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państwo gmina inne Nazwa wskaźnika Liczba

Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze 

spraw społecznych
2018 r. x x x x

liczba organizacji pozarządowych w 

banku informacji
80 zrealizowano

Wydanie dwóch dodatków do Kuriera Lubelskiego "Miejsca przyjazne 

Seniorom", "Lubelski Senior"
2018 r. b.d. b.d. b.d. b.d.

liczba wydanych poradników 

tematycznych i materiałów 

informacyjnych

2 zrealizowano

Informator dot. Lubelskiej Karty Seniora 2018 r. b.d. b.d. b.d. b.d.
liczba aktualizacji materiałów 

informacyjnych
1 zrealizowano

2018 r. x x x x

liczba instytucji pracujących w 

sytsemie informacji 

międzyinstytucjonalnej

b.d

Udostępnianie zasobów lokalowych Biura - LCAO 2018 r. x x x x
liczba formalnie zawartych 

partnerstw

62 porozumień z 

organizacjami 

pozarządowymi

zrealizowano

Dystrybucja informacji nt. możliwości udzielenia wsparcia finansowego 2018 r. b.d. b.d. b.d. b.d. liczba szkoleń 1 zrealizowano

2018 r. b.d. b.d. b.d. b.d. liczba spotkań roboczych 27 zrealizowano

2018 r. b.d. b.d. b.d. b.d. liczba spotkań informacyjnych 917 zrealizowano

25 czerwca 2018 r. w Trybunale Koronnym odbyło się spotkanie z 

przedstawicielami Miejskiej Rady Seniorów z Poznania i Urzędu Miasta 

Poznań. Podczas wizyty omówione zostały działania dotyczące polityki 

senioralnej miasta Lublin (sytuacja demograficzna, dokumenty 

strategiczne, partnerzy w polityce senioralnej, organizacja systemu 

wsparcia, infrastruktura, działalność Rady Seniorów Miasta Lublin i 

projekty integracji i aktywizacji Seniorów w Lublinie). 

Zaprezentowano działalność Zespołu Ośrodków Wsparcia. 

Przedstawiciele Poznania opisali nowe inicjatywy, które zamierzają 

wdrożyć. 

25.06.2018 r. b.d. b.d. b.d. b.d.
liczba zorganizowanych konferencji, 

spotkań
1 zrealizowano

W dniach 9-10 października 2018 r. w Lublinie odbyło się posiedzenie 

Komisji Polityki Społecznej Związku Miast Polskich. 

Zaprezentowano system wsparcia osób starszych i niesamodzielnych w 

Lublinie oraz działalność Zespołu Ośrodków Wsparcia - przedstawiono 

dobre praktyki w zakresie wsparcia osob starszych, także w zakresie 

ubiegania się o środki zewnętrzne na deinstytucjonalizację usług 

(punkty domowej opieki, dzienne formy wsparcia, kluby seniora, 

wolontariat, innowacyjne formy pracy, kluby seniora przy Domach 

Pomocy Społecznej oczekujących na umieszczenie w DPS – w 

załączeniu). Zaprezentowano działania wspierające osoby starsze i 

niesamodzielne realizowane przez MOPR oraz dotyczącej projektu 

„Bank usług środowiskowych-rozwój systemu usług opiekuńczych i 

asystenckich”.  Przedstawiono rozwój form opieki całodobowej – 

projektowanie nowych form wsparcia (mieszkania wspomagane, opieka 

wytchnieniowa).

Obrady Komisji poświęcone były głównie projektowi ustawy z dnia 25 

września 2018 r. o realizowaniu usług społecznych przez centra usług 

społecznych. 

Członkowie Komisji odbyli wizytę studyjną w Domu Pomocy Społecznej 

„Kalina”. Zapoznali się z systemem wsparcia osób starszych, w tym z 

chorobą Alzheimera i schorzeniami pokrewnymi oraz dziennymi i 

stacjonarnymi formami pomocy.

2018 r. x x x x liczba spotkań 1 zrealizowano

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

Źródła finansowania

1.1.2. Wspieranie partnerów - 

organizacji pozarządowych w 

pozyskiwaniu środków i 

realizacji projektów na rzecz 

osób potrzebujących, 

finansowanych z funduszy 

pozabudżetowych
Wspieranie organizacji pozarządowych - poradnictwo  Spotkania z 

przedstawicielami organizacji pozarządowych                          

RealizatorzyZadania

1.1.1.Zintegrowanie działań 

mających na celu utworzenie 

banku informacji o 

organizacjach i instytucjach 

lubelskich,działających na 

rzecz mieszkańców miasta

Lubelskie Centrum 

Aktywności 

Obywatelskiej

Lubelskie Centrum 

Aktywności 

Obywatelskiej

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w 

Lublinie,organizacje 

pozarządowe

Koszt działaniaRealizowane działania Koordynator

Lubelskie Centrum 

Aktywności 

Obywatelskiej

CIK,Wydział Zdrowia i 

Spraw Społecznych, 

Wydział Sportu i 

Turystyki,Wydział 

Kultury,Miejski 

Ośrodek Pomocy 

Rodzinie w 

Lublinie,organizacje 

pozarządowe

Wydziały Urzędu 

Miasta Lublin,Miejski 

Ośrodek Pomocy 

Rodzinie w 

Lublinie,organizacje 

pozarządowe,jednostki 

organizacyjne pomocy 

społecznej

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

Zadanie zrealizowane w ramach Programu 

(proszę podać nazwę)

Nie zostało zrealizowane w 2018 roku 

(proszę wskazać powód)

Wskaźniki realizacji zadania

Termin 

realizacji
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Na posiedzeniu Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej Woj. 

Lubelskiego przy Urzędzie Marszałkowskim w dn. 26 czerwca 2018 r. 

została zaprezentowana polityka senioralna miasta Lublin.

26.06.2018 r. x x x x liczba spotkań roboczych 1 zrealizowano

b.d. 2018 r. b.d. b.d. b.d. b.d. liczba wizyt studyjnych b.d.

2018 r. b.d. b.d. b.d. b.d.

liczba nowo otworzonych placówek 

wspierających rodzinę (w 

szczególności - żłobki, przedszkola, 

placówki wsparcia dziennego, 

placówki opiekuńczo - 

wychowawcze, placówki oświatowe)

16 żłobków

1 żłobek został utworzony przez Gminę Lublin, 

15 żłobków zostało utworzonych przez 

podmioty niepubliczne.

2018 r. b.d. b.d. b.d. b.d.
liczba nowo utworzonych miejsc w 

placówkach
609

210 miejsc w żłobku publicznym i 399 miejsc w 

żłobkach niepublicznych.

13 883 035,89 3 426 184,00 9 516 681,89 940 170,00

liczba nowo otworzonych placówek 

wspierających rodzinę (w 

szczególności - żłobki, przedszkola, 

placówki wsparcia dziennego, 

placówki opiekuńczo - 

wychowawcze, placówki oświatowe)

1

x x x x
liczba nowo utworzonych miejsc w 

placówkach
210

0,00 0,00 0,00 0,00

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

Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat 

trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie.

Twożenie żłobków i klubów dziecięcych

1.1.4. Tworzenie i rozwijanie 

infrastruktury socjalnej 

wspierających rodzinę

Wydział zdrowia 

Wydział Funduszy 

Europejskich

Lubelskie Centrum 

Aktywności 

Obywatelskiej

Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020

(koszty ze względu na perspektywę wieloletnią 

nie uwzględnione w podsumowaniu)

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w 

Lublinie,organizacje 

pozarządowe

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

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:

2015-2018
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państwo gmina inne Nazwa wskaźnika Liczba

Wspieranie materialne rodzin w ramach systemu pomocy społecznej 2018 r. 33 936 271,24 19 674 040,07 13 668 738,67 593 492,50

liczba rodzin/liczba osób w 

rodzinach korzystających ze 

wsparcia w ramach systemu 

pomocy społecznej

7008/11828 zrealizowano

Wypłata zasiłków rodzinnych i dodatków 2018 r. 28 893 663,23 0,00 9686 zrealizowano

Wypłata świadczeń rodzicielskich 2018 r. 8 523 199,91 0,00 1362 zrealizowano

Wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 2018 r. 2 521 440,00 0,00 2400 zrealizowano

Wypłata świadczeń opiekuńczych, zasiłku dla opiekuna oraz opłacanie 

składek społecznych i zdrowotnych
2018 r. 42 453 001,80 0,00 8520 zrealizowano

Wypłata funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej 2018 r. 16 190 499,48 0,00

liczba rodzin objętych pomocą w 

postaci wypłat świadczeń z 

funduszu alimentacyjnego

2712 zrealizowano

Realizacja rządowego programu pomocy osobom pobierającym 

świadczenie pielęgnacyjne
2018 r. 0,00 0,00 0,00 0,00

liczba osób/dzieci objętych 

rządowymi programami
0 zrealizowano

Wypłata świadczeń wychowawczych 2018 r. 173 000 668,00 173 000 668,00 0,00 0,00

liczba rodzin objętych pomocą w 

postaci wypłat świadczeń 

wychowawczych

22940 zrealizowano

Wypłata jednorazowych świadczeń "Za Życiem" 2018 r. 177 160,00 177 160,00 0,00 0,00

liczba rodzin objętych pomocą w 

postaci wypłat jednorazowego 

świadczenia "Za Życiem"

43 zrealizowano

Wypłata świadczeń :"Dobry start" 2018 r. 10 256 599,00 10 256 599,00 0,00 0,00

liczba rodzin objętych pomocą w 

postaci wypłat świadczeń "Dobry 

start"

23960 zrealizowano

2018 r. x x x x

liczba kontraktów socjalnych, 

zawartych z osobami korzystającymi 

ze wsparcia pomocy społecznej

kontakty cz. A - 

681

kontarty cz. B - 

151

2018 r. x x x x

liczba osób skierowanych przez 

MUP w Lublinie do kontraktów 

socjalnych

b.d.

