktywnej integracji dzieci i 

młodzieży niepełnosprawej

1 zrealizowano

1.Pozyskano środki PFRON na modernizację 5. warsztatów terapii zajęciowej oraz 

zakup środki transportu dla dwóch WTZ przy Fundacji Aktywator oraz ŚDS 

Lubelskiego Towarzystwa Dobroczynności. Razem z „Programu wyrównywania 

różnic między regionami III” obszar F i D. 

2.Realizacja  Programu Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w 

wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi  100 000 

zł (refundacja poniesionych wydatków ze względu na COVID przez placówki Miasta i 

Hospicjum Małego Księcia)                                                                                                                                                                                       

2.3.2. Stopniowe likwidowanie 

istniejących barier technicznych, 

komunikacyjnych, 

architektonicznych oraz 

społecznych w celu umożliwienia 

osobom niepełnosprawnym 

pełniejszego uczestnictwa w 

życiu społecznym

Wydział ds. Osób 

Niepełnosprawnych

2.3.1. Wspieranie aktywności 

osób niepełnosprawnych i ich 

rodzin oraz działań 

samopomocowych w celu pełnej 

integracji społecznej oraz szeroko 

pojętej rehabilitacji

Termin 

realizacji

Integracja społeczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

Źródła finansowania Wskaźniki realizacji zadania

Miejski Ośrodek Pomocy 

Rodzinie w Lublinie, PFRON, 

jednostki organizacyjne miasta, 

Wydziały Urzędu Miasta, 

organizacje pozarządowe, 

społeczność lokalna

UwagiKoszt działania

184 101,60

CEL 2.3. Podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej razem:

2.4.1. Podjęcie działań na rzecz 

dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej i ich rodzin w 

celu umożliwienia im aktywnego 

uczestnictwa w życiu społecznym

Wydział ds. Osób 

Niepełnosprawnych

Wydział Oświaty i Wychowania, 

Wydział Kultury, Wydział Sportu 

i Turystyki Urzędu Miasta 

Lublin, placówki oświatowe, 

Pełnomocnik Prezydenta ds. 

Osób Niepełnosprawnych, 

organizacje pozarządowe, w 

tym wolontariat, społeczność 

lokalna

Zadania Realizowane działania Koordynator Realizatorzy

2.4. Cel szczegółowy

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania 

zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w latach 2020-2022
0,00 0,00

2020 r. 184 101,60 0,00 0,00

zrealizowano

Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały 

ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych uczniów   posiadających 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do bezpłatnego przekazania uczniom

2020 r. 132 968,44 132 968,44
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liczba uczniów 

korzystających ze 

wsparcia

618 zrealizowano

2020 r. b.d. b.d. b.d. b.d.

liczba uczniów 

niepełnosprawnych 

uczęszczających do 

przedszkoli i szkoł na 

wszystkich poziomach 

edukacji

1 701
zrealizowano

(informacja dotyczy uczniów w placówkach prowadzonych przez jst)

2020 r. b.d. b.d. b.d. b.d.

liczba przedszkoli i szkół 

prowadzących kształcenie 

specjalne i integracyjne

18
zrealizowano

(informacja dotyczy placówek prowadzonych przez jst)

2.4.3. Promowanie działań 

placówek realizującyh programy 

na rzecz integracji i rozwoju 

dzieci i młodzieży, w 

szczególności o charakterze 

kulturalnym i sportowym

Reazlizacja imprez promujących umiejętnosci i osiągnięcia dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej

Wydział ds. Osób 

Niepełnosprawnych

placówki oświatowe, Wydział 

Kultury, Wydział Sportu i 

Turystyki Urzędu Miasta Lublin, 

Miejski Ośrodek Pomocy 

Rodzinie w Lublinie

2020 r. 0,00 0,00 0,00 0,00

liczba imprez promujących 

umiejętnosci i osiągnięcia 

dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej

o brak realizacji z uwagi na ogłoszony stan epidemii

417 770,04 317 070,04 100 700,00 0,00

2.5 Cel szczegółowy

państwo gmina inne Nazwa wskaźnika Liczba

Propagowanie idei zatrudniania osób niepełnosprawnych i innych instrumentów 

kierowanych do tej grupy osób
2020

 w ramach 

działalności 

statutowej  

Wydziału ds. 

Osób 

Niepelnosprawnyc

h

x x x

liczba osób 

niepełnosprawnych, które 

podjęły zatrudnienie

b.d.

1. Udział w posiedzeniu Regionalnej Kapituły XV edycji Konkursu dla 

Pracodawców Wrażliwych Społecznie LODOŁAMACZE 2020. 

Organizatorem Konkursu jest Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób 

Niepełnosprawnych „FAZON”, której założycielem jest Polska 

Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

2. Udział w Targach Ekonomii Społecznej;

3. Udział w prezentacji dobrej praktyki w Konkursie Samorządowy 

Lider Zarządzania 2020 w formie on-line. Urząd Miasta Lublin 

otrzymał nagrodę główną za przyjazne zatrudnianie osób z 

niepełnosprawnościami;

4. W ramach organizacji Lubelskich Targów Aktywności Osób 

Niepełnosprawnych nie zorganizowano w 2020 r. ze względu epidemii 

COVID.

Wspieranie działań z zakresu integracji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych
cały rok

 w ramach 

działalności 

statutowej 

placówki

x x x

liczba osób 

niepełnosprawnych, które 

podjęły zatrudnienie

5 

w tym: 4 mieszkańców 

mieszkań chronionych

Program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Miasta 

Lublin na lata 2016-2020”

Umożliwienie osobom niepełnosprawnym podjęcia pracy, samozatrudnienia, 

uczestnictwa 

w stażach 

i szkoleniach 

z różnych dziedzin oraz dostępnych innych formach wsparcia

2020 r. 730 831,00 730 831,00 0,00 0,00

liczba osób 

niepełnosprawnych, które 

podjęły zatrudnienie

259

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy. 

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych. 

Uchwała Nr 585/XVIII/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 23 kwietnia 

2020r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i 

społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 

2020 roku.                                                                                                                                  

Ustawa o zatrudnieniu socjalnym 

z 13.06.2003 roku z późn. zm.                                                                                                 

"Program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Miasta 

Lublin w latach 2016 - 2020” (Uchwała Nr 348/XIII/2015 Rady Miasta 

Lublin z dnia 23 grudnia 2015r.

730 831,00 730 831,00 0,00 0,00

państwo gmina inne

25 972 701,29 19 252 654,78 1 306 891,54 5 136 154,97

Realizatorzy
Termin 

realizacji
Koszt działania

Źródła finansowania Wskaźniki realizacji zadania

Uwagi

jednostki organizacyjne miasta, 

Wydział Inwestycji i Remontów 

Urzędu Miasta, Miejski Ośrodek 

pomocy Rodzinie w Lublinie, 

Pełnomocnik Prezydenta ds. 

Osób Niepełnosprawnych, 

organizacje pozarządowe

184 101,60

Koordynator

CEL 2.4. Integracja społeczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej razem:

CEL.2.5. Wsparcie działań w ramach rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych razem:

2.4.1. Podjęcie działań na rzecz 

dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej i ich rodzin w 

celu umożliwienia im aktywnego 

uczestnictwa w życiu społecznym

Wydział ds. Osób 

Niepełnosprawnych

Wydział Oświaty i Wychowania, 

Wydział Kultury, Wydział Sportu 

i Turystyki Urzędu Miasta 

Lublin, placówki oświatowe, 

Pełnomocnik Prezydenta ds. 

Osób Niepełnosprawnych, 

organizacje pozarządowe, w 

tym wolontariat, społeczność 

lokalna

Organizacja kształcenia specjalnego i kształcenia integracyjnego

2.4.2. Zapewnienie możliwości 

pobierania nauki, jak również 

zdobywania przyszłego zawodu 

we wszystkich typach szkół przez 

dzieci i młodzież 

niepełnosprawną zgodnie z 

indywidualnymi potrzebami 

rozwojowymi i edukacyjnymi oraz 

predyspozycjami

Wydział Oświaty i 

Wychowania Urzędu 

Miasta Lublin

Wydział ds. Osób 

Niepełnosprawnych, PFRON 

Oddział Lubelski, Urząd Miasta, 

organizacje pozarządowe, 

warsztaty terapii zajęciowej, 

zakłady pracy chronionej, 

zakłady aktywności zawodowej, 

jednostki organizacyjne miasta

Wsparcie działań w ramach rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych

PODSUMOWANIE:

2.5.1. Działania na rzecz 

aktywizacji zawodowej osób 

niepełnosprawnych

Miejski Urząd Pracy w 

Lublinie

Zadania Realizowane działania

2020 r.

Koszt działania

CEL GŁÓWNY 2. STWORZENIE WARUNKÓW DLA GODNEGO FUNKCJONOWANIA W SPOŁECZEŃSTWIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

184 101,60 0,00 0,00

Źródła finansowania

Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały 

ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych uczniów   posiadających 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do bezpłatnego przekazania uczniom
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281 500,00 0,00 4 500,00 0,00

18 811 319,91 17 754 091,90 1 022 556,04 34 671,97

5 731 280,34 450 661,84 179 135,50 5 101 483,00

417 770,04 317 070,04 100 700,00 0,00

730 831,00 730 831,00 0,00 0,00CEL.2.5. Wsparcie działań w ramach rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych razem:

CEL 2.1 Wspieranie i realizacja działań zmierzających do udostępnienia przestrzeni publicznej oraz informacji razem:

(*nie ujęto kosztów działań wieloletnich)

CEL 2.2. Stworzenie zintegrowanego systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych razem:

(*nie ujęto kosztów działań wieloletnich)

CEL 2.3. Podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej razem:

CEL 2.4. Integracja społeczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej razem:
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państwo gmina inne Nazwa wskaźnika Liczba

Współpraca z Radą Seniorów Miasta Lublin 2020 r. x x x x
liczba spotkań, konferencji 

zorganizowanych
1 zrealizowano

Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2020 r. x x x x

liczba współpracujących 

organizacji pozarządowych i 

instytucji zajmujących się 

osobami starszymi

84 zrealizowano

Dyżur Pełnomocnika w IPS 2020 r. x x x x

bezpośredni dyżur 

Pełnomocnika/telefoniczny dyżur 

Pełnomocnika  – koordynacja i 

pomoc w działaniach wsparcia dla 

Seniorów/liczba osób które 

skorzystały z informacji

32 dyżury w IPS

190 dni dyżuru telefonicznego

480 osób

zrealizowano

Prowadzenie i utrzymanie ośrodków wsparcia dla 

seniorów
2020 r. 3 952 804,72 197 838,61 3 118 424,04 636 542,07

liczba dziennych ośrodków 

wsparcia dla seniorów
26

w ramach projektów unijnych LubIncluciON, 

"Aktywni i Samodzielni" , Programu 

rządowego "Senior+"oraz ze środków 

własnych Gminy Lublin

Uczestnicy ośrodków korzystający z usług 

wspomagających, zdrowotnych, aktywizujących
2020 r. 4 146 574,84 0,00 4 146 574,84 0,00

liczba osób korzystających z 

oferty dziennych ośrodków 

wsparcia dla seniorów

405

w ramach projektów unijnych LubIncluciON, 

"Aktywni i samodzielni", Programu 

rządowego "Senior+" oraz ze środków 

własnych Gminy Lublin

Uczestnicy ośrodków korzystający z usług 

wspomagających, zdrowotnych, aktywizujących
2021 r. x x x x

liczba osób korzystających z 

usług wspomagających, 

zdrowotnych, aktywizujących

680

w ramach projektów unijnych LubIncluciON, 

"Aktywni i samodzielni" , Programu 

rządowego "Senior+" oraz ze środków 

własnych Gminy Lublin

Realizacja zadania z pomocy społecznej - usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
2020 r. 13 118 671,50 0,00 13 118 671,50 0,00

liczba osób korzystających z 

usług opiekuńczych i ze 

specjalistycznych usług 

opiekuńczych

1584

Realizacja zadania z pomocy społecznej - specjalistyczne 

usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
2020 r. 517 357,50 517 357,50 0,00 0,00

liczba osób objętych pomocą w 

postaci specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi

85

2020 r. x x x x
liczba osób starszych objetych 

wsparciem wolontariuszy

70 osoby (środowiska 

indywidualne), w tym 68 w 

ramach Programu "Wspieraj 

Seniora"

zrealizowano

2020 r. x x x x
liczba odwiedzin wolontariuszy w 

środowisku osób starszych

433 wizyty w środowiskach 

indywudualnych, w tym 381 w 

ramach Programu "Wspieraj 

Seniora"

zrealizowano

stan na dziań 

31.12.2020 r.
x x x x

liczba osób oczekujących na 

miejsce w domach pomocy 

społecznej

269 zrealizowano

2020 r. 46 031 803,00 0,00 46 031 803,00 0,00
liczba nowoutworzonych i 

istniejących miejsc w DPS

l. miejsc 632

(w tym nowoutworzonych: 7)  

W 2020 roku na terenie Miasta Lublin 

funkcjonowało 7 domów pomocy społecznej. 

Liczba nowoutowrzonych miejsc wynika ze 

zmiany statutowej liczby miejsc w DPS 

im.W. Michelisowej oraz DPS im. Św. Jana 

zlecanie zadań na mocy zawartych umów - 

podmiotom wyłonionym w drodze otwartego 

konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych z zakresu pomocy społecznej w 

formie usług opiekuńczych i 

specjalistycznych usług opiekuńczych oraz 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz 

mieszkańców Miasta Lublin w latach 2018 - 

2020. 

Kontynuowanie działalności wolontarystycznej w 

strukturach MOPR w Lublinie, skierowanej do osób 

starszych, które własnym staraniem nie są w stanie 

przezwyciężyć rodzących się problemów życia 

codziennego

Zapewnienie opieki w domach pomocy społecznej 

osobom niemogącym samodzielnie funkcjonować w 

środowisku

3.CEL GŁÓWNY ORGANIZACJA DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA I FUNKCJONOWANIA SENIORÓW, POBUDZENIA ICH AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I POPRAWY WIZERUNKU

3.1 Cel szczegółowy Wyrównywanie szans i zapobieganie wykluczeniu społecznemu seniorów

Zadania Realizowane działania Koordynator Realizatorzy
Termin 

realizacji
Koszt działania

Źródła finansowania Wskaźniki realizacji zadania

Uwagi

3.1.1. Aktywizowanie 

środowiska lokalnego na 

rzecz osób starszych 

poprzez rozszerzanie 

współpracy instytucji i 

organizacji 

pozarządowych

Pełnomocnik 

Prezydenta Miasta 

Lublin ds. Seniorów

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w 

Lublinie, Lubelskie 

Centrum Aktywności 

Obywatelskiej, 

jednostki 

organizacyjne miasta, 

organizacje 

pzarządowe, w tym 

wolontariat

3.1.2. Doskonalenie 

systemu wsparcia dla 

osób starszych 

funkcjonujących 

samodzielnie w 

środowisku

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w 

Lublinie

organizacje 

pozarzadowe, 

wolontariusze

3.1.3. Rozwijanie i 

doskonalenie systemu 

wsparcia dla osób 

starszych nie mogących 

funkcjonować 

samodzielnie w 

środowisku

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w 

Lublinie

Wydział Funduszy 

Europejskich

Wydział Inwestycji i 

Remontów,

organizacje 

pozarządowe, 

jednostki 

organizacyjne 

pomocy społecznej
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Utworzenie nowego ośrodka wsparcia ŚOW Kalina 2020 r. 220 002,91 0,00 215 967,33 4 035,58
liczba nowoutworzonych miejsc w 

ośrodkach wsparcia

60 miejsc (nabór uczestników od 

2021)

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-

2020

Utworzenie nowego ośrodka wsparcia Centrum Rozwoju i 

Integracji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
2020 r. 0,00 0,00 0,00 0,00

liczba nowoutworzonych miejsc w 

ośrodkach wsparcia

50 miejsc (nabór uczestników od 

2021)

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-

2021

2020 r. x x x x liczba osób skierowanych do DPS 269 zrealizowano

2020 r. x x x x
liczba osób zamieszkujących w 

DPS
602

Dane dotyczą osób zamieszkujących w 

lubelskich domach pomocy społecznej w 

2020 r. narastająco

Realizacja Programu "Lublin Strefa 60+", w ramach 

którego funkcjonuje Lubelska Karta Seniora
2020 r. x x x x

liczba osób posiadających 

Lubelską kartę Seniora

(wg stanu na dzień 31.12.2019 r.)

20 150 zrealizowano

Organizacja miejskich obchodów Dnia Babci i Dziadka, 

Dnia Solidarności Międzypokoleniowej, online, Lubelskich 

Dni Seniora, konkursu fotograficznego „Moje 

najpiękniejsze zielone miejsce na ziemi” oraz literackiego 

„Senior w koronie”

2020 r. x x x x

liczba zorganizowanych szkoleń, 

pogadanek, spotkań 

informacyjnych

6 zrealizowano

67 987 214,47 715 196,11 66 631 440,71 640 577,65

państwo gmina inne Nazwa wskaźnika Liczba

2020 r.

 w ramach 

działalności 

statutowej placówek

x x x
liczba osób objętych programami 

profilaktyki zdrowotnej
38

Gminny Program Profilaktyki i 

Rozwiazywania Problemów Alkoholowych 

oraz Program szczepień przeciwko grypie 

2020 r. 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 liczba programów 2 zrealizowano

2020 r.

 w ramach 

działalności 

statutowej placówek

x x x

liczba osób uczestniczących w 

pogadankach prozdrowotnych, 

spotkaniach informacyjnych

707

Program Wsparcia i Aktywizacji Społecznej 

Seniorów na terenie Miasta Lublin w latach 

2016-2020, Program działań na rzecz 

niepełnosprawnych mieszkańców miasta 

Lublin na lata 2016 - 2020 

2020 r. 26 036,48 6 182,77 1 940,00 17 913,71

liczba zorganizowanych 

pogadanek prozdrowotnych, 

spotkań informacyjnych

201

Program Wsparcia i Aktywizacji Społecznej 

Seniorów na terenie Miasta Lublin w latach 

2016-2020, Program działań na rzecz 

niepełnosprawnych mieszkańców miasta 

Lublin na lata 2016 - 2020 

Dystrybucja maseczek ochronnych wśród seniorów (8 000 

tys.), upowszechnianie informacji nt. wsparcia 

psychologicznego – poradnik, gazetka, informacje w 

prasie, spotkania psychologa z seniorami, spacery Nordic 

Walking w ramach LDS

2020 r. b.d. b.d. b.d. b.d.
liczba zorganizowanych działań, 

spotkań informacyjnych
4 zrealizowano

3.1.4. Stopniowe 

likwidowanie barier 

uniemożliwiających 

seniorom uczestniczenie 

w życiu społecznym

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w 

Lublinie

Biuro ds. Osób 

Niepełnosprawnych, 

Pełnomocnik 

Prezydenta ds. 

Seniorów, 

organizacje 

pozarządowe, 

jednostki 

organizacyjne 

pomocy społecznej

3.2. Cel szczegółowy Organizacja działań w ramach profilaktyki zdowotnej i ochrony zdrowia seniorów

Zadania Realizowane działania

Źródła finansowania Wskaźniki realizacji zadania

Uwagi

Realizacja programów profilaktycznych dla mieszkańców 

domów pomocy społecznej na terenie Miasta Lublin 

Pogadanki prozdrowotne, wykłady, instruktaże, porady, 

zajęcia edukacyjne ze specjalistami

(Zespół Ośrodków Wsparcia)

Zapewnienie opieki w domach pomocy społecznej 

osobom niemogącym samodzielnie funkcjonować w 

środowisku

Termin 

realizacji
Koszt działania

3.1.3. Rozwijanie i 

doskonalenie systemu 

wsparcia dla osób 

starszych nie mogących 

funkcjonować 

samodzielnie w 

środowisku

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w 

Lublinie

Wydział Funduszy 

Europejskich

Wydział Inwestycji i 

Remontów,

organizacje 

pozarządowe, 

jednostki 

organizacyjne 

pomocy społecznej

CEL 3.1 Wyrównywanie szans i zapobieganie wykluczeniu społecznemu seniorów razem:

Koordynator Realizatorzy
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Zajęcia zwiększające aktywność fizyczną seniorów

(Zespół Ośrodków Wsparcia)
2020 r.

 w ramach 

działalności 

statutowej placówek

x x x

liczba osób objętych programami 

mającymi na celu zwiększenie 

aktywności fizycznej seniorów

421 zrealizowano

29 036,48 6 182,77 4 940,00 17 913,71

państwo gmina inne Nazwa wskaźnika Liczba

Organizowanie imprez, wycieczek, festynów w DPS w 

ramach działalności statutowej
2020 r.

 w ramach 

działalności 

statutowej placówek

b.d. b.d. b.d. 355 zrealizowano

Organizacja imprez w ramach aktywizacji społecznej 

seniorów
2020 r. bezkosztowo 0,00 0,00 0,00 3 zrealizowano

 Lubelskie Dni Seniora
lipiec-wrzesień 

2020 r.
b.d. b.d. b.d. b.d.

5 zajęć dla 32 grup (skorzystało 

302 seniorów) 
zrealizowano

Realizowanie programów i projektów na rzecz osób 

starszych
2020 r. 1 240 242,35 198 945,68 399 274,80 642 021,87

liczba programów i projektów 

realizowanych na rzecz osób 

starszych/liczba osób objętych 

programami i projektami

2/30

1. LubIncluciON. 2."Aktywni i Samodzielni" , 

w tym SOS dla Seniora - tzw. opaski życia 3. 

Program rządowy "Senior+" - 

funkcjonowanie   Dziennego Domu 

"Senior+" 4. Program Rządowy - 

funkcjonowanie Klubu Senior+"Centrum 

Aktywizacji"

Dzień Solidarności Międzypokoleniowej online czeriwc 2020 b.d. b.d. b.d. b.d. liczba zorganizowanych wydarzeń 1 zrealizowano

 Konkurs fotograficzny „Moje najpiękniejsze zielone 

miejsce na ziemi” oraz literacki „Senior w koronie”
01.08.2020 r. b.d. b.d. b.d. b.d. liczba zorganizowanych wydarzeń 2 zrealizowano

Miejskie obchody Dnia Babci i Dziadka 01.02.2020 r. b.d. b.d. b.d. b.d. liczba zorganizowanych wydarzeń 1 (skorzystało ok. 200 seniorów) zrealizowano

Telewsparcie 60+ - wsparcie psychologiczne na telefon 2020 r. b.d. b.d. b.d. b.d. liczba zorganizowanych inicjatyw

1 (TeleWsparcie 60+ - 17 osób. 

Łączna liczba godzin dyżurów 

Telewsparcia 60+ wyniosła 759)

zrealizowano

liczba zrealizowanych wniosków w 

2020 o wydanie Lubelskiej Karty 

Seniora

1 154

liczba Partnerów Programu 
155 podmiotów działających w 

różnorodnych branżach

Organizacja imprez w ramach aktywizacji społecznej 

seniorów (MOPR Lublin)
2020 r. 0,00 0,00 0,00 0,00 0

brak realizacji z uwagi na ogłoszony stan 

epidemii

b.d. b.d.

Aktywizacja społeczna seniorów

b.d. zrealizowano

Koordynator Realizatorzy
Termin 

realizacji
Koszt działania

Wskaźniki realizacji zadania

Uwagi

3.3.1. Pobudzanie, 

wspieranie i promocja 

aktywnosci społecznej 

osób starszych

Pełnomocnik 

Prezydenta ds. 

Seniorów, Miejski 

Ośrodek Pomocy 

Rodzinie w Lublinie

Biuro ds. Osób 

Niepełnosprawnych, 

media, jednostki 

organizacyjne 

pomocy społecznej, 

organizacje 

pozarządowe, w tym 

wolontariat

liczba zorganizowanych imprez, 

wycieczek, festynów dla seniorów

Realizacja Programu "Lublin Strefa 60+"

Zadania Realizowane działania

CEL 3.2 Organizacja działań w ramach profilaktyki zdowotnej i ochrony zdrowia seniorów razem:

3.3. Cel szczegółowy

Źródła finansowania

2020 r. b.d.
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Dyżury w Wydziale Inicjatyw i Programów Społecznych w 

zakresie doradztwa psychologicznego
2020 r. b.d. b.d. b.d. b.d.

1 (ze wsparcia grupowego 

skorzystało 98 osób, z 

indywidualnego 49-wszystkie te 

osoby były kilka lub kilkanaście 

razy, ilość godzin pomocy 

psychologicznej – 571)

zrealizowano

Organizacja tematycznych inicjatyw międzypokoleniowych 

razem, w tym:
2020 r. 120,00 0,00 0,00 120,00 70 zrealizowano

Spotkania z dziećmi i młodzieżą z różnych okazji w 

domach pomocy społecznej
2020 r. 120 0 0 120 69 zrealizowano

Dzień Solidarności Międzypokoleniowej online
kwiecień 2020 

r.
b.d. b.d. b.d. b.d. 1 zrealizowano

Organizacja tematycznych inicjatyw międzypokoleniowych 

(MOPR Lublin)
2020 r. 0,00 0,00 0,00 0,00 0

brak realizacji z uwagi na ogłoszony stan 

epidemii

Organizowanie spotkań i warsztatów 

międzypokoleniowych dla mieszkańców DPS i 

uczestników Klubu Seniora

2021 r. x x x x 263 zrealizowano

Organizacja tematycznych inicjatyw międzypokoleniowych 

(MOPR Lublin)
2020 r. 0,00 0,00 0,00 0,00 0

brak realizacji z uwagi na ogłoszony stan 

epidemii

Propagowanie idei wolontariatu wśród Seniorów 2020 r. b.d. b.d. b.d. b.d. liczba seniorów-wolontariuszy 31
Wolontariusze 65+ na terenie DPS "Betania" 

w Luiblinie

 Grupy samopomocowe osób starszych

(Zespół Ośrodków Wsparcia)
2019 r. b.d. b.d. b.d. b.d.

liczba istniejacych i 

nowopowstałych grup 

samopomocowych osób starszych

16(nieformalne) zrealizowano

1 240 362,35 198 945,68 399 274,80 642 141,87

państwo gmina inne

69 256 613,30 920 324,56 67 035 655,51 1 300 633,23

67 987 214,47 715 196,11 66 631 440,71 640 577,65

29 036,48 6 182,77 4 940,00 17 913,71

1 240 362,35 198 945,68 399 274,80 642 141,87

liczba seniorów objętych 

działaniami w ramach integracji 

międzypokolniowych

liczba zorganizowanych inicjatyw 

międzypokoleniowych

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w 

Lublinie

Biuro ds. Osób 

Niepełnosprawnych, 

Pełnomocnik 

Prezydenta ds. 

Seniorów, placówki 

oświatowe, jednostki 

organizacyjne miasta, 

jednostki 

organizacyjne 

pomocy społecznej, 

organizacje 

pozarzadowe, w tym 

wolontariat

3.3.1. Pobudzanie, 

wspieranie i promocja 

aktywnosci społecznej 

osób starszych

Pełnomocnik 

Prezydenta ds. 

Seniorów, Miejski 

Ośrodek Pomocy 

Rodzinie w Lublinie

Biuro ds. Osób 

Niepełnosprawnych, 

media, jednostki 

organizacyjne 

pomocy społecznej, 

organizacje 

pozarządowe, w tym 

wolontariat

Źródła finansowania

CEL 3. ORGANIZACJA DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA I FUNKCJONOWANIA SENIORÓW, POBUDZENIA ICH 

AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I POPRAWY WIZERUNKURAZEM, w tym:

3.3.3. Rozwój wolontariatu 

osób starszych

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w 

Lublinie

Biuro  ds.  Osób  

Niepełnosprawnych  

Urzędu  Miasta,  

jednostki 

organizacyjne 

pomocy 

społecznej,organizacj

e pozarządowe

3.3.2. Wzmacnianie 

integracji 

międzypokoleniowej

CEL 3.1 Wyrównywanie szans i zapobieganie wykluczeniu społecznemu seniorów razem:

CEL 3.2 Organizacja działań w ramach profilaktyki zdowotnej i ochrony zdrowia seniorów razem:

CEL 3.3 Aktywizacja społeczna seniorów razem:

CEL 3.3 Aktywizacja społeczna seniorów razem:

PODSUMOWANIE: Koszt działania
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państwo gmina inne Nazwa wskaźnika Liczba

Artykuły zamieszczane na stronie www.cik.lublin.eu oraz na Fanpage Facebook

(CIK)
2020 r b.d. b.d. b.d. b.d.

liczba wydanych i 

rozprowadzonych materiałów 

informacyjno - edukacyjnych

70 zrealizowano

Przekazywanie materiałów informacyjnych interesantom (ulotki dotyczące profilaktyki 

uzależnień i przemocy w rodzinie) 

Grudzień 

2020 r.
6 445 0,00 6 445 0,00

liczba wydanych i 

rozprowadzonych materiałów 

informacyjno - edukacyjnych

3 950
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2020 r 

Luty-

październik 

2020 r.

334 649,73 0,00 334 649,73 0,00 27
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2020 r 

2020 r b.d. b.d. b.d. b.d. 2 zrealizowano

Realizacja programów i działań profilaktycznych na rzecz dzieci i młodzieży 

mieszkających w obszarach szczególnego ryzyka. (Wydział Zdrowia i Profilaktyki UM 

Lublin)

2021 r x x x x 1 170
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2020 r 

CIK we współpracy z fundacją "Przed Czasem"zorganizowano szkolenia dla 

pracowników Centrum oraz dla rodziców wcześnikaów i położnych SPSK I
2020 r x x x x 25 zrealizowano

 Realizacja działań dla osób używających środków odurzających, substancji 

psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny oraz 

dla członków ich rodzin.  Realizacja działań adresowanych do osób wysoce 

narażonych na czynniki ryzyka, w szczególności używających środków odurzających, 

substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych w sposób 

szkodliwy. Redukcja szkód zdrowotnych i społecznych wśród osób używających 

szkodliwie i uzależnionych od środków odurzających, substancji psychotrpowych i 

nowych substancji psychoaktywnych, obejmujące również działalność edukacyjną, 

informacyjną w zakresie zakażenia HIV, HBV, HCV oraz testowanie w kierunku 

zakażeń krwiopochodnych HIV, HBV, HCV. Rozwijanie dostępu do leczenia 

ambulatoryjnego dla osób używających szkodliwie i uzależnionych od środków 

odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych. 