Udzielanie pomocy w procesie usamodzielniania osób korzystających z 

pomocy spolecznej
2018 r. x x x x liczba usamodzielnionych środowisk 231 zrealizowano

Wspieranie mieszkańców miasta w postaci wypłaty dodatków 

mieszkaniowych
2018 r. 7 817 742,32 7 817 742,32

liczba wypłaconych dodatków 

mieszkaniowych
37 463 zrealizowano

Wypłata zasiłków szkolnych 2018 r. 2 525 578,76 2 020 339,02 505 239,74
liczba udzielonych zasiłków 

szkolnych
3 993 zrealizowano

Wypłata stypendiów socjalnych 2018 r. 119 785,00 94 934,20 24 850,80
liczba udzielonych stypendiów 

socjalnych
276 zrealizowano

2018 r. 4 967 066,18 0,00 4 967 066,18 0,00 liczba rodzin zastępczych 369

Program Wspierania Rodziny i Rozwoju 

Systemu Pieczy Zastępczej na terenie Miasta 

Lublin w latach 2016-2018

2018 r. 1 155 466,95 0,00 1 155 466,95 0,00

Liczba dzieci umieszczonych w 

rodzinach zastępczych na terenie 

innych powiatów

95
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej

liczba nowo utworzonych rodzin 

zastępczych
41

liczba nowo utworzonych rodzinnych 

domów dziecka
0

liczba nowo utworzonych 

zawodowych rodzin zastępczych
0

2018 r. 7 858,55 0,00 7 858,55 0,00
liczba rodzin wspieranych przez 

rodziny pomocowe
4

Program Wspierania Rodziny i Rozwoju 

Systemu Pieczy Zastępczej na terenie Miasta 

Lublin w latach 2016-2018

2018 r. 19 331,02 0,00 19 331,02 0,00

Liczba rodzin objętych wsparciem 

osób do pomocy w opiece nad 

dziećmi i w pracach gospodarskich

6

Program Wspierania Rodziny i Rozwoju 

Systemu Pieczy Zastępczej na terenie Miasta 

Lublin w latach 2016-2018

2018 r. x x x x
liczba rozwiązanych rodzin 

zastępczych
19

Program Wspierania Rodziny i Rozwoju 

Systemu Pieczy Zastępczej na terenie Miasta 

Lublin w latach 2016-2018

2018 r. x x x x
liczba dzieci umieszczonych w 

rodzinach zastępczych
504

Program Wspierania Rodziny i Rozwoju 

Systemu Pieczy Zastępczej na terenie Miasta 

Lublin w latach 2016-2018

Program Wspierania Rodziny i Rozwoju 

Systemu Pieczy Zastępczej na terenie Miasta 

Lublin w latach 2016-2018

Źródła finansowania

xxx

Wspieranie rodzin zastępczych przez rodziny pomocowe oraz 

wspieranie rodzin zastępczych zawodowych przez osoby do pomocy 

przy pracach gospodarskich i w opiece nad dziećmi rodziny pomocowe

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w 

Lublinie

Zadania

1.2. Cel szczegółowy

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w 

Lublinie

zrealizowano

Tworzenie dzieciom odpowiednich warunków życia w rodzinnej pieczy 

zastępczej.

1.2.2.Doskonalenie systemu 

rodzinnej i instytucjonalnej 

pieczy zastępczej. 

Zaoewnienie własciwych 

warunków życia dzieciom 

pozbawionym opieki rodzin 

naturalnych

2018 r.

Zadanie zrealizowane w ramach Programu 

(proszę podać nazwę)

Nie zostało zrealizowane w 2018 roku 

(proszę wskazać powód)

Wskaźniki realizacji zadania

Motywowanie do zmiany sytuacji życiowej poprzez zawieranie 

kontraktów socjalnych

x

kuratorzy sądowi, 

policja,organizacje 

pozarządowe, 

organizacje 

wyznaniowe, placówki 

opiekuńczo - 

wychowawcze

Wydziały Urzędu 

Miasta Lublin,Miejski 

Urząd Pracy w 

Lublinie,poradnie 

specjalistycznego 

poradnictwa

Wspieranie rodzin zastępczych w formie w wypłaty świadczeń

Tworzenie nowych rodzin zastępczych

Usprawnienie systemu wsparcia dzieci i rodzin

Termin 

realizacji
Realizowane działania Koordynator Realizatorzy Koszt działania

liczba rodzin objetych systemem 

świadczeń rodzinnych

99 207 547,30 625 742,88

1.2.1. Doskonalenie 

zintegrowanego systemu 

wsparcia instytucjonalno - 

finansowego, chroniącego 

rodzinę przed utratą 

bezpieczeństwa socjalnego 

Sprawozdanie za 2018 r. Strona 3



Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Lublin za 2018 r. Załącznik 1 

2018 r. x x x x

liczba zrealizowanych postanowień 

Sądu o umieszczeniu dzieci w 

rodzinach zastępczych

55

Program Wspierania Rodziny i Rozwoju 

Systemu Pieczy Zastępczej na terenie Miasta 

Lublin w latach 2016-2018

2018 r. x x x x
Łączna liczba dzieci powracających 

do rodzin naturalnych
61

2018 r. x x x x

liczba dzieci z rodzin zastępcych 

powracających do rodzin 

naturalnych

20

2018 r. x x x x

liczba dzieci z placówek opiekuńczo-

wychowawczych powracających do 

rodzin naturalnych

41

2018 r. 0,00 0,00 0,00 0,00
liczba dzieci przeniesionych do innej 

rodziny zastępczej
10

Program Wspierania Rodziny i Rozwoju 

Systemu Pieczy Zastępczej na terenie Miasta 

Lublin w latach 2016-2018

2018 r. 0,00 0,00 0,00 0,00

liczba dzieci z rodzin zastępczych, 

skierowanych do placówek op.-

wych.

8

Program Wspierania Rodziny i Rozwoju 

Systemu Pieczy Zastępczej na terenie Miasta 

Lublin w latach 2016-2018

2018 r. 0,00 0,00 0,00 0,00
liczba dzieci umieszczonych w 

rodzinie adopcyjnej
15

Program Wspierania Rodziny i Rozwoju 

Systemu Pieczy Zastępczej na terenie Miasta 

Lublin w latach 2016-2018

Działania placówek opiekuńczo-wychowawczych zgodne z 

obowiązującymi standardami opieki i wychowania.
2018 r. 2 492 223,52 0,00 1 522 325,52 969 898,00

liczba i rodzaj placówek op. - 

wych./liczba miejsc w placówce

Placówki 

wg.typów: 

socjaliz.-2

socjaliz.i interw.-

10

interw.-1

rodz.-4

razem-17 pl.

Liczba miejsc:

socjaliz.-157

interw.-61

rodz.-31

razem-249.

Program Wspierania Rodziny 

i Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej na 

terenie Miasta Lublin w latach 2016 - 2018

(Podany koszt dotyczy pl.o-w. działających na 

zlecenie Miasta Lublin; brak danych dot. 

placówek op-wych. będących j.o Miasta Lublin)

Zapewnienie dzieciom wlaściwych warunków pobytu w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych.
2018 r. x x x x

liczba dzieci przebywających w 

placówkach op. - wych. (wszystkich 

typów)

319

"Program Wspierania Rodziny i Rozwoju 

Systemu Pieczy Zastępczej na terenie Miasta 

Lublin w latach 2016-2018".

Pozyskiwanie nowych rodzin zastępczych 2018 r. 0,00 0,00 0,00 0,00
liczba skierowań na szkolenie dla 

kandydatów na rodziny zastępcze
x

"Program Wspierania Rodziny i Rozwoju 

Systemu Pieczy Zastępczej na terenie Miasta 

Lublin w latach 2016-2018".

Odbycie szkolenia wynikającego  z ustawy o wsparciu rodziny           i 

systemie pieczy zastępczej
2018 r. 0,00 0,00 0,00 0,00

liczba skierowań na szkolenie dla 

osób pełniących funkcję rodziny 

zastępczej

2

"Program Wspierania Rodziny i Rozwoju 

Systemu Pieczy Zastępczej na terenie Miasta 

Lublin w latach 2016-2018".

Realizacja obowiązujących przepisów prawa 2018 r. x x x x
liczba placówek op. - wych., które 

osiągnęły ustawowe standardy

17 

(w tym 13 

j.o.Miasta)

"Program Wspierania Rodziny i Rozwoju 

Systemu Pieczy Zastępczej na terenie Miasta 

Lublin w latach 2016-2018".

Planowe i efektywne wspieranie osób usamodzielnianych poprzez pracę 

socjalną oraz poradnictwo
2018 r. bez nakładów finansowych X X X liczba osób usamodzielnianych 505

"Program Wspierania Rodziny i Rozwoju 

Systemu Pieczy Zastępczej na terenie Miasta 

Lublin w latach 2016-2018".

Udzielanie pomocy: pieniężnej 

na kontynuowanie nauki, 

na usamodzielnienie oraz zagospodarowanie

2018 r. 1 018 644,09 X 1 018 644,09 X
liczba świadczeń udzielonych 

wychowankom
1 366

"Program Wspierania Rodziny i Rozwoju 

Systemu Pieczy Zastępczej na terenie Miasta 

Lublin w latach 2016-2018".

Aktywizowanie usamodzielniającej się młodzieży 

do podejmowania działań zmierzających do uzyskania lokalu 

z zasobów mieszkaniowych Miasta Lublin

2018 r. bez nakładów finansowych X X X

liczba pozyskanych mieszkań dla 

usamodzielniających się 

wychowanków

28

"Program Wspierania Rodziny i Rozwoju 

Systemu Pieczy Zastępczej na terenie Miasta 

Lublin w latach 2016-2018".