Realizacja programów postrehabilitacyjnych umozliwiających powrót do pełnienia ról 

społecznych dla osób uzależnionych od narkotyków po przebytej terapii. Wsparcie 

psychologiczne i terapeutyczne dla osób uzależnionych od środków odurzających, 

substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych oraz dla członków 

ich rodzin; Realizacja działań ograniczających indywidualne i społeczne szkody 

problemowego używania środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych 

substancji psychoaktywnych

Luty-

październik 

2020 r.

393 420,00 0,00 393 420,00 0,00 56

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2020r., 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla 

Miasta Lublin

Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzienie, oraz program 

psychologiczno-terapeutyczny dla sprawców przemocy w rodzinie (CIK)
2020 r b.d. b.d. b.d. b.d. 2 zrealizowano

Realizacja działań upowszechniających wiedzę na temat szkód związanych z 

używaniem alkoholu, promujących zdrowy styl życia oraz abstynencję. Realizacja 

przedsięwzięć profilaktycznych promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania 

wolnego czasu  skierowanych do dzieci i młodzieży na różnych poziomach edukacji. 

Realizacja środowiskowych działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży. 

Prowadzenie szkoleń skierowanych do kierowców zawodowych, obejmujących 

zagadnienia dotyczące wpływu alkoholu na organizm człowieka oraz konsekwencje 

prawno-społeczne prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu.

liczba uczestników imprez i 

przedsięwzięć profilaktycznych, 

konferencji

liczba zrealizowanych programów 

profilaktycznych

liczba zorganizowanych imprez i 

przedsięwzięć profilaktycznych, 

konferencji

4.1.1. Podejmowanie 

działań profilaktycznych 

nakierowanych na 

środowisko lokalne

Wydział Zdrowia i 

Profilaktyki UM Lublin

Centrum Interwencji 

Kryzysowej, Miejski 

Ośrodek Pomocy Rodzinie 

w Lublinie,Wydział Soprtu 

i Turystyki, Wydział Kultury 

Urzędu Miasta, Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, 

placówki oświatowo - 

wychowawcze, policja, 

organizacje pozarządowe

4.CEL GŁÓWNY ORGANIZACJA DZIAŁAŃ WSPOMAGAJĄCYCH OSOBY ZAGROŻONE UZALEŻNIENIAMI, OSOBY UZALEŻNIONE I ICH RODZINY ORAZ OSOBY DOTKNIĘTE PRZEMOCĄ W RODZINIE

4.1 Cel szczegółowy Intensyfikacja międzyinstytucjonalnych działań profilaktycznych oraz informacyjno- edukacyjnych dotyczących uzależnień i przemocy w rodzinie

Zadania Realizowane działania Uwagi

Źródła finansowania Wskaźniki realizacji zadania

Koordynator Realizatorzy
Termin 

realizacji
Koszt działania
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 Realizacja działań dla osób używających środków odurzających, substancji 

psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny oraz 

dla członków ich rodzin.  Realizacja działań adresowanych do osób wysoce 

narażonych na czynniki ryzyka, w szczególności używających środków odurzających, 

substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych w sposób 

szkodliwy. Redukcja szkód zdrowotnych i społecznych wśród osób używających 

szkodliwie i uzależnionych od środków odurzających, substancji psychotrpowych i 

nowych substancji psychoaktywnych, obejmujące również działalność edukacyjną, 

informacyjną w zakresie zakażenia HIV, HBV, HCV oraz testowanie w kierunku 

zakażeń krwiopochodnych HIV, HBV, HCV. Rozwijanie dostępu do leczenia 

ambulatoryjnego dla osób używających szkodliwie i uzależnionych od środków 

odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych. 

Realizacja programów postrehabilitacyjnych umozliwiających powrót do pełnienia ról 

społecznych dla osób uzależnionych od narkotyków po przebytej terapii. Wsparcie 

psychologiczne i terapeutyczne dla osób uzależnionych od środków odurzających, 

substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych oraz dla członków 

ich rodzin; Realizacja działań ograniczających indywidualne i społeczne szkody 

problemowego używania środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych 

substancji psychoaktywnych

 (Wydział Zdrowia i Profilaktyki UM Lublin)

2020 r x x x x

liczba dzieci, młodzieży i 

dorosłych objętych działaniem 

programów profilaktycznych

340

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2020r., 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla 

Miasta Lublin

Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzienie, oraz program 

psychologiczno-terapeutyczny dla sprawców przemocy w rodzinie (CIK)
2020 r b.d. b.d. b.d. b.d.

liczba osób dorosłych objętych 

działaniem programów 

profilaktycznych

32 zrealizowano

Realizacja działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży połączonych z zapewnieniem 

posiłku

Luty-

październik 

2020 r.

117 454,68 0,00 117 454,68 0,00

liczba dzieci objętych 

dożywianiem z programem 

informacyjno - edukacyjnym 

216
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2020 r 

Współpraca z Kuratorium Oświaty w Lublinie w zakresie organizacji wypoczynku 

letniego dzieci i młodzieży ze środowisk ubogich i zagrozonych patologią 

(MOPR)

2020 r. b.d. b.d. b.d. b.d.

105 dzieci w wieku od 7 do 15 lat 

uczestniczących w koloniach 

letnich skierowanych do dzieci i 

młodzieży ze środowisk ubogich i 

zagrożonych patologią 

Program Ministra Edukacji Narodowej

Realizacja działań profilaktycznych w okresie wypoczynku dzieci i młodzieży.

 (Wydział Zdrowia i Profilaktyki UM Lublin)

styczeń-

sierpień 2020 

r.

195 189,15 0,00 195 189,15 0,00 1 239
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2020 r 

Realizacja działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych 

uwzględniających aktywność rekreacyjno-sportową 

 (Wydział Zdrowia i Profilaktyki UM Lublin)

kwiecień-

październik 

2020 r.

284 099,56 0,00 284 099,56 0,00

liczba pozalekcyjnych zajęć 

sportowych organizowanych 

przez Miasto lub na zlecenie 

Miasta

35
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2020 r 

2020 r.
liczba osób objętych 

specjalistycznymi programami 
1230

2020 r.
liczba rodzin korzystających z 

poradnictwa specjalistycznego
595

2020 r.

liczba udzielonych porad 

(specjalistycznych, prawnych, 

internetowych, telefonicznych, 

osobistych)

7960

Pomoc członkom rodzin z problemami uzależnień (Specjalistyczna Poradnia dla 

Rodzin)
2020 r.

liczba dzieci z rodzin z 

problemem uzaleznień objetych 

pomoca przez placówki

90

2020 r. b.d. b.d. b.d. b.d.
liczba rodzin korzystających z 

poradnictwa specjalistycznego
37 zrealizowano

2020 r. b.d. b.d. b.d. b.d.

liczba udzielonych porad 

(specjalistycznych, prawnych, 

internetowych, telefonicznych, 

osobistych)

292 zrealizowano

liczba osób objętych 

specjalistycznymi programami 

liczba rodzin korzystających z 

poradnictwa specjalistycznego

755 284,69 0,00

3090,00 0,00

liczba dzieci biorących udział w 

obozach, koloniach i półkoloniach

755 284,69 0,00 zrealizowano

Luty-

październik 

2020 r.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla 

Miasta Lublin

Realizacja działań dla osób używających środków odurzających, substancji 

psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny oraz 

dla członków ich rodzin.

(Wydział Zdrowia i Profilaktyki UM Lublin)

90 000,00 90 000,00

Działalność Specjalistycznej Poradni dla Rodzin

Dziłalnośc w ramach poradni psychologiczno-pedagogicznych

4.1.2. Podejmowanie 

działań profilaktycznych 

nakierowanych na 

środowisko rodzinne

 Wydział Zdrowia i 

Profilaktyki UM Lublin

Centrum Interwencji 

Kryzysowej, Miejski 

Ośrodek Pomocy Rodzinie 

w Lublinie,Ośrodek 

Leczenia Uzależnień, 

organizacje pozarzadowe, 

placówki wsparcia 

dziennego, placówki 

oświatowe

4.1.1. Podejmowanie 

działań profilaktycznych 

nakierowanych na 

środowisko lokalne

Wydział Zdrowia i 

Profilaktyki UM Lublin

Centrum Interwencji 

Kryzysowej, Miejski 

Ośrodek Pomocy Rodzinie 

w Lublinie,Wydział Soprtu 

i Turystyki, Wydział Kultury 

Urzędu Miasta, Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, 

placówki oświatowo - 

wychowawcze, policja, 

organizacje pozarządowe
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liczba udzielonych porad 

(specjalistycznych, prawnych, 

internetowych, telefonicznych, 

osobistych)

Pomoc członkom rodzin z problemami uzależnień 2020 r.

w ramach 

działalności 

statutowej 

placówek

x x x

liczba dzieci z rodzin z 

problemem uzaleznień objetych 

pomocą przez placówki wsparcia 

dziennego

PWD: 

akohol.- 125 dzieci z 87 rodzin,

narkom.-16 dzieci z 12 rodzin

Program Wspierania Rodziny 

i Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej na terenie 

Miasta Lublin w latach 2019 - 2021

Prowadzenie Szkoly dla Rodziców w Centrum Interwencji Kryzysowej - 3 edycje 

(każda po 10 spotkań) 2020 r. b.d. b.d. b.d. b.d. 30 zrealizowano

Edukacja dorosłych w zakresie szkód wynikających z picia alkoholu przez dzieci i 

młodzież. Udzielanie pomocy i wsparcia rodzicom, których dzieci są zagrożone 

problemem alkoholowym lub upijają się.

(Wydział Zdrowia i Profilaktyki UM Lublin)

Luty-

październik 

2020 r.

199 600,00 0,00 199 600,00 0,00 20
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2020 r

Działalność w ramach poradni psychologiczno-pedagogicznych 2020 r. x x x x 160 zrealizowano

Działalność Specjalistycznej Poradni dla Rodzin 2020 r.

w ramach 

działalności 

statutowej 

x x x 348 zrealizowano

Prowadzenie Szkoly dla Rodziców w Centrum Interwencji Kryzysowej - 3 edycje 

(każda po 10 spotkań)
2020 r. x x x x 39 zrealizowano

Edukacja dorosłych w zakresie szkód wynikających z picia alkoholu przez dzieci i 

młodzież

Udzielanie pomocy i wsparcia rodzicom, których dzieci są zagrożone problemem 

alkoholowym lub upijają się,  

 Wydział Zdrowia i Profilaktyki UM Lublin

2020 r. x x x x 672
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2020 r

Dziłalnośc w ramach poradni psychologiczno-pedagogicznych 2021 r. x x x x 292 zrealizowano

Działalność Specjalistycznej Poradni dla Rodzin 2020 r.

w ramach 

działalności 

statutowej 

x x x 56 zrealizowano

Motywowanie do zmiany postawy życiowej poprzez zawieranie kontraktow socjalnych 

z osobą uzależnioną od alkoholu
2020 r. x x x x

liczba kontraktów socjalnych z 

osobami uzaleznionymi od 

alkoholu

kontakty cz. A - 38

kontarty cz. B - 0
zrealizowano

Kontrole prowadzone przez Zespół ds. Kontroli Komisji Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych
2020 r. 0,00 0,00 0,00 0,00

liczba skontrolowanych punktów 

sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych

35 zrealizowano 

Cofanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu przez Wydział Spraw Administracyjnych 

Referat ds. punktów sprzedaży napojów alkoholowych 
2020 r. 0,00 0,00 0,00 0,00

liczba cofniętych zezwoleń na 

sprzedaż alkoholu
0 zrealizowano 

Egzekwowanie zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim 2020 r. b.d. b.d. b.d. b.d.
liczba nałożonych mandatów na 

podmioty sprzedające alkohol
b.d.

Straż Miejska i Policja nie prowadzą statystyki w tym 

zakresie

2 376 142,81 0,00 2 376 142,81 0,00

3090,00 0,00

Luty-

październik 

2020 r.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla 

Miasta Lublin

Realizacja działań dla osób używających środków odurzających, substancji 

psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny oraz 

dla członków ich rodzin.

(Wydział Zdrowia i Profilaktyki UM Lublin)

90 000,00 90 000,00

CEL 4.1. Intensyfikacja międzyinstytucjonalnych działań profilaktycznych oraz informacyjno- edukacyjnych dotyczących uzależnień i przemocy w rodzinie razem:

4.1.2. Podejmowanie 

działań profilaktycznych 

nakierowanych na 

środowisko rodzinne

 Wydział Zdrowia i 

Profilaktyki UM Lublin

Centrum Interwencji 

Kryzysowej, Miejski 

Ośrodek Pomocy Rodzinie 

w Lublinie,Ośrodek 

Leczenia Uzależnień, 

organizacje pozarzadowe, 

placówki wsparcia 

dziennego, placówki 

oświatowe

liczba spotkań przeprowadzonych 

z rodzicami i opiekunami

Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych

Wydział Zdrowia i Spraw 

Społecznych UM Lublin, 

poliscja, Straż Miejska, 

rady dzielnic, Wydział 

Spraw Administracyjnych 

Urzędu Miasta Lublin

4.1.3. Realizacja 

środowiskowych działań 

na rzecz egzekwowania 

zakazu sprzedaży 

alkoholu osobom 

nieletnim

liczba rodziców i opiekunów 

uczestniczących w spotkaniach
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państwo gmina inne Nazwa wskaźnika Liczba

2020 r. b.d. b.d. b.d. b.d.
liczba wspólnie podjętych działań 

międzyinstytucjonalnych
0 zrealizowano

2020 r. b.d. b.d. b.d. b.d.

liczba instytucji/organizacji 

współpracujących w ramach 

reagowania i pomocy osobom w 

sytuacjach kryzysowych

0 zrealizowano

2020 r. b.d. b.d. b.d. b.d.

liczba przeprowadzonych szkoleń 

dla pracowników instytucji 

działajacych na rzecz osób w 

sytuacjach kryzysowych

0 zrealizowano

2020 r. b.d. b.d. b.d. b.d. liczba wspólnych interwencji 3 zrealizowano

2020 r. b.d. b.d. b.d. b.d.
liczba rodzin na rzecz których 

podjeto wspólne działania
3 zrealizowano

Współdziałanie CIK z innymi instytucjmi na rzecz indywidualnych klientów w sytuacji 

kryzysowej, działania poza siedzibą instytucji - Bezpieczny Partol
2020 r b.d. b.d. b.d. b.d. 2

Projekt"Przyjazny Patrol"

kampania 16 Dni Przeciwko Przemocy ze względu na 

Płeć, 

Spotkania superwizyjne dla specjalistow z róznych placówek, spotkania integracyjne 

dla byłych wychowanków. Warszaty umiejetnosci społecznych. 

(Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin)

2020 r

w ramach 

działalności 

statutowej 

x x x 2 zrealizowano

Współpraca CIK z instytucjami działającymi w obszarze pomocy osobom w sytuacjach 

kryzysowych 2020 r. b.d. b.d. b.d. b.d.

liczba instytucji/organizacji 

współpracujących w ramach 

reagowania i pomocy osobom w 

sytuacjach kryzysowych

12

 Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar 

Przemocy w Rodzinie, Ośrodek Psychiatrii 

Środowiskowej i Psychoterapii ExCordis, 

Stowarzyszenia: AGAPE, Bona Fides, Lubelskie 

Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego, 

Nadzieja,  Fundacja SOS Ziemi Lubelskiej, Fundacja 

Przed Czasem i inne działające na terenie Lublina 

oraz o zasięgu ogólnopolskim: Ogólnopolskie 

Pogotowie Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska 

Linia”, La Strada Fundacja Przeciwko Handlowi 

Ludźmi i Niewolnictwu, Fundacja ITAKA Centrum 

Poszukiwań Ludzi Zaginionych, Fundacja Dajemy 

Dzieciom Siłę.

liczba wspólnych interwencji 27 interwencje we współpracy z policją, MOPR, MCZK, 

liczba rodzin na rzecz których 

podjeto wspólne działania
27 zrealizowano

liczba osób, które skorzystały z 

pomocy Centrum Interwencji 

Kryzysowej

2 194

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Lublinie na lata 

2016-2020

(wykazano aktywne karty klienta)

liczba udzielonych porad 15 356

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Lublinie na lata 

2016-2020; GPPiRPA; GPPiPN, Program korekcyjno-

edukacyjny; Bezpieczny Lublin; Program Ochrony 

Zdrowia Psychicznego

(Ilość udzielonych porad prawnych, psychologicznych, 

terapeutycznych, socjalnych, rodzinnych, grupowych i 

innych)

4 454 672,22 0,00 4 454 672,22 0,00

Zintegrowane działania Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

4.2.1. Budowanie sieci 

współpracy 

międzyinstytucjonalnej, w 

tym wypracowanie 

standardów reagowania i 

pomocy osobom w 

sytuacjach kryzysowych

Realizowane działania

Wydział Bezpieczeństwa 

Mieszkańców i 

Zarządzania Kryzysowego 

UM Lublin

Centrum Interwencji 

Kryzysowej, Miejski 

Ośrodek Pomocy Rodzinie 

w Lublinie, kuratorzy, 

policja, straż pożarna, 

Straż Miejska, pogotowie 

ratunkowe

Zadania

Udzielanie kompleksowej pomocy osobom w sytuacjach kryzysowych

Uwagi

0,00

0,00

Źródła finansowania Wskaźniki realizacji zadania

0,00

CEL 4.2. Rozwijanie systemu powiadamiania, reagowania i pomocy osobom w sytuacjach kryzysowych razem:

Termin 

realizacji

Podejmowane  interwencje
2020 r.

Rozwijanie systemu powiadamiania, reagowania i pomocy osobom w sytuacjach kryzysowych

Koordynator Realizatorzy

4 454 672,222020 r 4 454 672,22

Koszt działania

0,00

4.2. Cel szczegółowy

liczba wspólnie podjętych działań 

międzyinstytucjonalnych

0,00 0,00

4.2.2. Prowadzenie 

działalności Centrum 

Interwencji Kryzysowej 

jako miejsca integracji 

działań wszystkich służb 

dla kompleksowej pomocy 

osobom w sytuacji 

kryzysowej

Centrum Interwencji 

Kryzysowej

Wydział Zdrowia i Spraw 

Społecznych UM, Wydział 

Bezpieczeństwa i 

Zarządzania Kryzysowego 

UM, Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w 

Lublinie, org. 

pozarządowe

Sprawozdanie za 2019 r. Strona 22



Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Lublin 2014 - 2020 Załącznik 1 

państwo gmina inne Nazwa wskaźnika Liczba

Udział w szkoleniach zorganizowanych dla przedstawicieli służb społecznych 

zajmujących się członkami rodzin z problemem uzależnień oraz problematyką 

przemocy

2020 r b.d. b.d. b.d. b.d.

liczba szkoleń zorganizowanych 

dla przedstawicieli służb 

zajmujących się członkami rodzin 

z problemami uzależnień oraz 

problematyką przemocy

2 (szkolenia z zakresu przemocy) zrealizowano

Udział pracowników w szkoleniach zorganizowanych w 2020 r. z zakresu przemocy 

oraz uzależnień 
2020 r b.d. b.d. b.d. b.d.

liczba pracowników, którzy zostali 

objęci szkoleniami
10 osób zrealizowano

Współdziałanie CIK z innymi instytucjami na rzecz rozwiązywania problemu uzaleznień 

i przemocy w rodzinie 2020 r b.d. b.d. b.d. b.d. liczba instytucji współpracujących 3

Ośrodek Leczenia Uzależnień w Lublinie, Wspólnota 

AA,Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od 

Alkoholu (COTUA)

Realizacja programów pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem 

Dorosłych Dzieci Alkoholików prowadzonych w formie poradnictwa indywidualnego i 

terapii grupowej oraz programów socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z 

problemem alkoholowym.

Centrum Interwencji Kryzysowej

2020 r 0,00 0,00 0,00 0,00 1 zrealizowano

Realizacja działań pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem 

Dorosłych Dzieci Alkoholików

Wrzesień-

grudzień 

2020 r.

27 000,00 0,00 27 000,00 0,00 3
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2020 r.

Realizacja programów pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem 

Dorosłych Dzieci Alkoholików prowadzonych w formie poradnictwa indywidualnego i 

terapii grupowej oraz programów socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z 

problemem alkoholowym.

Centrum Interwencji Kryzysowej

2020 r x x x x 15 zrealizowano

Realizacja działań pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem 

Dorosłych Dzieci Alkoholików

Wrzesień-

grudzień 

2020 r.

j.w. j.w. j.w. j.w. 270
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2020 r.

Tworzenie grup wspierająco - terapeutycznych dla ofiar przemocy w doświadczających 

przemocy - Grupa dla DDA z programem edukacyjno- interwencyjnym 2020 r b.d. b.d. b.d. b.d.
liczba grup wspierająco - 

terapeutycznych
1 zrealizowano

Prowadzenie grup psychoterapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie

Wrzesień-

grudzień 

2020 r.

16 555,00 0,00 16 555,00 0,00

liczba grup psychoedukacyjnych 

dla ofiar przemocy /liczba 

uczestników

6 (49)
 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2020 r 

Prowadzenie przez CIK Mieszkania Interwencyjnego

(liczba osób przebywających w  z/w z przemocą)
2020 r b.d. b.d. b.d. b.d.

liczba osób korzystających z 

pobytu w całodobowym 

mieszkaniu interwencyjnym

8 zrealizowano

liczba świetlic 

socjoterapeutycznych
2

liczba dzieci/rodzin 

uczęszczających do świetlicy 

socjoterapeutycznej

28

Prowadzenie Całodobowego Telefonu Zaufania w CIK 2020 r 0,00 0,00 0,00 0,00
liczba zgłoszeń do całodobowego 

telefonu zaufania
265 zrealizowano

liczba powołanych grup 

roboczych w ramach Zespołu 

Interdyscyplinarnego

573

Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w 

Lublinie na lata 2016 - 2020

liczba rodzin/osób dotkniętych 

przemocą objętych pomocą grup 

roboczych

1 022 rodziny/

2 902 osoby

Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w 

Lublinie na lata 2016 - 2020
0,00

4.3.1. Rozszerzanie i 

doskonalenie systemu 

pomocy dla członków 

rodzin z problemami 

uzależnień

Centrum Interwencji 

Kryzysowej

Źródła finansowania Wskaźniki realizacji zadania

UwagiKoordynator Realizatorzy
Termin 

realizacji
Koszt działania

0,002020 r 0,00 0,00

liczba godzin programów 

terapeutycznych

wrzesień-

październik 

2020 r.  

40 637,06 0,00

licza programów (wspierających, 

interwencyjno - motywacyjnych, 

terapeutycznych, 

socjoterapeutycznych)

 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2020 r

Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych świadczących pomoc dzieciom z rodzin z 

problemem alkoholowym.
39 411,82

Wydział Zdrowia i 

Profilaktyki Urzędu Miasta, 

Miejski Ośrodek Pomocy 

Rodzinie w Lublinie, 

organizacje pozarządowe

Realizowane działania

Rozszerzenie działań w celu tworzenia systemu wsparcia dla członków rodzin z problemami uzależnień i przemocy oraz dla osób uzależnionych

Powoływanie grup roboczych w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego

1 225,24

4.3. Cel szczegółowy

Zadania

4.3.2. Rozszerzanie i 

doskonalenie systemu 

pomocy dla członków 

rodzin z problemami 

przemocy

Zespół Interdyscyplinarny

Centruminterwencji 

Kryzysowej, poradnie 

specjalistyczne, policja, 

kuratorzy sądowi, org. 

pozarządowe
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Realizacja procedury Niebieskiej Karty liczba Niebieskich Kart 1 022

Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w 

Lublinie na lata 2016 - 2020

Interwencje międzyinstytucjonalne  (pracownik socjalny sekcji ds. przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie MOPR i przedstawiciela Policji ( i ew. innych służb)

(CIK)

2020 r b.d. b.d. b.d. b.d. 5

Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w 

Lublinie na lata 2016 - 2020

Interwencje międzyinstytucjonalne  (pracownik socjalny sekcji ds. przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie MOPR i przedstawiciela Policji ( i ew. innych służb)

(MOPR)

2020 r b.d. b.d. b.d. b.d. 329

Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w 

Lublinie na lata 2016 - 2020

Zaciśnienie i doskonalenie międzyinstytucjonalnej współpracy na rzecz rodzin w 

sytuacjach kryzysowych (Policja, MOPR, Prokuratura, Sąd, Zespół Interdyscyplinarny)

(CIK)

2020 r b.d. b.d. b.d. b.d.

liczba instytucji/organizacji 

wspołpracujących w ramach 

reagowania i pomocy osbom w 

sytuacjach kryzysowych

6

Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w 

Lublinie na lata 2016 - 2020

Zaciśnienie i doskonalenie międzyinstytucjonalnej współpracy na rzecz rodzin w 

sytuacjach kryzysowych (Policja, MOPR, Prokuratura, Sąd, Zespół Interdyscyplinarny)

(MOPR)

2020 r b.d. b.d. b.d. b.d.

liczba instytucji/organizacji 

wspołpracujących w ramach 

reagowania i pomocy osbom w 

sytuacjach kryzysowych

17

Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w 

Lublinie na lata 2016 - 2020

Umieszczanie dzieci w placówce realizującej zadania placówki opiekuńczo - 

wychowawczej typu interwencyjnego
2020 r

bez dodatkowych  

nakładów 

finansowych

0 0 0

liczba instytucji/organizacji 

wspołpracujących w ramach 

reagowania i pomocy osobom w 

sytuacjach kryzysowych

Pl.O-W. Rodzinka I - VI - 24 

miejsca interw.

Dom Rodzinny Nr 1-4 - 7 m.interw.

PO - 16 m.interw.

Program Wspierania Rodziny 

i Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej na terenie 

Miasta Lublin w latach 2019-2021

Pomoc członkom rodzin w których wystąpił prolem przemocy 2020 r b.d. b.d. b.d. b.d.

liczba dzieci z rodzin z 

problemem przemocy objętych 

pomocą przez placówki

5

Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w 

Lublinie na lata 2016 - 2020

Pomoc członkom rodzin z problemami przemocy 2020 r

 w ramach 

działalności 

statutowej 

placówek

x x x

liczba dzieci z rodzin z 

problemem przemocy objetych 

pomocą przez placówki

POW: 57 dzieci z 34 rodzin, 

PWD: 80. dzieci z 57 rodzin

Program Wspierania Rodziny 

i Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej na terenie 

Miasta Lublin w latach 2019-2021

Pomoc członkom rodzin z problemami przemocy 2020 r

 w ramach 

działalności 

statutowej 

x x x

liczba dzieci z rodzin z 

problemem przemocy objetych 

pomocą (Sekcja Przec przemocy

838

Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w 

Lublinie na lata 2016 - 2020

2020 r

 w ramach 

działalności 

statutowej 

x x x

liczba specjalistycznych szkoleń 

zorganizowanych dla 

pracowników pierwszego 

kontaktu

1 zrealizowano

2020 r

 w ramach 

działalności 

statutowej 

x x x
liczba przeszkolonych 

pracowników
4 zrealizowano

liczba specjalistycznych szkolen 

zorganizowanych dla 

pracowników pierwszego 

kontaktu

3 zrealizowano

liczba przeszkolonych 

pracowników
16 zrealizowano

Szkolenia w ramach kompetencji MOPR z zakreu poblematyki dotyczącej przemocy

0,00

liczba wspólnych interwencji

0,002020 r 0,00 0,00

b.d. b.d. b.d. b.d.

Zespół Interdyscyplinarny, 

Miejski Ośrodek Pomocy 

Rodzinie w Lublinie, 

Wydział Zdrowia i Spraw 

Społecznych Urzędu 

Miasta, policja, 

organizacje pozarządowe, 

w tym wolontariat

2020 r.

Szkolenia w ramach kompetencji CIK: Praca z dziećmi krzywdzonymi ze szczególnym 

uwzględnieniem przemocy seksualnej; Konferencja online "Profesjonalizacja pomocy 

kadr instytucji pomocowych działających w Sieci Pomocy Pokrzywdzonym 

Przestępstwem jako narzędzie przeciwdziałania przestępczości" dla pracowników 

instytucji pomocowych;Współpraca w zespołach interdyscyplinarnych i grupach 

roboczych.

4.3.2. Rozszerzanie i 

doskonalenie systemu 

pomocy dla członków 

rodzin z problemami 

przemocy

Zespół Interdyscyplinarny

Centruminterwencji 

Kryzysowej, poradnie 

specjalistyczne, policja, 

kuratorzy sądowi, org. 

pozarządowe

4.3.3. Doskonalenie 

międzyinstytucjonalnego 

systemu reagowania i 

pomocy w przypadku 

zaistnienia przemocy 

wobec dzieci

Centrum Interwencji 

Kryzysowej
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 Redukcja szkód zdrowotnych i społecznych wśród osób używających szkodliwie i 

uzależnionych od środków odurzających, substancji psychotrpowych i nowych 

substancji psychoaktywnych, obejmujące również działalność edukacyjną, 

informacyjną w zakresie zakażenia HIV, HBV, HCV oraz testowanie w kierunku 

zakażeń krwiopochodnych HIV, HBV, HCV. Rozwijanie dostępu do leczenia 

ambulatoryjnego dla osób używających szkodliwie i uzależnionych od środków 

odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych. 

Realizacja programów postrehabilitacyjnych umożliwiających powrót do pełnienia ról 

społecznych dla osób uzależnionych od narkotyków po przebytej terapii. Wsparcie 

psychologiczne i terapeutyczne dla osób uzależnionych od środków odurzających, 

substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych oraz dla członków 

ich rodzin; Realizacja działań ograniczających indywidualne i społeczne szkody 

problemowego używania środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych 

substancji psychoaktywnych

Luty-

październik 

2020 r.