Utrzymanie na poziomie roku 2013 sieci mieszkań chronionych na 

terenie Miasta Lublin dla osób usamodzielnianych (bez kosztów 

zatrudnienia pracownika nadzorującego prawidłowe funckjonowanie 

mieszkań chronionych) 

2018 r. 107 531,80 X 107 531,80 X
liczba funkcjonujących mieszkań 

chronionych /liczba miejsc
  7/25

"Program Wspierania Rodziny i Rozwoju 

Systemu Pieczy Zastępczej na terenie Miasta 

Lublin w latach 2016-2018".

Udzielanie pomocy 

w postaci przyznania pobytu 

w mieszkaniach chronionych 

na terenie Miasta Lublin

2018 r. j.w. X j.w. X

liczba usamodzielniających się 

wychowanków, mieszkających 

czasowo w mieszkaniach 

chronionych na terenie miasta

23

"Program Wspierania Rodziny i Rozwoju 

Systemu Pieczy Zastępczej na terenie Miasta 

Lublin w latach 2016-2018".

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 2016-2018".

2018 r. 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 2016-2018".

1.2.3. Tworzenie sprawnego 

systemu usamodzielniania 

i integracji 

ze środowiskiem 

wychowanków rodzin 

zastępczych 

i placówek opiekunczo - 

wychowawczych

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie 

w Lublinie

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w 

Lublinie

Tworzenie dzieciom odpowiednich warunków życia w rodzinnej pieczy 

zastępczej.

Wydzial Spraw 

Mieszkaniowych 

Urzędu Miasta Lublin, 

Centrum Edukacji i 

Pracy Młodzieży OHP, 

organizacje 

pozarządowe

1.2.2.Doskonalenie systemu 

rodzinnej i instytucjonalnej 

pieczy zastępczej. 

Zaoewnienie własciwych 

warunków życia dzieciom 

pozbawionym opieki rodzin 

naturalnych

Prowadzenie działań umożliwiających powrót dzieci do ich rodzin 

naturalnych.
kuratorzy sądowi, 

policja,organizacje 

pozarządowe, 

organizacje 

wyznaniowe, placówki 

opiekuńczo - 

wychowawcze

Prowadzenie działań zmierzających  do uregulowania sytuacji prawnej 

dziecka oraz zapewnienie odpowiedniej opieki i wychowania.

Program Wspierania Rodziny i Rozwoju 

Systemu Pieczy Zastępczej na terenie Miasta 

Lublin w latach 2016-2018
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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 

dniu 01.12.2017 r. Wydział Spraw Mieszkaniowych zatwierdził wykaz 

wychowanków uprawnionych do zawarcia umowy najmu. Na wykazie 

umieszczono 64 osoby.

2018 r. bez nakładów finansowych X X X

liczba osób usamodzielniających 

się, którym udzielono pomocy w 

staraniach o uzyskanie mieszkania 

komunalnego z zasobów miasta

14

"Program Wspierania Rodziny i Rozwoju 

Systemu Pieczy Zastępczej na terenie Miasta 

Lublin w latach 2016-2018".

Nadzór nad prawidłowym wypełnianiem zadań zawartych 

w indywidualnych programach usamodzielnienia
2018 r. bez nakładów finansowych X X X liczba osób usamodzielnionych 43 zrealizowne

Dystrybucja poradnika Vademecum Usamodzielnienia "Postaw na 

przyszłość"
2018 r. 0,00 X X X

liczba wydanych informatorów i 

częstotliwość ich aktualizacji 
0

Zadanie zrealizowane w 2015 r. Aktualizacja 

poradnika będzie miała miejsce po wyczerpaniu 

obecnego nakładu. W 2018 r. 38 

usamodzielniającym się osobom przekazano 

poradnik

Udzielanie wsparcia w postaci poradnictwa rodzinnego, prawnego oraz 

w zakresie edukacji i zatrudnienia.
2018 r. bez nakładów finansowych X X X

"Program Wspierania Rodziny i Rozwoju 

Systemu Pieczy Zastępczej na terenie Miasta 

Lublin w latach 2016-2018".

Praca socjalna prowadzona przez pracownika socjalnego 

nadzorującego prawidłowe funkcjonowanie mieszkań chronionych 

przeznaczonych dla osób usamodzielnianych

2018 r. bez nakładów finansowych X X X zrealizowano

336 809 473,73 303 805 544,71 31 440 538,52 1 563 390,50

1.2.3. Tworzenie sprawnego 

systemu usamodzielniania 

i integracji 

ze środowiskiem 

wychowanków rodzin 

zastępczych 

i placówek opiekunczo - 

wychowawczych

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie 

w Lublinie

CEL 1.2. Usprawnienie systemu wsparcia dzieci i rodzin razem:

Wydzial Spraw 

Mieszkaniowych 

Urzędu Miasta Lublin, 

Centrum Edukacji i 

Pracy Młodzieży OHP, 

organizacje 

pozarządowe

liczba osób usamodzielniających się 

korzystających z usług doradczych
186
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państwo gmina inne Nazwa wskaźnika Liczba

Program profilaktyki próchnicy zębów dla uczniów lubelskich szkół na 

lata 2018-2020.

wrzesień-

listopad 2018 

r.

525 350,91 0,00 525 350,91 0,00

liczba realizowanych 

profilaktycznych programów 

zdrowotnych

6 zrealizowano

 Program profilaktyki chorób zakaźnych w zakresie szczepień 

ochronnych przeciw grypie dla osób powyżej 65 roku życia na lata 2016-

2020.

wrzesień-

listopad 2018 

r.

324 280,00 0,00 194 568,00 129 712,00

liczba osób objętych 

profilaktycznymi programami 

zdrowotnymi

19 763 zrealizowano

Program szczepień ochronnych przeciw wirusowi brodawczaka 

ludzkiego (HPV) dla 12-letnich mieszkanek Lublina na lata 2017-2020.

maj-listopad 

2018 r.
146 160,00 0,00 87 696,00 58 464,00

ilość wydanych materiałów 

informacyjnych dotyczących 

profilaktyki zdrowotnej

4 000 zrealizowano

Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych w zakresie szczepień 

ochronnych przeciw pneumokokom dla dzieci w wieku 3 lat na lata 2017-

2019.

maj-listopad 

2018 r.
146 750,00 0,00 88 050,00 58 700,00

liczba profilaktycznych akcji 

prozdrowotnych
3 zrealizowano

Program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla 

uczniów klas II szkół podstawowych na terenie Miasta Lublin.

wrzesień-

listopad 2018 

r.

100 000,00 0,00 60 000,00 40 000,00

liczba osób biorących udział w 

profilaktycznych akcjach 

prozdrowotnych

2 320 zrealizowano

Program opieki paliatywnej i hospicyjnej nad dziećmi i młodzieżą oraz 

osobami dorosłymi w stanach terminalnych choroby w hospicjum 

stacjonarnym i domowym na terenie Miasta Lublin.

sierpień-

grudzień 2018 

r.

217 754,00 0,00 217 754,00 0,00 zrealizowano

Konferencje dotyczące profilaktyki zdrowotnej 2018 r. b.d. b.d. b.d. b.d. liczba zorganizowanych konferencji 2 zrealizowano

Realizacja projektu „Lublin dla zdrowia psychicznego”, 

współfinansowanego z dotacji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej.

maj-grudzień 

2018 r.
69 814,08 55 851,21 13 962,87 0,00

liczba działań zrealizowanych w 

ramach podprogramów na rzecz 

ochrony zdrowia psychicznego

4 zrealizowano

Spotkania informacyjno-edukacyjne na temat problematyki zaburzeń 

psychicznych dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

grudzień 2018 

r.
1 641,94 0,00 1 641,94 0,00 liczba osób objętych działaniami 2 413 zrealizowano

liczba działań zrealizowanych w 

ramach podprogramów na rzecz 

ochrony zdrowia psychicznego

5

liczba osób objętych działaniami 33

1 568 504,93 92 605,21 1 189 023,72 286 876,00

PODSUMOWANIE

338 377 978,66 303 898 149,92 32 629 562,24 1 850 266,50

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

336 809 473,73 303 805 544,71 31 440 538,52 1 563 390,50

1 568 504,93 92 605,21 1 189 023,72 286 876,00

Zadanie zrealizowane w ramach Programu 

(proszę podać nazwę)

Nie zostało zrealizowane w 2018 roku 

(proszę wskazać powód)

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. 

o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy 

z późniejszymi zmianami.                                                     

Ustawa o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych.

Wsparcie osób niepełnosprawnych w tym osób z zaburzeniami 

psychicznymi w formie usług i instrumentów rynku pracy oraz w ramach 

realizowanych programów i projektów i podejmowanych innowacyjnych 

działań (LPPS i Klub Pracodawców

0,00

MOPR w Lublinie, 

MUP w Lublinie, Biuro 

ds. Osob 

Niepełnosprawnych 

UM Lublin, CIK, 

podmioty lecznicze i 

organizacje 

pozarządowe, 

działające w obszarze 

ochrony zdrowia 

psychicznego na 

terenie Miasta Lublin

0,00

Wydział Zdrowia i 

Profilaktyki UM Lublin

Źródła finansowania

Realizatorzy

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

MIASTA I ICH RODZINY

MOPR w Lublinie, 

MUP w Lublinie, Biuro 

ds. Osob 

Niepełnosprawnych 

UM Lublin, CIK, 

podmioty lecznicze i 

organizacje 

pozarządowe, 

działające w obszarze 

ochrony zdrowia 

psychicznego na 

terenie Miasta Lublin
1.3.2. Realizacja 

kompleksowych działań na 

rzecz ochrony zdrowia 

psychicznego mieszkańców 

Miasta Lublin

Wydział Zdrowia i 

Profilaktyki UM 

Lublin UM Lublin

CEL 1.3. Ochrona zdrowia mieszkańców razem:

1.3.1. Realizacja 

profilaktycznych programów 

zdrowotnych

Wydział Zdrowia i 

Profilaktyki UM 

Lublin

Termin 

realizacji
Zadania Realizowane działania Koordynator

1.3. Cel szczegółowy Ochrona zdrowia mieszkańców

2018 r. 36 754,00 36 754,00

Wskaźniki realizacji zadania

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:

CEL 1.2. Usprawnienie systemu wsparcia dzieci i rodzin razem:

CEL 1.3. Ochrona zdrowia mieszkańców razem:

Koszt działania
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państwo gmina inne Nazwa wskaźnika Liczba

Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. 

Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Ducha) w Lublinie - wyprowadzenie 

ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19)

2016-2018 71 410 356,85 0,00 12 579 843,07 58 830 513,78

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

(koszty ze względu na perspektywę wieloletnią nie uwzględnione w 

podsumowaniu)

Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od 

skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do 

węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin 

Sławinek (S12/S17/S19)

2016-2018 107 460 597,44 0,00 28 753 373,60 78 707 223,84

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

(koszty ze względu na perspektywę wieloletnią nie uwzględnione w 

podsumowaniu)

Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego 

Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru 

Funkcjonalnego

2016-2018 87 929 157,19 0,00 22 589 540,02 65 339 617,17

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

(koszty ze względu na perspektywę wieloletnią nie uwzględnione w 

podsumowaniu)

Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie 2015-2018 7 034 065,28 0,00 1 810 011,60 5 224 053,68

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020(koszty ze 

względu na perspektywę wieloletnią nie uwzględnione w 

podsumowaniu)

Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat 

trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie.
2015-2018 13 883 035,89 3 426 184,00 9 516 681,89 940 170,00

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 

2014-2020

(koszty ze względu na perspektywę wieloletnią nie uwzględnione w 

podsumowaniu)

Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin 2014-2018 66 749 825,69 5 990 057,82 17 984 628,48 42 775 139,39

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 

2014-2020

(koszty ze względu na perspektywę wieloletnią nie uwzględnione w 

podsumowaniu)

Przebudowa ul. Rataja w Lublinie na odcinku od skrzyżowania z ul. 

Grenadierów do wiaduktu w ul. Grygowej
2018 3 709 323,60 477 423,46 3 231 900,14 0,00

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 

2016-2019

 Miasto bierze udział w projekcie badawczym pt. „Lubelskie 

Gwarancje na START - monitoring jednostek administracji 

publicznej w województwie lubelskim pod kątem dostosowania do 

postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych” 

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój na lata: 2014 - 2020 Oś Priorytetowa II. Efektywne 

polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 

2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i 

zawodowego osób niepełnosprawnych. Jesteśmy jedną z 56 

instytucji z województwa lubelskiego, która bierze udział w projekcie 

badawczym realizowanym przez Związek Stowarzyszeń Forum 

Lubelskich Organizacji Pozarządowych. W 2019 r. zostanie 

opracowany raport końcowy oraz zalecenia

Pełnomocnik 

Prezydenta ds. Osób 

Niepełnosprawnych

Biuro 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

2018 r.
w ramach 

działalności Biura
x x x

liczba budynków w których 

przeprowadzono audyt
9 zrealizowano

Wydział Funduszy 

Europejskich

liczba inwestycji 

realizowanych w myśl idei 

projektowania 

uniwersalnego

7

2.1.1. Wdrażanie i realizacja 

idei projektowania 

uniwersalnego, jako czynnika 

warunkującego dostępnośc 

architektoniczną oraz 

dostępność przestrzeni 

publicznej

Wydział Inwestycji i 

Remontów, Zarząd 

Dróg i Mostów, 

Zarząd transportu 

Miejskiego

Termin 

realizacji
Koszt działania

Źródła finansowania

Zadania Realizatorzy

Wskaźniki realizacji zadania

Realizowane działania Koordynator

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

Zadanie zrealizowane w ramach Programu (proszę podać nazwę)

Nie zostało zrealizowane w 2018 roku (proszę wskazać powód)
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Licznie spotkaniach dotyczące wdrażania idei projektowania 

uniwersalnego:

1. spotkaniu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju - prezentacja 

założeń rządowego programu "Dostępność Plus przyjazna Polska 

2018-2025" i eksperckiej dyskusji na temat potrzeb i pomysłów do 

realizacji w ramach programu

2. I Regionalnym Spotkaniu Ekonomii Społecznej województwa 

lubelskiego

3. spotkaniu z Panem Prezydentem A. Szymczykiem, FE, ZIT, 

którego celem było omówienie konieczności opracowania 

dokumentu "Kierunki rozwoju LOF po 2020" oraz dyskusja nad 

koniecznością/ważnością planowanych do realizacji przez Miasto 

Lublin zaproponowanych działań (również w kontekście 

planowanych działań przez inne Gminy LOF

4. spotkaniu ws. Zintegrowanego Centrum Komunikacji dla LOF z 

PKP oraz projektantami

5. spotkaniu ZTM w związku z realizacją przez Gminę Lublin 

projektu unijnego pn.”Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla 

północnej części LOF wraz z budową systemu biletu 

elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” oraz w związku z 

uchwałą intencyjną RML w sprawie wprowadzenia Lubelskiej Karty 

Mieszkańca 

Pełnomocnik 

Prezydenta ds. Osób 

Niepełnosprawnych

Biuro 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

6. ogólnopolskiej konferencji „Świat dotyku i dźwięku – Lublin 

przyjazny dla niewidomych” organizowanej przez Fundację Szansa 

dla Niewidomych (UMCS)

7. spotkaniu z administratorem, ZNK i niepełnosprawnymi 

mieszkańcami ws. braku dostępności bloku przy ul. Jastrzębiej 3 

(bariery zostały usunięte, zamontowano podnośnik platformowy 

schodowy)

8. spotkaniu w Biurze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w 

sprawie dostępności,

9. serii spotkań z ZTM oraz wizycie studyjnej w Siedlcach w sprawie 

wdrożenia niemieckiej normy dostępności DIN infrastruktury 

przystankowej (aktualnie trwają remonty zatok przystankowych)

10. seminarium o dostępności w Lubelskim Parku 

Technologicznym, w którym Urząd zapewnił tłumacza języka 

migowego 

11. spotkaniu w celu omówienia wstępnych wyników projektu 

badawczego pt. „Lubelskie Gwarancje na START - monitoring 

jednostek administracji publicznej w województwie lubelskim pod 

kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach 

osób niepełnosprawnych” realizowanego w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata: 2014 - 2020 Oś 

Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, 

gospodarki I edukacji Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz 

włączenia społecznego 

i zawodowego osób niepełnosprawnych. Projekt realizowany przez 

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji 

Pozarządowych.

12. Udział wraz z członkami Społecznej Rady ds. Osób 

Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Lublin w spotkaniu 

dotyczącym dostępności dworca PKP 

liczba inwestycji 

realizowanych w myśl idei 

projektowania 

uniwersalnego

bd

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych udzieliło w 2018 roku 6494 

porad, z czego 358 porad zostało udzielonych przez psychologa i 

tłumacza języka migowego w ramach działającego Ośrodka 

Informacji dla Osób Niepełnosprawnych

2018 r.
w ramach 

działalności Biura
x koszty własne x

liczba podmiotów 

udzielających porad
1

Usługa wsparcia psychologicznego realizowanego w ramach 

Ośrodka Informacji Osób Niepełnosprawnych.
2018 r. 10 800,00 x 10 800,00 x

liczba osób objętych 

wsparciem
151

2.1.1. Wdrażanie i realizacja 

idei projektowania 

uniwersalnego, jako czynnika 

warunkującego dostępnośc 

architektoniczną oraz 

dostępność przestrzeni 

publicznej

x 12

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

x

Biuro ds. Osób 

Niepełnosprawnych

w ramach 

działalności Biura
x2018 r.

Pełnomocnik 

Prezydenta ds. 

Osób 

Niepełnosprawnych, 

Wydział Informatyki 

i Telekomunikacji, 

Wydział Projektów 

Nieinwestycyjnych 

Urzędu Miasta 

Lublin,Miejski 

Ośrodek Pomocy 

Rodzinie w Lublinie, 

organizacje 

pozarządowe

zrealizowano

Pełnomocnik 

Prezydenta ds. Osób 

Niepełnosprawnych

liczba spotkań i konsultacji:

Biuro 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
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Inne inicjatywy o charakterze informacyjnym 2018 r.
w ramach 

działalności Biura
x x x

liczba inicjatyw o 

charakterze informacyjnym
4

Współpraca w realizacji warsztatów z zakresu ochrony praw 

konsumentów z niepełnosprawnościami prowadzonych przez 

Fundację Fuga Mundi.

- Biuro realizowało dwa projekty w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w 

których Miasto Lublin jest partnerem. Projekty wspierają 

funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami. Liderem projektu 

„Aktywizacja społeczna od najmłodszych lat” jest Niepubliczna 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna INTEGRA, zaś Polskie 

Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 

Koło w Lublinie jest liderem projektu pn. „Otwórzmy przed nimi życie”,. 