626 820,00 0 626 820,00 0,00 0
liczba programów interwencyjno - 

motywacyjnych
57

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla 

Miasta Lublin

 Redukcja szkód zdrowotnych i społecznych wśród osób używających szkodliwie i 

uzależnionych od środków odurzających, substancji psychotrpowych i nowych 

substancji psychoaktywnych, obejmujące również działalność edukacyjną, 

informacyjną w zakresie zakażenia HIV, HBV, HCV oraz testowanie w kierunku 

zakażeń krwiopochodnych HIV, HBV, HCV. Rozwijanie dostępu do leczenia 

ambulatoryjnego dla osób używających szkodliwie i uzależnionych od środków 

odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych. 

Realizacja programów postrehabilitacyjnych umożliwiających powrót do pełnienia ról 

społecznych dla osób uzależnionych od narkotyków po przebytej terapii. Wsparcie 

psychologiczne i terapeutyczne dla osób uzależnionych od środków odurzających, 

substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych oraz dla członków 

ich rodzin; Realizacja działań ograniczających indywidualne i społeczne szkody 

problemowego używania środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych 

substancji psychoaktywnych

Luty-

październik 

2020 r.

149 999,00 0,00 149 999,00 0,00 0
liczba godzin programów 

terapeutycznych
1 490

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla 

Miasta Lublin

 Realizacja działań dla osób używających środków odurzających, substancji 

psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny oraz 

dla członków ich rodzin.  Realizacja działań adresowanych do osób wysoce 

narażonych na czynniki ryzyka, w szczególności używających środków odurzających, 

substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych w sposób 

szkodliwy. Redukcja szkód zdrowotnych i społecznych wśród osób używających 

szkodliwie i uzależnionych od środków odurzających, substancji psychotrpowych i 

nowych substancji psychoaktywnych, obejmujące również działalność edukacyjną, 

informacyjną w zakresie zakażenia HIV, HBV, HCV oraz testowanie w kierunku 

zakażeń krwiopochodnych HIV, HBV, HCV. Rozwijanie dostępu do leczenia 

ambulatoryjnego dla osób używających szkodliwie i uzależnionych od środków 

odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych. 

Realizacja programów postrehabilitacyjnych umozliwiających powrót do pełnienia ról 

społecznych dla osób uzależnionych od narkotyków po przebytej terapii. Wsparcie 

psychologiczne i terapeutyczne dla osób uzależnionych od środków odurzających, 

substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych oraz dla członków 

ich rodzin; Realizacja działań ograniczających indywidualne i społeczne szkody 

problemowego używania środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych 

substancji psychoaktywnych

Luty-

październik 

2020 r.

174 900,00 0,00 174 900,00 0,00 0
liczba programów wspierających 

dla osób uzależnionych
23

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla 

Miasta Lublin

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.
liczba specjalistycznych 

świadczeń zdrowotnych
b.d. b.d.

1 035 911,06 0,00 1 034 685,82 1 225,24

państwo gmina inne

7 866 726,09 0,00 7 865 500,85 1 225,24

2 376 142,81 0,00 2 376 142,81 0,00

4 454 672,22 0,00 4 454 672,22 0,00

1 035 911,06 0,00 1 034 685,82 1 225,24

CEL GŁÓWNY 4. ORGANIZACJA DZIAŁAŃ WSPOMAGAJĄCYCH OSOBY ZAGROŻONE UZALEŻNIENIAMI, OSOBY UZALEŻNIONE I ICH RODZINY ORAZ OSOBY DOTKNIĘTE 

PRZEMOCĄ W RODZINIE

Koszt działania

Źródła finansowania

PODSUMOWANIE:

CEL 4.1. Intensyfikacja międzyinstytucjonalnych działań profilaktycznych oraz informacyjno- edukacyjnych dotyczących uzależnień i przemocy w rodzinie razem:

CEL 4.2. Rozwijanie systemu powiadamiania, reagowania i pomocy osobom w sytuacjach kryzysowych razem:

CEL 4.3. Rozszerzenie działań w celu tworzenia systemu wsparcia dla członków rodzin z problemami uzależnień i przemocy oraz dla osób uzależnionych razem:

CEL 4.3. Rozszerzenie działań w celu tworzenia systemu wsparcia dla członków rodzin z problemami uzależnień i przemocy oraz dla osób uzależnionych razem:
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państwo gmina inne Nazwa wskaźnika Liczba

2020 r. 0,00 0,00 0,00 0,00
liczba rodzin objętych pomocą rodziny 

wspierającej
0

2020 r. 0,00 0,00 0,00 0,00
liczba ulotek i plakatów promujących 

rodziny wspierające
0

2020 r.
liczba rodzin objętych wsparciem 

asystentów rodzinnych
265 rodzin dla 627 dzieci

2020 r.
liczba asystentów rodzinnych 

pracujących na rzecz rodzin
15

2020 r.
liczba okresowych ocen sytuacji rodzin 

objętych wsparciem asystentów rodziny
392

Prowadzenie grup wsparcia dla rodziców mających 

trudności opiekuńczo-wychowawcze.
2020 r. 0,00 0,00 0,00 0,00 liczba grup samopomocowych 0 Brak grupy wsparcia z uwagi na stan pandemii

liczba osób korzystających 203

liczba osób w Grupach Wsparcia 49

Organizowanie środowiska lokalnego poprzez 

aktywizację grup i społeczności lokalnych zagrożonych 

marginalizacją i wykluczeniem społecznym

2020 r. x x x x liczba podjętych inicjatyw lokalnych 0 brak z uwagi na ogłoszony stan pandemii

2020 r. 0,00 0,00 0,00 0,00 liczba zawartych nowych partnerstw 0

2020 r. 6 198,30 6 198,30 0,00 0,00 liczba aktywnie działających parterstw 1

Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego 2020 r. 0,00 0,00 0,00 0,00 liczba uczestników imprezy 0 nie odbyły z uwagi na ogłoszony stan pandemii

2020

bez dodatkowych  

nakładów 

finansowych

0,00 0,00 0,00 liczba zorganizowanych środowiskowych 

imprez integracyjnych

PWD: 217

Program Wspierania Rodziny 

i Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej na terenie Miasta Lublin w latach 

2019 - 2021

2020

bez dodatkowych  

nakładów 

finansowych

0,00 0,00 0,00 liczba uczestników spotkań i 

środowiskowych imprez integracyjnych

PWD: 841 (w tym 542 

wychowanków pl.wsp.dz.)

Program Wspierania Rodziny 

i Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej na terenie Miasta Lublin w latach 

2019 - 2021

1 576 650,62 31 698,30 1 544 952,32 0,00

5.1. Cel szczegółowy

5. CEL GŁÓWNY 

CEL 5.1.Wzmocnienie i stymulacja do pozytywnego działania dysfunkcyjnych środowisk rodzinnych potrzebujących wsparcia razem:

ORGANIZACJA KOMPLEKSOWYCH DZIAŁAŃ NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU DZIECI, OSÓB I RODZIN 

Wzmocnienie i stymulacja do pozytywnego działania dysfunkcyjnych środowisk rodzinnych potrzebujących wsparcia

Zadania Koordynator Realizatorzy Termin realizacji Koszt działania

Źródła finansowania

5.1.1. Budowanie sieci 

wsparcia dla rodzin 

wieloproblemowych

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w 

Lublinie

Centrum Interwencji 

Kryzysowej, policja, 

kuratorzy sądowi 

parafie, organizacje 

wyznaniowe, org. 

Pozarządowe, w tym 

wolontariat, rady 

dzielnic

Realizowane działania

zrealizowano 

(wykazano koszt funkcjonowania CAŚ)
707 849,580,00707 849,58

Wspieranie rodziny naturalnej borykającej się z 

problemami opiekuńczo-wychowawczymi przez rodzinę 

wspierającą

Monitorowanie sytuacji rodzin naturalnych, 

borykających się z problemami opiekuńczo - 

wychowawczymi w ramach działalności Centrum 

Aktywności środowiskowej

2020 r.

Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej na 

terenie Miasta Lublin w latach 2019-2021. 

Integrowanie środowisk lokalnych

Wskaźniki realizacji zadania

Uwagi

5.1.2. Profilaktyka, 

organizacja i integracja 

środowisk lokalnych

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w 

Lublinie

Kancelaria Prezydenta 

Miasta Lublin, Wydział 

Zdrowia i Spraw 

Społecznych, Wydział 

Kultury, Wydział Sportu 

i Turystyki UM.Lublin, 

Centrum Interwencji 

Kryzysowej, Lubelskie 

Centrum Aktywnosci 

obywatelskiej, Miejski 

urząd Pracy w Lublinie, 

policja, Straż Miejska, 

rady dzielnic, 

spóldzielnie 

mieszkaniowe, org. 

wyznaniowe, parafie, 

org. pozarządowe, w 

tym wolontariat

W celu uregulowania współpracy, i określenia zakresu 

działań partnerskich zawierano umowy 

o współpracy i podpisywano listy intencyjne

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

z późniejszymi zmianami. "Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji 

Rynku Pracy miasta Lublin na lata 2014-2020" (Uchwała Nr 

923/XXXV/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 18 listopada 2013r.)

0,00

Wspieranie rodziny naturalnej borykającej się z 

problemami opiekuńczo-wychowawczymi przez 

asystentów rodziny

Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej na 

terenie Miasta Lublin w latach 2019-2021.

 Na stronie internetowej MOPR w Lublinie znajduje się informacja, że 

Ośrodek poszukuje rodzin zainteresowanych współpracą non profit na 

rzecz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze. 

Brak osób chętnych do pełnienia funkcji rodziny wspierającej oraz brak 

rodzin które chciałyby skorzystać z pomocy rodziny wspierającej. 

862 602,74 25 500,00 837 102,74 0,00
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5.2. Cel szczegółowy

państwo gmina inne Nazwa wskaźnika Liczba

Wspieranie rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych
2020 r. 2 113 070,51 198 280,88 1 079 928,20 834 861,43 liczba placówek wsparcia dziennego 16

Program Wspierania Rodziny 

i Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej na terenie Miasta Lublin w latach 

2019 - 2021

Wspieranie rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych
2020 r.

w ramach kosztów 

funkcjonowania 

PWD

w ramach kosztów 

funkcjonowania 

PWD

w ramach kosztów 

funkcjonowania 

PWD

w ramach kosztów 

funkcjonowania 

PWD

liczba dzieci/młodzieży objętych 

wsparciem placówek wsparcia 

dziennego

542

Program Wspierania Rodziny 

i Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej na terenie Miasta Lublin w latach 

2019 - 2021

Wspieranie rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych
2020 r.

bez dodatkowych 

nakładów 

finansowych

0,00 0,00 0,00 liczba wolontariuszy 59

Program Wspierania Rodziny 

i Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej na terenie Miasta Lublin w latach 

2019 - 2021

Warsztaty umiejętności wychowawczych

(Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin)
2020 r.

bez dodatkowych 

nakładów 

finansowych

0,00 0,00 0,00
liczba zorganizowanych warsztatów 

umiejętności wychowawczych
1 program/ 1 edycja zrealizowano

Akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna zebra" 2020 1 871 707,70 0,00 1 871 707,70 0,00
liczba szkół biorących udział w 

programie
32 zrealizowano

Zapewnienie uprawnionym uczniom niepełnosprawnym 

bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do 

szkoły lub zwrot kosztów dowozu uprawnionych 

uczniów jeśli przewóz i opiekę zapewniają rodzice.

2020 1 336 447,06 0,00 1 336 447,06 0,00
liczba placówek biorących udział w 

programie
18 zrealizowano

Zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, 

wychowania i opieki przez organizację stołówek i 

miejsc spożywania posiłków „Posiłek w szkole i w 

domu”  doposażenie i poprawa standardu 

funkcjonowania stołówki szkolnej, tj. zakup usług 

remontowo-adaptacyjnych oraz wyposażenie kuchni i 

pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków

2020 800 000,00 640 000,00 160 000,00 0,00 liczba uczniów korzystających z pomocy 8

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” dotyczący 

wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły 

podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania 

i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

Utrzymanie kompleksów sportowych "Moje boisko - 

Orlik 2012" i "Biały Orlik"
2020 1 020 008,36 0,00 1 020 008,36 0,00

liczba placówek i szkól objętych 

programem promowania zdrowego i 

higienicznego trybu życia

13 zrealizowano

Utrzymanie kompleksów sportowych "Moje boisko - 

Orlik 2012" i "Biały Orlik" - trener środowiskowy
2020 498 567,25 0,00 498 567,25 0,00

liczba przeprowadzonych akcji na temat 

zagrożeń czyhających na dzieci
13 zrealizowano

Długofalowe i kompleksowe działania, dostosowane do 

zdiagnozowanych potrzeb (a nie dokonywanych 

przypadkowo i akcyjnie) z aktywnym uczestnictwem 

uczniów i rodziców, w zakresie szeroko rozumianej 

promocji zdrowia.

2020 24 077,52 0,00 24 077,52 0,00
liczba przeprowadzonych programów 

radzenia sobie z agresją
70 Program "Przedszkole i Szkoła Promująca Zdrowie"

Realizacja zajęć korekcyjno - kompensacyjnych 2020 b.d. b.d. b.d. b.d. 100 godz./tyg. zrealizowano

Realizacja zajęć korekcyjno - kompensacyjnych; 

terapia pedagogiczna, zajęcia korekcyjno-

kompensacyjne, trening EEGbiofeedbac

(Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin)

2020 r.
w ramach kosztów 

funkcjonowania 
x x x 824 zrealizowano

Organizowanie zajęć socjoterapeutycznych, 

terapeutycznych, korekcyjnych, kompensacyjnych i 

logopedycznych przez placówki wsparcia dziennego 

prowadzone w formie specjalistycznej.

2020 r.

w ramach kosztów 

funkcjonowania 

PWD

x x x

W ramach działalności 3. 

pl.wsp.dz.specjalistycznych: 

 zaj.grupowe -52 dzieci

zaj.indyw. -125 dzieci

Program Wspierania Rodziny 

i Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej na terenie Miasta Lublin w latach 

2019 - 2021

Realizacja zajęć dydaktyczno - wyrównawczych 2020 r. b.d. b.d. b.d. b.d.
liczba zajęć dydaktyczno - 

wyrównawczych
123,5 godz./tyg zrealizowano

liczba zajęć korekcyjno - 

kompensacyjnych

Źródła finansowania Wskaźniki realizacji zadania

UwagiZadania Realizowane działania Koordynator Realizatorzy Termin realizacji Koszt działania

5.2.1. Wzmacnianie 

prawidłowego 

funkcjonowania dzieci, 

młodzieży i rodzin 

poprzez wsparcie 

instytucji opieki 

dziennej

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w 

Lublinie

organizacje 

pozarządowe, w tym 

wolontariat, kuratorzy 

sądowi

5.2.2. Zapewnienie 

uczniom bezpiecznych 

warunków do 

zdobywania wiedzy i 

umiejętności oraz 

harmonijnego rozwoju 

intelektualnego, 

moralnego, 

społecznego i 

fizycznego

Wydział 

Bezpieczeństwa 

Mieszkańców i 

Zarządzania 

Kryzysowego UM 

Lublin

Wydział Oświaty i 

Wychowania Urzędu 

Miasta Lublin, placówki 

oświatowe, policja, 

Straż Miejska, Miejski 

Ośrodek Pomocy 

Rodzinie w Lublinie, 

org. Pozarządowe

ZTM, MPK

5.2.3. Profilaktyka 

zagrożeń i promocja 

prawidłowego rozwoju 

psychofizycznego 

dzieci i młodzieży

Wydział Oświaty i 

Wychowania UM 

Lublin

placówki oświatowe, 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w 

Lublinie, policja, Straż 

Miejska, org. 

Pozarządowe, w tym 

wolontariat

Stworzenie warunków dla prawidłowego rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem pochodzących z rodzin niewydolnych wychowawczo
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Realizacja zajęć dydaktyczno - wyrównawczych: 

pomoc w edukacji, organizacja czasu wolnego, 

wsparcie emocjonalne 

(Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin)

2020 r.
w ramach kosztów 

funkcjonowania 
x x x

liczba zajęć dydaktyczno - 

wyrównawczych
16 zrealizowano

luty, lipiec 2020 0,00 0,00 0,00 0,00
liczba dzieci objetych wsparciem w 

okresach wolnych od nauki
1072 zrealizowano

luty, lipiec 2021 0,00 0,00 0,00 0,00
liczba zorganizowanych form 

wypoczynku letniego i zimowego
70 zrealizowano

Zajęcia rozwijające uzdolnienia

(artystyczne, sportowe na podstawie SIO) 2019 r. 0,00 0,00 0,00 0,00

liczba zajęć rozwijających uzdolnienia w 

szkołach/

liczab aosób

b.d.

462 osoby
zrealizowano

Realizacja działań w zakresie wypoczynku dzieci i 

młodzieży (Wydział Sportu)

1.01.2019 – 

30.09.2019
334 422,96 7 400,00 257 240,00 69 782,96 380 zrealizowano

13.01-26.01.2020 i 

27.06 – 31.08 2020 

r.

136 510,00 0,00 136 510,00 0,00
40 turnusów półkolonii 

rekreacyjno-sportowych

j.w. j.w. j.w. j.w. j.w.

liczba dzieci biorących udział w 

zorganizowanych formach wypoczynku 

letniego i zimowego

857

j.w. j.w. j.w. j.w. j.w.

liczba dzieci biorących udział w 

zorganizowanych formach wypoczynku 

letniego i zimowego

5637

liczba uczestników pozalekcyjnych zajęć 

sportowych organizowanych przez 

Miasto i na zlecenie Miasta

1600

liczba godzin pozalekcyjnych zajęć 

sportowych organizowanych przez 

Miasto lub na zlecenie Miasta

5062

Realizacja działań w zakresie wypoczynku dzieci i 

młodzieży

13.01-26.01.2020r. 

i 27.06 – 31.08 

2020r.

121 678,01 0,00 121 678,01 0,00

liczba uczestników zajęć rekreacyjno - 

sportowych w czasie ferii i wakacji 

letnich, organizowanych na zlecenie 

Miasta

3 877 W ramach corocznych akcji "Lato w mieście" i „Zima w mieście"

Realizacja działań sportowo-rekreacyjnych 4.05-30.11.2020 r. 174 720,00 33 600,00 141 120,00 0,00

liczba animatorów sportu pracujących w 

dzielnicach zagrożonych wykluczeniem 

społecznym

12 Program Animator Moje Boisko Orlik 2012 

Prowadzenie doradztwa zawodowego w szkołach i 

placówkach

Wydział Oświaty i 

Wychowania UM 

Lublin

2020 r. 33 653,31 33 653,31 0,00 0,00
liczba etatów doradców zawodowych w 

szkołach i placówkach
10

zrealizowano

(ujęto wypłate dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla doradców 

zatrudnionych w 2019 r.

W celu dostosowania doskonalenia zawodowego do 

potrzeb lokalnego rynku pracy Miejska Rada 

Zatrudnienia opiniuje wnioski szkół z terenu miasta 

Lublin w sprawie uruchomienia nowego kierunku 

kształcenia 

Miejski Urząd Pracy w 

Lublinie
2020 0,00 0,00 0,00 0,00

liczba opiniowanych przez Miejską Radę 

Zatrudnienia nowych kierunków 

kształcenia w szkołach

0 
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy z późniejszymi zmianami

8 697 038,58 912 934,19 6 879 460,00 904 644,39
CEL 5.2. Stworzenie warunków dla prawidłowego rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem 

pochodzących z rodzin niewydolnych wychowawczo razem:

W ramach corocznych akcji „Zima w mieście”"Lato w mieście" 

0,00

5.2.3. Profilaktyka 

zagrożeń i promocja 

prawidłowego rozwoju 

psychofizycznego 

dzieci i młodzieży

Wydział Oświaty i 

Wychowania UM 

Lublin

placówki oświatowe, 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w 

Lublinie, policja, Straż 

Miejska, org. 

Pozarządowe, w tym 

wolontariat

5.2.4. Tworzenie 

warunków do rozwoju 

zainteresowań i 

uzdolnień uczniów 

przez organizowanie 

zajęć pozalekcyjnych i 

pozaszkolnych oraz 

kształtowanie 

aktywności społecznej 

i umiejętności 

spędzania wolnego 

czasu

placówki oświatowe, 

uczelnie wyższe, 

instytucje kultury, org. 

wyznaniowe, parafie, 

org. Młodzieżowe, 

organizacje 

poazrządowe, w tym 

wolontariat

5.2.5. Przygotowanie 

uczniów do wyboru 

zawodu i kierunku 

kształcenia. 

Rozwijanie systemu 

kształcenia i 

doskonalenia 

zawodowego 

dostosowanego do 

potrzeb gospodarki i 

oczekiwań 

społecznych.

Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla 

uczniów

Realizacja działań w zakresie wypoczynku dzieci i 

młodzieży (Wydział Kultury) Wydziały Urzędu 

Miasta Lublin

Realizacja programów MDK2: „Ferie zimowe” i „Lato w 

mieście”

liczba zorganizowanych form 

wypoczynku letniego i zimowego

zrealizowano2020 232 175,90 0,00 232 175,90
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państwo gmina inne Nazwa wskaźnika Liczba

Pośrednictwo w rekrutacji osób bezrobotnych do 

udziału w zajęciach Centrum Integracji Społecznej  

oraz Klubu Integracji Społecznej

(MOPR Lublin)

2020 r. b.d. b.d. b.d. b.d.
liczba osób objetych dzialaniami CIS lub 

KIS

Łącznie do CIS skierowano 

41 osób. W zajęciach kis 

uczestniczyły 33 osoby

zrealizowano - kontynuacja z 2018 r.

Wyszukiwanie w ewidencji bezrobotnych i kierowanie 

do uczestnictwa w zajęciach z reintegracji społecznej 

i zawodowej refundowanie świdczeń integracyjnych 

oraz zatrudnienia wspieranego

2020 r. 250 100 zł 250 100 zł 0,00 zł 0,00 zł
liczba osób objetych dzialaniami CIS lub 

KIS
45

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy z późniejszymi zmianami  

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003  o zatrudnieniu socjalnym z późniejszymi 

zmianami "Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Rynku Pracy 

miasta Lublin na lata 2014-2020" (Uchwała Nr 923/XXXV/2013 Rady 

Miasta Lublin z dnia 18 listopada 2013r.)

Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej 

"NADZIEJA" dla mieszkańców Miasta Lublin, w 

szczególności dla osób uzależnionych  od alkoholu i 

narkotyków.

styczeń-grudzień 

2020 r.
555 443,49 246 024,33 308 455,16 964,00

liczba osób objetych dzialaniami CIS lub 

KIS
30

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

dla Miasta Lublin na 2020 r.

Zakładanie spółdzielni socjalnych 2020 r. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
liczba utworzonych spółdzielni 

socjalnych
0

Brak zainteresowania osób bezrobotnych sięganiem po środki na 

uruchomienie spółdzielni socjalnej z MUP

liczba realizowanych projektów i 

programów na rzecz osób bezrobotnych
6

liczba osób bezrobotnych objętych 

projektami/programami
1361

Projekty socjalne zawierane w celu przezwyciężenia 

trudnej sytuacji życiowej osoby bezrobotnej.
2020 r. x x x x

liczba osób bezrobotnych, z którymi 

zawarto kontrakt socjalny
88 zrealizowano

Rekrutacja osób do wykonywania prac społecznie 

użytecznych w poszczególnych podmiotach na terenie 

Miasta Lublin, w tym rekrutacja osób wykonujących 

PSU w ramach porozumienia zawartego pomiędzy 

MOPR/MUP/ZNK

2020 r. 105 520,50 63 312,30 42 208,20 0,00
liczba osób, które podjęły prace 

społecznie użyteczne

Łącznie do wykonywania 

PSU w 2019 r. skierowano 52 

osoby. Faktycznie PSU były 

wykonywane przez 50 osób 

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 

grudnia 

2017 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych oraz 

skierowanie Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie do wykonywania prac 

społecznie użytecznych w poszczególnych podmiotach na terenie Miasta 

Lublin

(Wydatek - 60% refundacja ze środków Funduszu Pracy ; 40% gmina)

Aktywizacja osób bezrobotnych zarejestrowanych w 

MUP poprzez ich udział 

w programie prac społecznie użytecznych

2020 r. 63 300,00 zł 63 300,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
liczba osób, które podjęły prace 

społecznie użyteczne
54

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy z późniejszymi zmianami. "Program Promocji Zatrudnienia i 

Aktywizacji Rynku Pracy miasta Lublin na lata 2014-2020" (Uchwała 

Nr 923/XXXV/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 18 listopada 2013r.)

Udzielanie pomocy w procesie usamodzielniania osób 

korzystających z pomocy społecznej
2020 r. x x x x

liczba usamodzielnionych klientów 

pomocy społecznej
176 zrealizowano

Miejski Urząd Pracy w 

Lublinie

Centrum Integracji 

Społecznej, Miejski 

Ośrodek Pomocy 

Rodzinie w Lublinie, 

Wydział Spraw 

Mieszkaniowych Urzędu 

Miasta, spóldzielnie 

mieszkaniowe, 

organizacje 

pozarządowe, 

wolontariat

5.3. Cel szczegółowy

5.3.1. Wspieranie 

aktywności zawodowej 

osób bezrobotnych

Zadania Realizowane działania Koordynator Realizatorzy

Źródła finansowania Wskaźniki realizacji zadania

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy z późniejszymi zmianami. 

Europejski Fundusz Społeczny i Fundusz Pracy (Projekty, Programy): 

1)„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy 

w mieście Lublin (V)"

2) „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 

w wieku  30 lat i więcej zarejestrowanych 

w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie (V)”

3)„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 

w wieku  30 lat i więcej zarejestrowanych 

w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie (VI)"

4) Program Regionalny „Młody przedsiębiorczy - aktywizacja zawodowa 

osób bezrobotnych do 30 roku życia"     

5) Program specjalny „Aktywna kobieta”               

6) "Program wynikijący z potrzeb lokalnego rynku pracy 

w związku z COVID-19"

"Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Rynku Pracy miasta Lublin 

na lata 2014-2020" (Uchwała Nr 923/XXXV/2013 Rady Miasta Lublin 

z dnia 18 listopada 2013r.) 

705 483,00 zł 0,00 zł 43 702 452,00 zł44 407 935,00 zł2020 r.

Termin realizacji Koszt działania

Realizacja projektów 

i programów własnych oraz partnerskich, których 

uczestnikami były osoby bezrobotne

Wielowymiarowe wsparcie osób bezrobotnych

Uwagi
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Organizacja staży dla osób młodych 2020 1 877 295,00 zł 281 594,00 zł 0,00 zł 1 595 701,00 zł liczba zorganizowanych miejsc staży 399

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy z późniejszymi zmianami. "Program Promocji 

Zatrudnienia i Aktywizacji Rynku Pracy miasta Lublin na lata 2014-2020" 

(Uchwała Nr 923/XXXV/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 18 listopada 

2013r.)

Usługa pośrednictwa pracy 2020 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
liczba osób do 30. roku życia które 

podjęły pracę
1969

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy z późniejszymi zmianami. "Program Promocji 

Zatrudnienia i Aktywizacji Rynku Pracy miasta Lublin na lata 2014-2020" 

(Uchwała Nr 923/XXXV/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 18 listopada 

2013r.)

liczba realizowanych projektów na rzecz 

bezrobotnych osób, w tym do 30. roku 

zycia

2

liczba uczestników projektów i 

programów
755

Objęcie osób bezrobotnych do 30 roku życia  

poradnictwem zawodowym
2020 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

liczba osób do 30. roku życia objetych 

poradnictwem zawodowym
733

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy z późniejszymi zmianami. "Program Promocji 

Zatrudnienia i Aktywizacji Rynku Pracy miasta Lublin na lata 2014-2020" 

(Uchwała Nr 923/XXXV/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 18 listopada 

2013r.)

Objęcie osób bezrobotnych poradnictwem zawodowym 2020 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

liczba osób bezrobotnych, które 

skorzystały z usług poradnictwa 

zawodowego

1281

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy z późniejszymi zmianami. "Program Promocji 

Zatrudnienia i Aktywizacji Rynku Pracy miasta Lublin na lata 2014-2020" 

(Uchwała Nr 923/XXXV/2013 Rady Miasta Lublin 

z dnia 18 listopada 2013r.)

Świadczenie usługi pośrednictwa pracy 2020 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
liczba osób bezrobotnych, które 

skorzystały z usług pośrednictwa pracy
10 099

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy z późniejszymi zmianami. "Program Promocji 

Zatrudnienia i Aktywizacji Rynku Pracy miasta Lublin na lata 2014-2020" 

(Uchwała Nr 923/XXXV/2013 Rady Miasta Lublin 

z dnia 18 listopada 2013r.)

Wprowadzenie 

i aktualizacja informacji związanych ze specyfiką rynku 

pracy

2020 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
liczba odwiedzin na stronie internetowej 

MUP w Lublinie
962 964

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy z późniejszymi zmianami. "Program Promocji Zatrudnienia i 

Aktywizacji Rynku Pracy miasta Lublin na lata 2014-2020" (Uchwała Nr 

923/XXXV/2013 Rady Miasta Lublin 

z dnia 18 listopada 2013r.)

Ułatwienie osobom bezrobotnym 

w podejmowaniu decyzji edukacyjnych, zawodowych 

oraz wejścia na rynek pracy poprzez informację 

zawodową 

2020 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
liczba osób bezrobotnych korzystających 

z informacji zawodowej
1034

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy z późniejszymi zmianami. "Program Promocji 

Zatrudnienia i Aktywizacji Rynku Pracy miasta Lublin na lata 2014-2020" 

(Uchwała Nr 923/XXXV/2013 Rady Miasta Lublin 

z dnia 18 listopada 2013r.)

OrganizacjaTargów Pracy 2020 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
liczba zorganizowanych Targów pracy i 

Dni Kariery
0

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju MUP 

w Lublinie nie organizował Targów Pracy oraz Dnia Kariery

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy z późniejszymi zmianami. "Program Promocji 

Zatrudnienia i Aktywizacji Rynku Pracy miasta Lublin na lata 2014-2020" 

(Uchwała Nr 923/XXXV/2013 Rady Miasta Lublin 

z dnia 18 listopada 2013r.)