W obu projektach przeprowadzono warsztaty oraz konsultacje 

indywidualne z zakresu ulg i uprawnień oraz możliwościach wsparcia 

finansowego i pozafinansowego osób z niepełnosprawnościami

-   udział w Targach Pracy organizowanych przez MUP oraz Targów 

Pracy organizowanych przez Targi Lublin SA,

-  organizacja Lubelskich Targów Aktywności Osób Niepełnosprawnych

liczba 

publikacji/egzemplarzy 

publikacji

bd

W dniu 4 grudnia 2018 r. w siedzibie Targów Lublin S.A. - centrum 

wystawiennicze ul. Dworcowa 11, odbyły się VI. Lubelskie Targi 

Aktywności Osób Niepełnosprawnych. Głównym elementem Targów 

była część wystawiennicza połączona z kiermaszem prac osób 

niepełnosprawnych. Swoją ofertę zaprezentowało 85 wystawców, w 

tym firmy i pracodawcy, instytucje i organizacje realizujące projekty 

szkoleniowe kierowane do osób z niepełnosprawnościami, placówki 

terapeutyczne, edukacyjne oraz organizacje pozarządowe o 

społecznym profilu działalności. Jedną z atrakcji tej części była 

wystawa „Salon luster” prezentująca twórczość niepełnosprawnych 

uczniów i absolwentów oraz ich nauczycieli i terapeutów oraz 

prezentacja kuchni regionalnej połączona z degustacją, którą 

przygotowali uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno - 

Wychowawczego nr 1 oraz przegląd małych form scenicznych osób 

z niepełnosprawnościami. Tegoroczne Targi odwiedziło ponad 1000 

osób,

4 grudnia 

2018 r.

koszt wykazany w 

poz 2.3.1
x x x

Liczba instytucji biorących 

udział w wydarzeniu
4 zrealizowano

liczba instytucji, które 

wdrożyły dostęp do 

informacji ze szczególnym 

uwzględnieniem potrzeb 

osób niewidomych i 

niedowidzących, osób 

głuchych i niedosłyszących

b.d.

3 720 123,60 477 423,46 3 242 700,14 0,00

państwo gmina inne Nazwa wskaźnika Liczba

Kształtowanie pozytywnych postaw  wobec osób z 

niepełnosprawnościami u dzieci w wieku przedszkolnym i 

wczesnoszkolnym  

2018 r. 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00

liczba akcji i programów w 

zakresie aktywizacji 

środowiska lokalnego osób 

niepełnosprawnych

1 zadanie 

konkursowe

Program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Miasta 

Lublin na lata 2016 – 2020

(zadanie konkursowe pn.Kształtowanie pozytywnych postaw  wobec 

osób z niepełnosprawnościami u dzieci w wieku przedszkolnym i 

wczesnoszkolnym)

Zadania

2.2.1. Aktywizowanie 

środowiska lokalnego na rzecz 

osób niepełnosprawnych 

poprzez współpracę instytucji i 

organizacji pozarządowych

jednostki 

organizacyjne 

miasta, Wydziały 

Urzędu Miasta, 

Pełnomocnik 

Prezydenta ds. 

Osób 

Niepełnosprawnych, 

szkoły wyższe, 

ośrodki badawcze, 

media, organizacje 

pozarządowe, w 

tym wolontariat

Wskaźniki realizacji zadania

Stworzenie zintegrowanego systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych

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

Koszt działania

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

Źródła finansowania

2.2. Cel szczegółowy

Biuro 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

Zadanie zrealizowane w ramach Programu (proszę podać nazwę)

Nie zostało zrealizowane w 2018 roku (proszę wskazać powód)

Termin 

realizacji
KoordynatorRealizowane działania

Biuro ds. Osób 

Niepełnosprawnych

Realizatorzy
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Współpraca instytucji samorzadowych z organizacjami 

pozarzadowymi. 2018 r. x x x x

liczba akcji i programów w 

zakresie aktywizacji 

środowiska lokalnego osób 

niepełnosprawnych

4

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych w 2018 r. udzieliło dotacji celowych 

NGO: 4, warsztatów rękodzielniczych oraz przeglądu małych form 

teatralnych dla osób z niepełnosprawnością o  Lubelskich Targów 

Aktywności Osób Niepełnosprawnych, (na organizację konferencji i 

szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta przez Fundację z zakresu 

obsługi osób niewidomych i niedowidzących oraz  z art.19a )

- Od grudnia Biuro rozpoczęło realizację dwóch projektów w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 

lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego, w których Miasto Lublin jest partnerem. Projekty 

wspierają funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami. Liderem 

projektu „Aktywizacja społeczna od najmłodszych lat” jest Niepubliczna 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna INTEGRA, zaś Polskie 

Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 

Koło w Lublinie jest liderem projektu pn. „Otwórzmy przed nimi życie”. 

Koszt wykazano  w poz. 2.3.1 

Upowszechnianie wiedzy o niepełnosprawności
2018 r. x x x x

liczba akcji i programów w 

zakresie aktywizacji 

środowiska lokalnego osób 

niepełnosprawnych

3

1.A: Uczestnictwo punktów informacyjnych, w tym: 

- Targach Pracy 

- Lubelskich Targach Aktywności Osób Niepełnosprawnych, 

- dofinansowanie Sympozjum „Osoba z zespołem Downa w rodzinie i 

środowisku społecznym”, 

- wsparcie Seminarium o dostępności w Lubelskim Parku 

Technologicznym, - wsparcie Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo- 

Szkoleniowej „O tym się nie mówi V- Komunikacja Osób 

Niedosłyszących” zorganizowana przez Koło Naukowe Studentów 

Niesłyszących i Słabo Słyszących „Surdus Loquens” na Katolickim 

Uniwersytecie Lubelskim. Miasto wsparło to wydarzenie poprzez 

oddelegowanie tłumacza języka migowego do obsługi części 

konferencji.

- Biuro w ramach realizowanych dwóch projektów w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 

lata 2014-2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu 

Społecznego, organizowało warsztaty dla opiekunów i rodzin osób 

niepełnosprawnych. Liderem projektu „Aktywizacja społeczna od 

najmłodszych lat” jest Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - 

Pedagogiczna INTEGRA, zaś Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z 

Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lublinie jest liderem 

projektu pn. „Otwórzmy przed nimi życie”, 

Koszt wykazano w poz. 2.3.1

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

liczba organizcji 

pozarządowych i instytucji 

współpracujących z LCAO

b.d

liczba nowo utworzonych 

jednostek

liczba jednostek, które 

poszerzyły ofertę wsparcia

Świadczenie usługi  asystenta osoby niepełnosprawne 2018 r. 180 000,00 0,00 0,00 180 000,00
liczba nowych form 

wsparcia
1

Program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Miasta 

Lublin na lata 2016 – 2020

(liczba osób objętych dziłaniami asystentów 140; liczba godzin 

udzielonych świadczeń 8566

W ramach programu Za życiem w 2018 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.

2018 r. 92 402,27 92 402,27 0,00 0,00
liczba nowych form 

wsparcia
1

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)

zadanie: rozwijanie pasji i zainteresowań osób niepełnosprawnych w 

różnym wieku
2018 r. 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00

liczba nowych form 

wsparcia

1 

(430 osób w 

ramach 4 

projektów/um

ów)

Program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Miasta 

Lublin na lata 2016 – 2021

2.2.3. Wdrażanie i promowanie 

innowacyjnych form wsparcia 

dostosowanych do potrzeb 

osób niepełnosprawnych

2.2.2. Tworzenie i rozwijanie 

infrastruktury odpowiadającej 

potrzebom osób 

niepełnosprawnych 

mieszkańców Miasta Lublin i 

ich rodzin

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w 

Lublinie

2.2.1. Aktywizowanie 

środowiska lokalnego na rzecz 

osób niepełnosprawnych 

poprzez współpracę instytucji i 

organizacji pozarządowych

jednostki 

organizacyjne 

miasta, Wydziały 

Urzędu Miasta, 

Pełnomocnik 

Prezydenta ds. 

Osób 

Niepełnosprawnych, 

szkoły wyższe, 

ośrodki badawcze, 

media, organizacje 

pozarządowe, w 

tym wolontariat

jednostki 

organizacyjne 

miasta, Wydział 

Inwestycji i 

Remontów, Wydział 

Spraw 

organizacje 

pozarządowe, Biuro 

ds. Osób 

Niepełnosprawnych, 

Pełnomocnik 

Prezydenta ds. 

Osób 

Niepełnosprawnych

Biuro ds. Osób 

Niepełnosprawnych

Biuro ds. Osób 

Niepełnosprawnych
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312 402,27 92 402,27 20 000,00 200 000,00

państwo gmina inne Nazwa wskaźnika Liczba

Asystent osoby niepełnosprawnej  w ramach projektu „Bank usług 

środowiskowych” 

: 01.09.2018 r. - 

31.12.2020 r. 
5 811 267,00 581 126,70 290 563,35 4 939 576,95

liczba 

programów/projektów 
1

Zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz 

zawartą umową z Instytucją Zarządzająca Zarzadem Województwa 

Lubelskiego z dnia 29.6.2018r  nr 97/RPLU.11.02.00-06-0016/18-00 

projekt               w trakcie realizacji 

Programy promujace osiagniecia oraz pozytywny wizerunek osób 

niepełnosprawnych
0,00 0,00 0,00 0,00

Uczestnictwo punktów informacyjnych, w tym: 

- Targach Pracy 

- Lubelskich Targach Aktywności Osób Niepełnosprawnych, 

- dofinansowanie Sympozjum „Osoba z zespołem Downa w rodzinie i 

środowisku społecznym”, 

- wsparcie Seminarium o dostępności w Lubelskim Parku 

Technologicznym, - wsparcie Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo- 

Szkoleniowej „O tym się nie mówi V- Komunikacja Osób 

Niedosłyszących” zorganizowana przez Koło Naukowe Studentów 

Niesłyszących i Słabo Słyszących „Surdus Loquens” na Katolickim 

Uniwersytecie Lubelskim. Miasto wsparło to wydarzenie poprzez 

oddelegowanie tłumacza języka migowego do obsługi części 

konferencji.

- Biuro w ramach realizowanych dwóch projektów w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 

lata 2014-2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu 

Społecznego, organizowało warsztaty dla opiekunów i rodzin osób 

niepełnosprawnych. Liderem projektu „Aktywizacja społeczna od 

najmłodszych lat” jest Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - 

Pedagogiczna INTEGRA, zaś Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z 

Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lublinie jest liderem 

projektu pn. „Otwórzmy przed nimi życie”, 

Integracja osób niepełnosprawnych z mieszkańcami Lublina 43 528,00 0,00

1) 8 228

2) 31 300

4) 4 000

3) koszt ujęty w 

projekcie RPO-WL

1. Organizacja Gali Aktywni z Lublina, w tym XIII edycji 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.

2. Organizacja VI Lubelskich Targów Aktywności Osób 

Niepełnosprawnych

3. Organizacja pikniku integracyjnego w ramach realizowanego 

Projektu w Partnerstwie z NZOZ „Integra” „Aktywizacja społeczna od 

najmłodszych lat”     

4. Współorganizacja pikniku integracyjnego z Fundacją MODYFIQ.

Wspieranie NGO działających na polu pomocy osobom 

niepełnosprawnym
29 271,49 0,00 0,00

Łącznie - 29 271,49 

zł, w tym:

a)18 850,95

b)10 420,54.