5.3.2. Aktywizacja 

zawodowa osób do 30. 

roku życia 

zagrożonych 

wykluczeniem 

społecznym

Miejski Urząd Pracy w 

Lublinie

Wydziały Urzędu 

Miasta, Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w 

Lublinie, Zakład 

Doskonalenia 

Zawodowego, Centrum 

Edukacji i Pracy 

Młodzieży OHP, 

organizacje 

wyznaniowe, parafie, 

org. pozarządowe, org. 

rzemieślnicze

Realizacja projektów 

w których uczestniczyły również osoby w wieku do 30 

roku życia 

5.3.3. Ułatwianie 

dostępu do wiedzy, 

usług, poradnictwa 

zawodowego i 

pośrednictwa pracy 

osobom bezrobotnym

Miejski Urząd Pracy w 

Lublinie

Wojewódzki Urząd 

Pracy, Ochotnicze 

Hufce Pracy, Centrum 

Kształcenia 

Ustawicznego, Izby 

Rzemieślnicze

2020 18 324 331,83 zł 433 300,00 zł 0,00 zł 17 891 031,83 zł
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Inicjowanie działań na rzecz powoływania partnerstw w 

celu ożywienia sytuacji na rynku pracy
2020 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zl 0,00 zł

liczba nowo zawartych partnerstw i 

porozumień na rzecz aktywizacji rynku 

pracy

5

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy z późniejszymi zmianami. "Program Promocji 

Zatrudnienia i Aktywizacji Rynku Pracy miasta Lublin na lata 2014-2020" 

(Uchwała Nr 923/XXXV/2013 Rady Miasta Lublin 

z dnia 18 listopada 2013r.)

Porozumienie o współpracy zawarte z:

1) Domem Zakonnym (Klasztor) Zakonu Kaznodziejskiego (oo. 

Dominikanie) dot. m.in. kierowania osób młodych do udziału w formach 

wsparcia zapewnionych w projekcie "Klasztor w sercu miasta - Klub 

Samopomocy przy Klasztorze OO. Dominikanów w Lublinie", tj. 

poradnictwa zawodowego i opracowania IPD.

2) Polską Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego 

„OIC Poland” z siedzibą w Lublinie dot. m.in. kierowania osób młodych 

do udziału w projekcie pt. „Instrument finansowy – Pożyczka mała oraz 

Pożyczka Duża”, w ramach którego „OIC Poland” zarządza środkami 

funduszu pożyczkowego i udziela pożyczek na podjęcie działalności 

gospodarczej, tworzenie miejsc pracy oraz świadczy i organizuje 

wsparcie doradcze i szkoleniowe.

3) Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie dot. m.in. kierowania 

osób młodych do udziału w projekcie pt. "SMEs Growing In Europe (SGE 

12)", który daje przyszłym i początkującym przedsiębiorcom możliwość 

uczenia się od doświadczonych przedsiębiorców prowadzących małe 

firmy w innych Państwach Uczestniczących.

4) Fundacją Inicjatyw Społecznych "Barwy Ziemi" dotyczące realizacji 

projektu "Zawodowa adaptacja" 

w zakresie działań informacyjno-promocyjnych.

5) Wojskową Komendą Uzupełnień w Lublinie w zakresie współpracy 

informacyjno-promocyjnej dotyczącej szkoleń wojskowych.

Organizacja i koordynacja spotkań Miejskiej Rady 

Zatrudnienia
2020 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

liczba uchwał Miejskiej Rady 

Zatrudnienia
14

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy z późniejszymi zmianami.

Inicjowanie działań na rzecz nawiązywania współpracy 

z instytucjami na lokalnym rynku pracy
2020 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

liczba instytucji współpracujących na 

rzecz rynku pracy
55

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z późniejszymi 

zmianami. "Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Rynku Pracy 

miasta Lublin na lata 2014-2020" (Uchwała Nr 923/XXXV/2013 Rady 

Miasta Lublin 

z dnia 18 listopada 2013r.)

2020 6 198,30 zł 6 198,30 zł 0,00 zł 0,00 zł
liczba działań na rzecz aktywizacji rynku 

pracy w ramach partnerstw
1 Inicjatywa MUP 

2020 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł liczba projektów 0 MUP w Lublinie nie otrzymał dofinansowania na projekty

65 590 124,12 2 049 311,93 350 663,36 63 190 148,83

państwo gmina inne Nazwa wskaźnika Liczba

Zadanie: „Dożywianie osób i rodzin dotkniętych 

ubóstwem w formie kuchni społecznej- mieszkańców 

Miasta Lublin”

 Od 01.01.2020 r. 

do 31.03.2020 r. 

oraz od 

01.11.2020r. do 

31.12.2020r.

78 177,65 0,00 25 000,00 53 177,65
liczba osób bezdomnych korzystających 

z posiłku dla ubogich i potrzebujących
680

„Program współpracy Gminy Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz 

z podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o  wolontariacie na rok 2019.” realizowany przez 

Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta w Lublinie

b.d. 2020 r. x x x x
liczba pracowników pracujących jako 

street worker
b.d.

b.d. 2020 r. x x x x
liczba osób bezdomnych objętych 

pomocą street workerów
b.d.

Zadanie:  „Prowadzenie schroniska dla bezdomnych 

mężczyzn – mieszkańców Miasta Lublin – 35 miejsc”

 01.01.2020 - 

31.12.2020 
bd. bd bd bd

liczba osób bezdomnych, które 

uczestniczyły w działaniach na rzecz ich 

aktywizacji społecznej

Aktywizacja społeczna 

mieszkańców schroniska, w 

minimalnym stopniu z 

powodu epidemii SARS-CoV-

2 -46 osób

„Program współpracy Gminy Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz 

z podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o  wolontariacie na rok 2019.” realizowany przez 

Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta w Lublinie

Zadania

Realizacji projektów partnerskich

Realizatorzy Termin realizacji

CEL 5.3. Wielowymiarowe wsparcie osób bezrobotnych razem:

5.3.4. Rozwój dialogu i 

współpracy z 

partnerami 

społecznymi w celu 

ożywienia sytuacji na 

rynku pracy

Miejski Urząd Pracy w 

Lublinie

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w 

Lublinie, Centrum 

Integracji Społecznej, 

Ochotnicze Hufce 

Pracy, spółdzielnie 

mieszkaniowe, 

organizacje 

pozarządowe

Wskaźniki realizacji zadania

Uwagi

Pogłębienie systemu wsparcia na rzecz osób bezdomnych5.4. Cel szczegółowy

5.4.1. Wzmacnianie i 

stymulowanie działań 

mających na celu 

przezwyciężenie 

problemu 

bezdomności 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w 

Lublinie

Miejski Urząd Pracy, 

organizacje 

pozarządowe, 

wolontariat

Realizowane działania Koordynator

Źródła finansowania

Koszt działania
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Funkcjonowanie punktu konsultacyjnego dla osób 

bezdomnych bezrobotnych
2019 r. 0,00 0,00 0,00 0,00

liczba osób bezrobotnych bezdomnych 

korzystających z punktu konsultacyjnego 

dla bezdomnych

0
Brak osób chętnych do skorzystania z punktu konsultacyjnego dla osób 

bezdomnych bezrobotnych

Osobom bezdomnym udzielono schronienia w:

- 4 schroniskach,  

- 1  noclegowni, 

- 4 ogrzewalniach, z tego:

2019 2 242 349,23 76 000,00 2 084 844,58 81 504,65 9 zrealizowano

 „Prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn – 

mieszkańców Miasta Lublin – 35 miejsc” 
 01.01.2020 - 

31.12.2020 
398 768,00 0,00 364 200,00 34 568,00 1 zrealizowano

„Prowadzenie ogrzewalni dla bezdomnych mężczyzn – 

mieszkańców Miasta Lublin – 30 miejsc”

01.01.2020 - 

30.04.2020  oraz 

01.10.2020 - 

31.12.2020 r.

84 836,65 0,00 69 600,00 15 236,65 1 zrealizowano

Prowadzenie schroniska z usługami opiekuńczymi dla 

bezdomnych

mężczyzn - 24 miejsca

01.01.2020 - 

31.12.2020
387 600,00 18 200,00 367 600,00 1 800,00 1 zrealizowano

Prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn - 

mieszkańców

Miasta Lublin - 34 miejsca

01.01.2020 - 

31.12.2020
375 000,00 16 800,00 356 000,00 2 200,00 1 zrealizowano

Prowadzenie całorocznej noclegowni dla bezdomnych 

mężczyzn -

mieszkańców Miasta Lublin - 25 miejsc

01.01.2020 - 

31.12.2020
139 400,00 20 000,00 117 900,00 1 500,00 1 zrealizowano

Prowadzenie 2 ogrzewalni dla bezdomnych mężczyzn - 

mieszkańców

Miasta Lublin - 54 miejsca

01.01.2020 - 

30.04.2020,  

01.10.2020 - 

31.12.2020

148 100,00 21 000,00 125 900,00 1 200,00 1 zrealizowano

Ogrzewalnia dla bezdomnych kobiet
1.01.2020 – 

31.12.2020
47 820,00 0,00 47 820,00 0,00 1 zrealizowano

Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
1.01.2020 - 

31.12.2020
260 800,00 0,00 260 800,00 0,00 1 zrealizowano

Schronisko dla bezdomnych kobiet
1.01.2020 – 

31.12.2020
202 600,00 0,00 177 600,00 25 000,00 1 zrealizowano

Zadanie:  „Zarządzanie kryzysowe - wydatki związane z 

przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa”
2020 r. 197 424,58 0,00 197 424,58 0,00 7 zrealizowano

Prowadzenie okresowych ośrodków dla osób 

bezdomnych – Nadzieja i Bractwo

29.04.2020-

30.06.2020,

16.11.2020-

31.12.2020 

48 900,00 0,00 48 900,00 0,00 2 zrealizowano

Prowadzenie przejściowych ośrodków dla bezdomnych 

kobiet i mężczyzn z terenu Miasta Lublin – SOS i 

Nadzieja

01.05.2020-

30.06.2020 ,

01.12.2020-

31.12.2020

96 084,58 0,00 96 084,58 0,00 2 zrealizowano

Funkcjonowanie ogrzewalni w systemie całodobowym 

– dodatkowe środki COVID – Nadzieja, Bractwo i SOS

03.2020-04.2020,

10.2020-12.2020
52 440,00 0,00 52 440,00 0,00 3 zrealizowano

b.d 2020 r. 0,00 0,00 0,00 0,00 liczba akcji informacyjnych b.d zrealizowano

Realizacja indywidualnych programówh wychodzenia z 

bezdomności
2020 r. b.d. b.d. b.d. b.d.

liczba osób, które pozytywnie zakończyły 

udział w indywidualnych programach 

wychodzenia z bezdomności

b.d.

Osobom bezdomnym udzielono schronienia  w 3 

schroniskach,  1 schronisku z usługami opiekuńczymi, 

1 noclegowni całorocznej i 4 ogrzewalniach i 1 

dziennym ośrodku dla osób bezdomnych 

prowadzonych w ramach zlecania zadań organizacjom 

pozarządowym

2020 r.

 w ramach 

działalności 

statutowej placówek

x x x

liczba osób bezdomnych, które 

skorzystały ze schronienia lub pomocy 

finansowej

800

zrealizowane

(w tym w Dziennym Ośrodku Wsparcia dla Osób Bezdomnych 

prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Lubelskiej – 353 osoby)

Mieszkanie adaptacyjne
 1.01.2020 - 

31.12.2020 
14 362,34 0,00 0,00 14 362,34

liczba funkcjonujących mieszkań 

adaptacyjnych
1 koszty własne Stowarzyszenia "Nadzieja"

Działalność statutowa organizacji pozarządowej – 

realizacja programu Bractwa Miłosierdzia na rzecz 

wychodzenia z bezdomności: „ Mieszkanie adaptacyjne 

szansą na powrót osób bezdomnych do społeczności.”

 1.01.2020 - 

31.12.2020 
0,00 0,00 0,00 0,00

liczba funkcjonujących mieszkań 

adaptacyjnych
1

„Program współpracy Gminy Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz 

z podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o  wolontariacie na rok 2020.” realizowany przez 

Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta w Lublinie

Osoby wytypowane przez organizacje do zamieszkania 

w mieszkaniu adaptacyjnym

 1.01.2020 - 

31.12.2020 
j.w. j.w. j.w. j.w.

liczba osób, które skorzystały z 

mieszkań adaptacyjnych
5

„Program współpracy Gminy Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz 

z podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o  wolontariacie na rok 2020.” realizowany przez 

Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta w Lublinie

b.d. 2020 r. b.d. b.d. b.d. b.d.

liczba programów osłonowych 

adresowanych do osób 

bezdomnych/liczba osób bezdomnych 

objętych programami

b.d

liczba instytucji działających na rzecz 

osób bezdomnych

5.4.2. Zapewnienie 

schronienia i systemu 

wsparcia dla osób 

wychodzących z 

bezdomności

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w 

Lublinie

Wydział Spraw 

Mieszkaniowych, 

Wydział Mienia 

komunalnego Urzędu 

Miasta, Zarząd 

Nieuchomości 

Komunalnych, 

organizacje 

pozarządowe, w tym 

wolontariat

5.4.1. Wzmacnianie i 

stymulowanie działań 

mających na celu 

przezwyciężenie 

problemu 

bezdomności 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w 

Lublinie

Miejski Urząd Pracy, 

organizacje 

pozarządowe, 

wolontariat
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2 532 313,80 76 000,00 2 307 269,16 149 044,64

państwo gmina inne Nazwa wskaźnika Liczba

Rozpowszechnianie materiałów informacyjnych dla 

cudzoziemców
2020 r. b.d. b.d. b.d. b.d.

liczba rozprowadzonych materiałów 

informacyjnych dla cudzoziemców
129

Realizacja zadań w ramach Programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018 oraz  92 

ust.1 pkt.5 ustawy o pomocy społecznej 

Rozpowszechnianie wśród cudzoziemców informacji na 

temat dostępności do pomocy specjalistycznej
2020 r. b.d. b.d. b.d. b.d.

liczba cudzoziemców, którzy skorzystali 

ze wsparcia specjalistycznego
poradnictwo prawne –  2 

cudzoziemców)

Art.5. art. 36, art. 53 i art. 92 ust.1 pkt.3 i 6 ustawy o pomocy społecznej 

Rozwijanie banku informacji o możliwościach nauki 

języka polskiego
2020 r. b.d. b.d. b.d. b.d.

liczba cudzoziemców, którzy skorzystali 

z informacji o możliwości podjęcia nauki
Łącznie 6 osób

Art. 5 art. 36 pkt.2 lit.a, art. 53 i art. 92 ust.1 pkt 5 i  93 ust.1 pkt.b ustawy 

o pomocy społecznej i np.. przepisów dotyczących  systemu oświaty

Rozpowszechnianie wśród cudzoziemców informacji na 

temat instytucji rynku pracy
2020 r. b.d. b.d. b.d. b.d. liczba cudzoziemców 129

Art. 36 pkt.2 lit.a i art. 92 ust.1 pkt 5 i  93 ust.1 pkt.b Ustawy o pomocy 

społecznej 

Oferowanie cudzozimcom posiadających status osób 

bezrobotnych 

i zarejestrowanych w MUP

 w Lublinie usług 

i instrumentów rynku pracy

2020 89 770,00 zł 73 773,00 zł 0,00 zł 15 997,00 zł

liczba cudzoziemców posiadających 

status osób bezrobotnych 

zarejestrowanych w MUP w Lublinie

123
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy z późniejszymi zmianami.