W 2018 r. Biuro realizowało dwa projekty w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w 

których Miasto Lublin jest partnerem. Projekty wspierają 

funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami. Liderzy Projektów:

a) „Aktywizacja społeczna od najmłodszych lat” jest Niepubliczna 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna INTEGRA,

b)  zaś Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością 

Intelektualną Koło w Lublinie jest liderem projektu pn. „Otwórzmy przed 

nimi życie”. 

2.3. Cel szczegółowy

Zadania Realizowane działania Koordynator

Podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej

Zadanie zrealizowane w ramach Programu (proszę podać nazwę)

Nie zostało zrealizowane w 2018 roku (proszę wskazać powód)
Koszt działania

jednostki 

organizacyjne 

miasta, Wydział 

Sportu i Turystyki, 

Wydział Kultury Urz 

edu Miasta Lublin, 

Biuro ds.. Osób 

Niepełnosprawnych, 

centra kultury, 

PFRON (Oddział 

Lubelski), 

Pełnomocnik 

Prezydenta ds. 

Osób 

Niepełnosprawnych, 

organizacje 

pozarządowe, 

media

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

Źródła finansowania Wskaźniki realizacji zadania

Realizatorzy
Termin 

realizacji

liczba 

programów/projektów 

Biuro ds. Osób 

Niepełnosprawnych

62018 r.

2.3.1. Wspieranie aktywności 

osób niepełnosprawnych i ich 

rodzin oraz działań 

samopomocowych w celu 

pełnej integracji społecznej 

oraz szeroko pojętej 

rehabilitacji
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Wspieranie organizacji Konferencji i innych wydarzeń 2 560,00 0,00

Łącznie: 2560,00, w 

tym:

2a) środki własne: 

280 zł, 

2b) 3.500 środki 

własne, 

2c) w ramach 

gadżetów będących 

na stanie Biura,

2d) 280, 

0,00

2. Wsparcie organizacji Konferencji: 

a) w dniach w dniach 06.04.2018 - 08.04.2018 r.

odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowo- Szkoleniowa „O tym 

się nie mówi IV- Komunikacja Osób Niedosłyszących” zorganizowana 

przez Koło Naukowe Studentów Niesłyszących i Słabo Słyszących 

„Surdus Loquens” na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Miasto 

wsparło to wydarzenie poprzez oddelegowanie tłumacza języka 

migowego do obsługi części konferencji.

b) wsparcie finansowe Sympozjum „Osoba z zespołem Downa w 

rodzinie i środowisku społecznym” w ramach obchodów Jubileuszy XX-

lecia Stowarzyszenia „Ukryty Skarb”

c) Konkurs Wiedzy Gastronomicznej – SOSW przy ul. Wyścigowej 

(Biuro ds. ON było współorganizatorem wydarzenia)

d) wsparcie Seminarium o dostępności w Lubelskim Parku 

Technologicznym poprzez oddelegowanie tłumacza języka migowego 

Wsparcie finansowe organizacji warsztatów rękodzielniczych 

organizacji Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW nr 1 podczas VI 

Lubelskich Targów Aktywności Osób Niepełnosprawnych.

0,00 0,00
koszt ujęty w 

kosztach LTAON
0,00

 wsparcie finansowe organizacji warsztatów rękodzielniczych 

organizacji Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW nr 1 podczas VI 

Lubelskich Targów Aktywności Osób Niepełnosprawnych.

(Koszt ujęty w ramach działania: Integracja osób niepełnosprawnych z 

mieszkańcami Lublina)

Wsparcie finansowe organizacji Przeglądu Małych Form 

Scenicznych podczas VI Lubelskich Targów Aktywności Osób 

Niepełnosprawnych.

0,00 0,00
koszt ujęty w 

kosztach LTAON
0,00

 wsparcie finansowe organizacji Przeglądu Małych Form Scenicznych 

podczas VI Lubelskich Targów Aktywności Osób Niepełnosprawnych. 

(Koszt ujęty w ramach działania: Integracja osób niepełnosprawnych z 

mieszkańcami Lublina)

Współpraca w realizacji warsztatów z zakresu ochrony praw 

konsumentów z niepełnosprawnościami prowadzonych przez 

Fundację Fuga Mundi.

0,00 0,00
w ramach działań 

biura
0,00

Wspieranie  aktywności osób niepełnosprawnych poprzez programy 

i projekty realizowane w środowisowych domach samopomocy oraz 

w dziennych ośrodkach wsparcia dla seniorów

2018 r. bd bd bd bd 9
 Program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców miasta 

Lublin na lata 2016 - 2020

Programy promujące osiągnięcia osób niepełnosprawnych 2018 r. 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00

2  projekty 

(odbiorcami 

było 140 osób 

oraz widzowie 

Telewizji 

Publicznej 

Lublin)

Program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Miasta 

Lublin na lata 2016 – 2020

Wspieranie  aktywności osób niepełnosprawnych poprzez programy 

i projekty realizowane w środowisowych domach samopomocy oraz 

w dziennych ośrodkach wsparcia dla seniorów

2018 r. bd bd bd bd 315
 Program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców miasta 

Lublin na lata 2016 - 2020

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki ze środków 

PFRON
2018 r. 186 722,00 186 722,00 0,00 0,00 36 zadania własne powiatu realizowane ze środków PFRON, 

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”

2018 r. 4 156 775,00 4 156 775,00 0,00 0,00

liczba osób, które 

otrzymały dofinansowania z 

zakresu rehabilitacji 

społecznej

4757 zadania własne powiatu realizowane ze środków PFRON, 

Likwidacja barier transportowych. (DPS "Betania" i PDPS  Diecezji 

Lubelsko – Chełmskiej  przy wsparciu środków finansowych PFRON 

zakupiły samochody do przewozu osób niepełnosprawnych)

2018 r. 306 489,50 145 056,00 96 120,50 65 313,00
liczba dofinansowanych 

środków transportu
2 Program wyrównywania różnic między regionami III – obszar D

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych 2018 r. 90 000,00 0,00 90 000,00 0,00

liczba projektów dot. 

rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych w 

ramach konkursu 

5

(liczba osób 

objętych 

działaniami: 

163)

Program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Miasta 

Lublin na lata 2016 – 2020

Likwidacja barier architektonicznych w ŚDS Roztocze  

(zamontowano platformę do przewozu osób niepełnosprawnych, 

poszerzono ciąg pieszy na I piętrze, powiększono otwory drzwiowe 

w 5 pracowniach, przystosowano łazienki dla osób 

niepełnosprawnych)

2018 r. 180 628,00 180 628,00 0,00 0,00
liczba instytucji, w których 

zlikwidowano bariery
1 Rezerwa celowa budżetu państwa

jednostki 

organizacyjne 

miasta, Wydział 

Sportu i Turystyki, 

Wydział Kultury Urz 

edu Miasta Lublin, 

Biuro ds.. Osób 

Niepełnosprawnych, 

centra kultury, 

PFRON (Oddział 

Lubelski), 

Pełnomocnik 

Prezydenta ds. 

Osób 

Niepełnosprawnych, 

organizacje 

pozarządowe, 

media

Biuro ds. Osób 

Niepełnosprawnych

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w 

Lublinie, PFRON, 

jednostki 

organizacyjne 

miasta, Wydziały 

Urzędu Miasta, 

organizacje 

pozarządowe, 

społeczność 

lokalna

2.3.2. Stopniowe likwidowanie 

istniejących barier 

technicznych, 

komunikacyjnych, 

architektonicznych oraz 

społecznych w celu 

umożliwienia osobom 

niepełnosprawnym 

pełniejszego uczestnictwa w 

życiu społecznym

liczba 

programów/projektów 

Biuro ds. Osób 

Niepełnosprawnych

62018 r.

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

liczba imprez 

integracyjnych
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10 827 240,99 5 250 307,70 542 771,85 5 034 161,44

państwo gmina inne Nazwa wskaźnika Liczba

Dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych i materiałów 

dydaktycznych - program "Wyprawka szkolna"
2018 r. 94 027,96 94 027,96 0,00 0,00

Rządowy program pomocy uczniom w 2018 roku - 'WYPRAWKA 

SZKOLNA"

Zakup pasów biodrowych stabilizujących SECUBACK V do wózków 

inwalidzkich do przewozu dzieci niepełnosprawnych miejskimi 

busami.

2018 r. 2 574,00 0,00 2 574,00 0,00 zrealizowano

Wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjum w podręczniki, 

materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dostosowane do 

potrzeb edukacyjnych uczniów   posiadających orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego do bezpłatnego przekazania 

uczniom

2018 r. 187 013,16 187 013,16 0,00 0,00 zrealizowano

Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej
2018 r. 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00

liczba projektów 

realizowanych na rzecz 

aktywnej integracji dzieci i 

młodzieży niepełnosprawej

4

(63 osoby)

Program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Miasta 

Lublin na lata 2016 – 2020

2018 r. b.d. b.d. b.d. b.d.

liczba uczniów 

niepełnosprawnych 

uczęszczających do 

przedszkoli i szkoł na 

wszystkich poziomach 

edukacji

1 539 zrealizowano

2018 r. b.d. b.d. b.d. b.d.

liczba przedszkoli i szkół 

prowadzących kształcenie 

specjalne i integracyjne

29 zrealizowano

323 615,12 281 041,12 42 574,00 0,00

2.5 Cel szczegółowy

państwo gmina inne Nazwa wskaźnika Liczba

liczba instytucji i organizacji 

działających na rzecz 

aktywizacji zawodowej 

osób niepełnosprawnych 

na terenie miasta

b.d.