Świadczenie wsparcia dla cudzoziemców 

posiadających status osób bezrobotnych
2020 89 770,00 zł 73 773,00 zł 0,00 zł 15 997,00 zł

liczba cudzoziemców posiadających 

status osób bezrobotnych 

zarejestrowanych w MUP w Lublinie

123
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy z późniejszymi zmianami.

Aktywne uczestnictwo 

w poszukiwaniu pracy
2020 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

liczba osób(cudzoziemców), którzy 

aktywnie uczestniczą w kursach 

zawodowych lub poszukują pracy

46
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy z późniejszymi zmianami.

Wsparcie cudzoziemców 

w nabywaniu praktycznych umiejętności w postaci 

stażu 

u pracodawcy

2020 18 820,00 zł 2 823,00 zł 0,00 zł 15 997,00 zł
liczba cudzoziemców, którzy podjęli 

staze
4

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy z późniejszymi zmianami.

2020 r. b.d. b.d. b.d. b.d.

liczba osób(cudzoziemców), którzy 

aktywnie uczestniczą w rozwiązywaniu 

swoich problemów (przełamują zjawisko 

wyuczonej bezradności)

9
Art. 5, art.18, art.19 art., art. 36 pkt. 2 lit. a,art.  53 i art. 91 ustawy o 

pomocy społecznej  

2020 r. b.d. b.d. b.d. b.d.

liczba cudzoziemców, którzy zaprzestali 

korzystania z systemu pomocy 

społecznej

1  Art. 53 i art. 91 ustawy o pomocy społecznej  

2020 r. b.d. b.d. b.d. b.d.

liczba osób(cudzoziemców), które 

skorzystały z informacji na temat 

mieszkań i stancji

123
Art. 5, art. 18, art.19, art. 36 pkt. 2 lit. a, art. 53 i art. 91 ustawy o pomocy 

społecznej  

2020 r. b.d. b.d. b.d. b.d.
liczba rodzin cudzoziemskich, którym 

zabezpieczono schronienie
5

Art. 5, art. 18, art.19 art., art. 36 pkt.2 lit.a, art.53 i art. 91 ustawy o 

pomocy społecznej  

5.5. Cel szczegółowy

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w 

Lublinie

Miejski Urząd Pracy w 

Lublinie, Wydział 

Oświaty i Wychowania 

Urzędu Miasta Lublin, 

Urząd ds. 

Cudzoziemców - 

Ośrodek dla osób 

ubiegających się o 

nadanie statusu 

uchodźcy w Lublinie, 

organizacje 

pozarządowe, podmioty 

zajmujące się nauką 

języka polskiego dla 

cudzoziemców

5.5.2. Utworzenie 

efektywnego systemu 

usamodzielnienia i 

integracji ze 

środowiskiem osób 

legitymujących się 

statusem uchodźcy lub 

uchroną uzupełniającą

Wsparcie w zabezpieczeniu schronienia

Podjęcie działań zmierzających do zwiększenia 

aktywności osób opuszczających Ośrodek dla 

Cudzoziemców, celem ich adaptacji w nowych 

warunkach społeczno-kulturowych

CEL 5.4. Pogłębienie systemu wsparcia na rzecz osób bezdomnych razem:

5.5.1. Ułatwienie 

cudzoziemcom 

dostępu do wiedzy, 

edukacji, usług oraz 

pośrednictwa pracy

Źródła finansowania Wskaźniki realizacji zadania

UwagiKoszt działania

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w 

Lublinie

Miejski Urząd Pracy w 

Lublinie, Wydział 

Oświaty i Wychowania 

Urzędu Miasta Lublin, 

Urząd ds. 

Cudzoziemców - 

Ośrodek dla osób 

ubiegających się o 

nadanie statusu 

uchodźcy w Lublinie, 

organizacje 

pozarządowe, podmioty 

zajmujące się nauką 

języka polskiego dla 

cudzoziemców

Organizacja wielowymiarowych działań na rzecz uchodźców, cudzoziemców, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgody na pobyt tolerowany

Zadania Realizowane działania

5.5.3 Wzmacnianie i 

stymulowanie działań 

mających na celu 

przezwyciężenie 

bezdomności wśród 

cudzoziemców

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w 

Lublinie

Wydział Spraw 

Mieszkaniowych Urzędu 

Miasta Lublin, 

organizacje 

pozarządowe

Koordynator Realizatorzy Termin realizacji
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2020 r. b.d. b.d. b.d. b.d.

liczba rodzin cudzoziemskich, które 

zostały umieszczone w ośrodku 

wsparcia

0

Prowadzenie  mieszkań chronionych dla 

cudzoziemców i działania związane z utworzeniem 

kolejnego mieszkania chronionego dla cudzoziemców

2020 r. 47 128,55 0,00 47 128,55 0,00
liczba osób/cudzoziemców, którzy 

skorzystali z mieszkania chronionego
9 Art. 53 ustawy o pomocy społecznej  

245 488,55 150 369,00 47 128,55 47 991,00

państwo gmina inne

78 641 615,67 3 220 313,42 11 129 473,39 64 291 828,86

1 576 650,62 31 698,30 1 544 952,32 0,00

8 697 038,58 912 934,19 6 879 460,00 904 644,39

65 590 124,12 2 049 311,93 350 663,36 63 190 148,83

2 532 313,80 76 000,00 2 307 269,16 149 044,64

245 488,55 150 369,00 47 128,55 47 991,00

Koszt działania

Źródła finansowania

PODSUMOWANIE

CEL GŁÓWNY 5. ORGANIZACJA KOMPLEKSOWYCH DZIAŁAŃ NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU 

DZIECI, OSÓB I RODZIN 

CEL 5.1.Wzmocnienie i stymulacja do pozytywnego działania dysfunkcyjnych środowisk rodzinnych potrzebujących wsparcia razem:

CEL 5.2. Stworzenie warunków dla prawidłowego rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem pochodzących z 

rodzin niewydolnych wychowawczo razem:

CEL 5.3. Wielowymiarowe wsparcie osób bezrobotnych razem:

CEL 5.4. Pogłębienie systemu wsparcia na rzecz osób bezdomnych razem:

CEL 5.5. Organizacja wielowymiarowych działań na rzecz uchodźców, cudzoziemców, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgody na pobyt tolerowany razem:

Wsparcie w zabezpieczeniu schronienia

CEL 5.5. Organizacja wielowymiarowych działań na rzecz uchodźców, cudzoziemców, którym udzielono ochrony uzupełniającej na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgody na pobyt tolerowany razem:

5.5.3 Wzmacnianie i 

stymulowanie działań 

mających na celu 

przezwyciężenie 

bezdomności wśród 

cudzoziemców

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w 

Lublinie

Wydział Spraw 

Mieszkaniowych Urzędu 

Miasta Lublin, 

organizacje 

pozarządowe
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państwo gmina inne Nazwa wskaźnika Liczba

2020 r. 137 069,93 19 383,16 117 686,77 0,00

liczba nowozatrudnionych 

pracowników socjalnych w sekcjach 

pracy socjalnej

5 zrealizowano

2020 r. 10 582 535,85 537 923,55 10 044 612,30 0,00
liczba pracowników socjalnych w 

sekcjach pracy socjalnej
169 zrealizowano

2020 r. x x x x

stosunek liczby pracowników 

socjalnych do liczby mieszkańców 

miasta

1926 1 pracownik socjalny na 1926 osób

2020 r. b.d. b.d. b.d. b.d.

liczba zorganizowanych szkoleń 

wspierających dla pracowników 

pomocy społecznej

7 zrealizowano

2020 r. b.d. b.d. b.d. b.d.
liczba pracowników, którzy odbyli 

szkolenia
47

zrealizowano (liczba szkoleń była znacznie 

ograniczona ze względu na ogłoszony stan 

pandemii)

2020 r. b.d. b.d. b.d. b.d.
liczba osób, które podniosły swoje 

kwalifikacje
47 zrealizowano

Pracownicy MUP w Lublinie uczestniczyli 

w szkoleniach i studiach podyplomowych
2020 r. 71 748,00 zł 64 179,00 zł 7 569,00 zł 0,00 zł

liczba pracowników, którzy podnieśli 

swoje kwalifikacje zawodowe
101

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy z późniejszymi zmianami

liczba zatrudnionych pracowników 

MUP w Lublinie
173

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy z późniejszymi zmianami

% zatrudnionych pracowników 

publicznej służby zatrudnienia w 

stosunku do liczby osób 

posiadających status osoby 

bezrobotnej

1,68%

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy z późniejszymi zmianami

21 766 214,78 1 410 823,71 20 355 391,07 0,00

państwo gmina inne Nazwa wskaźnika Liczba

25.11.2020 r. 26 216,22 0,00 26 216,22 0,00 8 zrealizowano

30.09.2020 r. 2 600,00 0,00 0,00 2 600,00 1

„Wsparcie rodziny 

i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta 

Lublin”.

Wskaźniki realizacji zadania

Udział pracowników w szkoleniach, konferencjach, 

seminariach i warsztatach

Utrzymanie ustawowych standardów zatrudnienia 

pracowników socjalnych

WSPIERANIE ROZWOJU ZAWODOWEGO OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W RAMACH SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

Wzmocnienie i optymalizacja potencjału pracowniczego instytucji pomocowych

Zadania Realizowane działania Koordynator Realizatorzy
Termin 

realizacji
Koszt działania

Źródła finansowania

Termin 

realizacji
Koszt działania

Uwagi

6.1.1. Utrzymywanie 

ustawowego standardu 

zatrudnienia 

pracowników służb 

społecznych

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie 

w Lublinie

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie 

w Lublinie

6.1.2. Stworzenie 

systemu szkoleń dla 

pracowników pomocy 

społecznej w ramach 

kształcenia ustawicznego

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie 

w Lublinie

Uwagi

6.2.1. Rozbudowa i 

doskonalenie zaplecza 

technicznego,umożliwiają

cego aktywne 

uczestnictwo w ramach 

społeczeństwa 

informacyjnego

Miejski Ośrodek 

Pomocy 

Rodziniew  

Lublinie,

 

Miejski Urząd 

Pracyw Lublinie

Wydziały Urzędu 

Miasta Lublin

Zadania Realizowane działania Koordynator

liczba zakupionych nowych 

zestawów komputerowych dla 

pracowników pomocy społecznej

6.CEL GŁÓWNY 

6.2. Cel szczegółowy

Zatrudnienie w MUP w Lublinie na koniec grudnia 

2020 roku

6.1. Cel szczegółowy

szkoły wyższe, 

instytucje 

pozarządowe, 

organizacje 

pozarządowe

2020 r.

CEL 6.1. Wzmocnienie i optymalizacja potencjału pracowniczego instytucji pomocowych

Realizatorzy

Źródła finansowania

Zakup sprzętu komputerowego dla pracowników 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie

789 338,00 zł 10 185 523,00 zł 0,00 zł10 974 861,00 zł

6.1.3. Rozwój 

instytucjonalnej obsługi 

rynku pracy

Miejski Urząd 

Pracy w Lublinie

Miejski Urząd 

Pracy w Lublinie

Rozwój infrastruktury technicznej

Wskaźniki realizacji zadania
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Przystosowanie nowych stanowisk  do pracy przy 

komputerze

(MOPR)

2020 r. b.d. b.d. b.d. b.d.

liczba nowych stanowisk 

przystosowanych do pracy przy 

komputerze

2 zrealizowano

Na istniejących stanowiskach pracy dla pracowników 

MUP nastąpiła wymiana dotychczasowego sprzętu 

informatycznego.

2020 r. 135 135,42 zł 135 135,42 0,00 0,00

liczba nowych stanowisk 

przystosowanych do pracy przy 

komputerze

38
Wymiana dotychczasowego sprzętu 

komputerowego

Miejski Urząd Pracy 

w Lublinie korzysta z łącza Internetowego Urzędu 

Miasta Lublin

2020 r. 0,00 zł 0,00 0,00 0,00 liczba nowych łączy internetowych 0 Łącze Internetowe Urzędu Miasta Lublin

Na portalach branżowych związanych 

z rynkiem pracy dokonywano aktualizacji informacji 

dotyczących rynku pracy

2020 r. 0,00zl 0,00 0,00 0,00
liczba aktualizacji branżowych stron 

internetowych
300

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy z późniejszymi zmianami

Bieżąca aktualizacja stron internetowych

(MOPR Lublin)
2020 r.

W ramach 

działalności 

statutowej

x x x
liczba aktualizacji branżowych stron 

internetowych
ok. 200

Zakup licencji Windows Server 400 szt

(MOPR Lublin)
30.12.2020 r. 68 192,00 0,00 68 192,00 0,00 1 zrealizowano

MUP Lublin:

1 ) Uaktualnienie oprogramowania systemowego i 

pakietów biurowych na stacjach roboczych

2) Zakup nowych oraz wsparcie dla już istniejących 

systemów i programów, w tym dla oprogramowania 

dziedzinowego, a także systemów zapewniających 

bezpieczeństwo sieci i baz danych oraz 

zwiekszających efektywność i bezpieczeństwo pracy 

w czasach pandemii

3) Utrzymywanie wsparcia serwisowego dla 

urządzeń sieciowych 

i serwerów

4) Utrzymywanie systemu tłumaczeń na język 

migowy on-line dla klientów niesłyszących lub słabo 

słyszących

5) Zakup usługi telekomunikacyjnej pozwalającej 

przesyłać klientom urzędu informację drogą smsową 

dotyczącą ofert pracy, szkoleń i innych usług

6) Zakup sprzętu: komputery stacjonarne (38), 

laptopy (10), urządzenia wielofunkcyjne (2), skanery 

(2), niszczarka (1), serwery (2), macierz (1)

2020 r. 623 402,00 zł 623 402,00 0,00 0,00 6

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy z późniejszymi zmianami

855 545,64 758 537,42 94 408,22 2 600,00

państwo gmina inne

22 621 760,42 2 169 361,13 20 449 799,29 2 600,00

21 766 214,78 1 410 823,71 20 355 391,07 0,00

855 545,64 758 537,42 94 408,22 2 600,00

6.2.1. Rozbudowa i 

doskonalenie zaplecza 

technicznego,umożliwiają

cego aktywne 

uczestnictwo w ramach 

społeczeństwa 

informacyjnego

Miejski Ośrodek 

Pomocy 

Rodziniew  

Lublinie,

 

Miejski Urząd 

Pracyw Lublinie

Wydziały Urzędu 

Miasta Lublin

postęp w modernizacji systemu 

informatycznego publicznej służby 

zatrudnienia

CEL 6.2. Rozwój infrastruktury technicznej

CEL GŁÓWNY 6. WSPIERANIE ROZWOJU ZAWODOWEGO OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W ROZWIĄZYWANIU 

PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W RAMACH SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

CEL 6.2. Rozwój infrastruktury technicznej

Koszt działania

Źródła finansowania

PODSUMOWANIE

CEL 6.1. Wzmocnienie i optymalizacja potencjału pracowniczego instytucji pomocowych
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