Umożliwienie zdobycia niezbędnego doświadczenia zawodowego 

osobom niepełnosprawnym 
2018 r. 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00

liczba projektów i liczba 

osób nimi objętych 

1 projekt

10 osób 

Program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Miasta 

Lublin na lata 2016 – 2020

jednostki 

organizacyjne 

miasta, Wydział 

Inwestycji i 

Remontów Urzędu 

Miasta, Miejski 

Ośrodek pomocy 

Rodzinie w Lublinie, 

Pełnomocnik 

Prezydenta ds. 

Osób 

Niepełnosprawnych, 

organizacje 

Zadanie zrealizowane w ramach Programu (proszę podać nazwę)

Nie zostało zrealizowane w 2018 roku (proszę wskazać powód)

Wskaźniki realizacji zadania

Zadania

Realizatorzy

3

Biuro ds. Osób 

Niepełnosprawnych

liczba projektów 

realizowanych na rzecz 

aktywnej integracji dzieci i 

młodzieży niepełnosprawej

Realizatorzy

Wskaźniki realizacji zadania

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

2.4. Cel szczegółowy Integracja społeczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

Realizowane działania

Źródła finansowania
Zadanie zrealizowane w ramach Programu (proszę podać nazwę)

Nie zostało zrealizowane w 2018 roku (proszę wskazać powód)

CEL 2.3. Podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej razem:

CEL 2.4. Integracja społeczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej razem:

Wydział Oświaty i 

Wychowania Urzędu 

Miasta Lublin

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

Koordynator

Wsparcie działań w ramach rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych

Realizowane działania

2.5.1. Działania na rzecz 

aktywizacji zawodowej osób 

niepełnosprawnych

Termin 

realizacji

Miejski Urząd Pracy w 

Lublinie

Biuro ds. Osób 

Niepełnosprawnych, 

PFRON Oddział 

Lubelski, Urząd 

Miasta, organizacje 

pozarządowe, 

warsztaty terapii 

zajęciowej, zakłady 

pracy chronionej, 

zakłady aktywności 

zawodowej, 

jednostki 

organizacyjne 

miasta

Zadania

Organizacja kształcenia specjalnego i kształcenia integracyjnego

Koszt działania

Źródła finansowania

Koordynator

2.4.1. Podjęcie działań na 

rzecz dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej i ich rodzin w 

celu umożliwienia im 

aktywnego uczestnictwa w 

życiu społecznym

Koszt działania

Termin 

realizacji
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Umożliwienie osobom niepełnosprawnym podjęcia pracy, 

samozatrudnienia, uczestnictwa w stażach 

i szkoleniach z różnych dziedzin oraz dostępnych innych formach 

wsparcia

2018 r. 1 010 454,00 1 010 454,00 0,00 0,00

liczba osób 

niepełnosprawnych, które 

podjęły zatrudnienie

330

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 1057/XLI/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 22 marca 2018r. 

w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej 

i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 

2018 roku. 

Uchwała Nr 1277/L/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 16 listopada 2018r. 

w sprawie zmiany uchwały nr 1057/XLI/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 

22 marca 2018r.w sprawie określenia zadań 

z zakresu rehabilitacji zawodowej 

i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 

2018 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.

1 020 454,00 1 010 454,00 10 000,00 0,00

PODSUMOWANIE:

16 203 835,98 7 111 628,55 3 858 045,99 5 234 161,44

3 720 123,60 477 423,46 3 242 700,14 0,00

312 402,27 92 402,27 20 000,00 200 000,00

10 827 240,99 5 250 307,70 542 771,85 5 034 161,44

323 615,12 281 041,12 42 574,00 0,00

1 020 454,00 1 010 454,00 10 000,00 0,00CEL.2.5. Wsparcie działań w ramach rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych razem:

CEL 2.4. Integracja społeczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej razem:

2.5.1. Działania na rzecz 

aktywizacji zawodowej osób 

niepełnosprawnych

CEL 2.3. Podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej razem:

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

Miejski Urząd Pracy w 

Lublinie

Biuro ds. Osób 

Niepełnosprawnych, 

PFRON Oddział 

Lubelski, Urząd 

Miasta, organizacje 

pozarządowe, 

warsztaty terapii 

zajęciowej, zakłady 

pracy chronionej, 

zakłady aktywności 

zawodowej, 

jednostki 

organizacyjne 

miasta

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

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

NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

CEL 2.1 Wspieranie i realizacja działań zmierzających do udostępnienia przestrzeni publicznej oraz informacji razem:
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państwo gmina inne Nazwa wskaźnika Liczba

Współpraca z Radą Seniorów Miasta Lublin 2018 r. x x x x
liczba spotkań, konferencji 

zorganizowanych
2 zrealizowane

Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2018 r. x x x x

liczba współpracujących 

organizacji pozarządowych i 

instytucji zajmujących się 

osobami starszymi

80 zrealizowane

Dyżur Pełnomocnika w Biurze - LCAO 2018 r. x x x x

liczba dyżurów 

informacyjnych/liczba osób które 

skorzystały z informacji

18/43 zrealizowane

Prowadzenie i utrzymanie ośrodków wsparcia dla seniorów 2018 r. 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00
liczba dziennych ośrodków 

wsparcia dla seniorów
25

Nie można wydzielić kosztu działania ośrodków 

wsparcia wchodzących w skład ZOW, ponieważ 

finansowanie zadań w ramach zadań własnych 

gminy  jest w jednym budżecie ZOW. Świetlica 

dla Seniorów prowadzona przez Polski 

Czerwony Krzyż ul. Puchacza 6  Oddział 

Okręgowy w Lublinie - 30 tys zł

Prowadzenie ośrodków wsparcia dla seniorów o specjalnych 

potrzebach
1 291 139,65 zł 1 291 139,65 zł 0,00 zł 0,00

liczba ośrodków wsparcia dla 

seniorów
3

Podmioty prowadzące:

Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie ul. 

Towarowa 9,, Zespół Ośrodków Wsparcia ul. 

Lwowska 28, Środowiskowy Dom Samopomocy 

"Kalina"ul.  Kalinowszczyzna 84

Nie uwzględniono kosztu działania ośrodków 

wsparcia dla seniorów wchodzących w skład 

ZOW, ponieważ finansowanie zadań  w ramach 

zadań własnych gminy  jest w jednym budżecie 

ZOW) oraz nie dodano kosztu prowadzenia w 

2018 Filii ŚDS ul. Nałkowskich 78 działającej 

przy ul. Lwowskiej 28. Koszty ŚDS i Filii 

stanowią jeden budżet i nie ma możliwości 

wyodrębnienia tylko kosztu Filii przeznaczonej 

dla osób z choroba Alzheimera

Seniorzy korzystający z oferty ośrodków wsparcia dla seniorów 2018 r. x x x x

liczba osób korzystających z 

oferty dziennych ośrodków 

wsparcia dla seniorów

701 zrealizowane

Uczestnicy ośrodków  korzystający z usług wspomagających, 

zdrowotnych, aktywizujących
2018 r. x x x

liczba osób korzystających z 

usług wspomagających, 

zdrowotnych, aktywizujących

701 zrealizowane

Usługi opiekuńcze nocne, Usługi opiekuńcze uzupełniające w 

ramach projektu „Bank usług środowiskowych” 

: 01.09.2018 

r. - 

31.12.2020 

r. 

5 811 267,00 581 126,70 290 563,35 4 939 576,95

liczba osób korzystających z 

usług opiekuńczych 

uzupełniających

140

Zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o 

dofinansowanie projektu oraz zawartą umową z 

Instytucją Zarządzająca Zarzadem Województwa 

Lubelskiego z dnia 29.6.2018r  nr nr 

97/RPLU.11.02.00-06-0016/18-00 

projekt w trakcie realizacji 

Realizacja zadania z pomocy społecznej - usługi opiekuńcze i 

specjalistyczne usługi opiekuńcze
2018 r. 11 479 518,50 0,00 11 479 518,50 0,00

liczba osób korzystających z 

usług opiekuńczych i ze 

specjalistycznych usług 

opiekuńczych

1631

Pełnomocnik 

Prezydenta Miasta 

Lublin ds. Seniorów

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

Zadanie zrealizowane w ramach Programu 

(proszę podać nazwę)

Nie zostało zrealizowane w 2018 roku (proszę 

wskazać powód)

Koordynator Realizatorzy
Termin 

realizacji

Wskaźniki realizacji zadania

Realizowane działania Koszt działania

Źródła finansowania

3.1.1. Aktywizowanie 

środowiska lokalnego na 

rzecz osób starszych 

poprzez rozszerzanie 

współpracy instytucji i 

organizacji 

pozarządowych

3.1.2. Doskonalenie 

systemu wsparcia dla 

osób starszych 

funkcjonujących 

samodzielnie w 

środowisku

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w 

Lublinie

organizacje 

pozarzadowe, 

wolontariusze

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w 

Lublinie, Lubelskie 

Centrum Aktywności 

Obywatelskiej, 

jednostki 

organizacyjne 

miasta, organizacje 

pzarządowe, w tym 

wolontariat

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. 

Sprawozdanie za 2018 r. Strona 15



Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Lublin za 2018 r. Załącznik 1

Realizacja zadania z pomocy społecznej - specjalistyczne 

usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
2018 r. 661 503,00 661 503,00 0,00 0,00

liczba osób objętych pomocą w 

postaci specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi

118

2018 r. 0,00 0,00 0,00 0,00
liczba osób starszych objetych 

wsparciem wolontariuszy

6 osób 

(środowiska 

indywidualne)

zrealizowane

2018 r. 0,00 0,00 0,00 0,00
liczba odwiedzin wolontariuszy w 

środowisku osób starszych

130 wizyt w 

środowiskach 

indywudualnyc

h 

zrealizowane

stan na 

dzień 31.XII. 

2018 r.

x x x x

liczba osób oczekujących na 

miejsce w domach pomocy 

społecznej

244 zrealizowane

2018 r. 28 305 857,02 zł 0 28 305 857,02 zł 0
liczba nowoutworzonych i 

istniejących miejsc w DPS

łączna liczba 

miejsc: 0/625
W roku 2018 w Lublinie funkcjonowało 7 domów 

pomocy spolecznej

2018 r. x x x x
liczba osób skierowanych do 

DPS
127 zrealizowane

2018 r. x x x x
liczba osób zamieszkujących w 

DPS
758

dane dotyczą osób zamieszkujących w 

lubelskich domach pomocy społecznej  - 

narastająco za cały 2018r 

Realizacja Programu "Lublin Strefa 60+", w ramach którego 

funkcjonuje Lubelska Karta Seniora
2018 r. x x x x

liczba osób posiadających 

Lubelską kartę Seniora na dzień 

31.12.2018 r.

15 769 zrealizowane

Organizacja Lubelskich Dni Seniora, Konkurs "Miejsce 

Przyjazne Seniorom", międzypokoleniowy  pokaz mody 

senioralnej "Odczaruj Jesień Życia", koncert z okazji 

Światowego Dnia Osób Starszych

2018 r. x x x x

liczba zorganizowanych szkoleń, 

pogadanek, spotkań 

informacyjnych

4 zrealizowane

47 579 285,17 2 533 769,35 40 105 938,87 4 939 576,95

państwo gmina inne Nazwa wskaźnika Liczba

liczba osób objętych programami 

profilaktyki zdrowotnej
32

liczba programów 3

liczba osób uczestniczących w 

pogadankach prozdrowotnych, 

spotkaniach informacyjnych

32

liczba zorganizowanych 

pogadanek prozdrowotnych, 

spotkań informacyjnych

35

2018 r. b.d. b.d. b.d. b.d.
liczba osób objętych programami 

profilaktyki zdrowotnej
71

W spotkaniu z zakresu profilaktyki nowotworowej 

przeprowadzonego przez Ośrodek Profilaktyki 

Nowotworów i Promocji Zdrowia z Centrum 

Onkologii Ziemi Lubelskiej wzięło udział 20 osób.

51 mieszkańców brało udział w programie 

szczepień przeciwko grypie

9 301,72

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w 

Lublinie

CEL 3.1 Wyrównywanie szans i zapobieganie wykluczeniu społecznemu seniorów razem:

Realizacja programów dla osób z problemem alkoholowym 

mających na celu motywowanie do utrzymywania trzeźwości 

oraz ograniczania indywidualnych i społecznych skutków 

choroby.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 

2018 r.

Zadanie zrealizowane w ramach Programu 

(proszę podać nazwę)

Nie zostało zrealizowane w 2018 roku (proszę 

wskazać powód)

lipiec-

listopad 

2018 r.

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w 

Lublinie, Biuro-LCAO

0,00 9 301,72 0,00

3.1.2. Doskonalenie 

systemu wsparcia dla 

osób starszych 

funkcjonujących 

samodzielnie w 

środowisku

3.1.3. Rozwijanie i 

doskonalenie systemu 

wsparcia dla osób 

starszych nie mogących 

funkcjonować 

samodzielnie w 

środowisku

Zapewnienie opieki w domach pomocy społecznej osobom 

niemogącym samodzielnie funkcjonować w środowisku

organizacje 

pozarządowe, 

jednostki 

organizacyjne 

pomocy społecznej

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w 

Lublinie

organizacje 

pozarzadowe, 

wolontariusze

3.1.4. Stopniowe 

likwidowanie barier 

uniemożliwiających 

seniorom uczestniczenie 

w życiu społecznym

3.2.1. Realizacja 

profilaktycznych 

programów zdrowotnych i 

propagowanie wśród 

seniorów zdowego stylu 

życia

Biuro ds. Osób 

Niepełnosprawnych, 

Pełnomocnik 

Prezydenta ds. 

Seniorów, Biuro-

LCAO, organizacje 

pozarządowe, 

jednostki 

organizacyjne 

pomocy społecznej

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

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

Zadania Realizowane działania

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. 

Wskaźniki realizacji zadania

Pełnomocnik 

Prezydenta ds. 

Seniorów, Społeczna 

rada Seniorów, 

Miejski ośrodke 

Pomocy Rodzinie w 

Lublinie, jednostki 

organizacyjne 

miasta, placówki 

ochrony zdrowia, 

organizacje 

pozarządowe, w tym 

wolontariat

Koszt działania

Źródła finansowania

Koordynator

Wydział Zdrowia i 

Spraw Społecznych 

UM Lublin

Realizatorzy
Termin 

realizacji

Realizacja programów profilaktycznych dla mieszkańców 

Lubelskich domów pomocy 
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2018 r. b.d. b.d. b.d. b.d. liczba programów 2
Program profilaktyki nowotworowej. 

Program szczepień przeciw grypie.

Zorganizowanie Miasteczka Zdrowia i Urody podczas 

wydarzenia "Odczaruj Jesień Życia", bezpłatne konsultacje i 

badania medyczne, wielorakie formy zajęć sportowych podczas 

Lubelskich Dni Seniora, spotkanie informacyjne dot. jaskry oraz 

emocjonalnego radzenia sobie z wiekiem senioralnym

2018 r. b.d. b.d. b.d. b.d.

liczba zorganizowanych 

pogadanek prozdrowotnych, 

spotkań informacyjnych

97 zrealizowane

2018 r. b.d. b.d. b.d. b.d.

liczba osób uczestniczących w 

pogadankach prozdrowotnych, 

spotkaniach informacyjnych

125

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

2018 r. b.d. b.d. b.d. b.d.

liczba zorganizowanych 

pogadanek prozdrowotnych, 

spotkań informacyjnych

49

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

2018 r. b.d. b.d. b.d. b.d.

liczba osób objętych programami 

mającymi na celu zwiększenie 

aktywności fizycznej seniorów

b.d

9 301,72 0,00 9 301,72 0,00

państwo gmina inne Nazwa wskaźnika Liczba

Organizacja imprez w ramach aktywizacji społecznej seniorów 

łącznie, w tym:
2018 r. 6 858,72 0,00 6 858,72 0,00 318 zrealizowano

1) Organizacja imprez w ramach aktywizacji społecznej 

seniorów - MOPR Lublin
2018 r. 6 858,72 0,00 6 858,72 0,00 36

zrealizowano

(MOPR Lublin)

2) Organizacja VII Lubelskich Dni Seniora
4-8 czerwiec 

2018 r.
b.d. b.d. b.d. b.d.

ponad 200 

wydarzeń
zrealizowano

3) Działania realizowane w lubelskich domach pomocy 

społecznej, oraz w Świetlicy dla Seniorów prowadzonej przez 

Okręgowy Oddział PCK

(koncerty muzyki fortepianowej, wyjścia do Galerii, kina, teatru, 

filharmonii,na imprezy sportowe,   organizacja festynów, 

festiwali piosenki, organizacja obchodów rocznic, spotkania 

świąteczne)

2018 r. b.d. b.d. b.d. b.d.

liczba zorganizowanych imprez, 

wycieczek, festynów dla 

seniorów

82

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

Organizacja konkursu "Miejsce Przyjazne Seniorom"

czerwiec - 

październik 

2018 r.

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

liczba programów i projektów 

realizowanych na rzecz osób 

starszych/liczba osób objętych 

programami i projektami

68 miejsc 

wyróżnionych 

Certyfikatem

zrealizowano

Projekty realizowane w lubelskich domach pomocy społecznej,  

Świetlicy dla Seniorów prowadzonej przez Okręgowy Oddział 

PCK

( organizowane były wycieczki po Lublinie i poza Miasto, 

warsztaty plastyczne, koncerty,  projekcje filmowe, 

przedstawienia teatralne,  spotkania z poezją, sztuką, 

fotograficzne, florystyczne,rękodzieła artystycznego, 

komputerowe,  spotkania integracyjne przy grillu, przy muzyce)    

2018 r. b.d. b.d. b.d. b.d.

liczba programów i projektów 

realizowanych na rzecz osób 

starszych/liczba osób objętych 

programami i projektami

78/264

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

Organizacja wydarzenia Dni Dialogu Pokoleń

26-

27.kwiecień 

2018 r.

b.d. b.d. b.d. b.d.
liczba zorganizowanych 

wydarzeń
2 zrealizowano

Telewsparcie 60+ - wsparcie psychologiczne na telefon 2018 b.d. b.d. b.d. b.d. liczba zorganizowanych inicjatyw 1 zrealizowano

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

Aktywizacja społeczna seniorów

Realizatorzy

3.2.1. Realizacja 

profilaktycznych 

programów zdrowotnych i 

propagowanie wśród 

seniorów zdowego stylu 

życia

Zadanie zrealizowane w ramach Programu 

(proszę podać nazwę)

Nie zostało zrealizowane w 2018 roku (proszę 

wskazać powód)

Koordynator

Pełnomocnik 

Prezydenta ds. 

Seniorów, Społeczna 

rada Seniorów, 

Miejski ośrodke 

Pomocy Rodzinie w 

Lublinie, jednostki 

organizacyjne 

miasta, placówki 

ochrony zdrowia, 

organizacje 

pozarządowe, w tym 

wolontariat

Wydział Zdrowia i 

Spraw Społecznych 

UM Lublin

Zadania

Biuro ds. Osób 

Niepełnosprawnych, 

media, jednostki 

organizacyjne 

pomocy społecznej, 

organizacje 

pozarządowe, w tym 

wolontariat

Termin 

realizacji
Koszt działania

Pełnomocnik 

Prezydenta ds. 

Seniorów, Miejski 

Ośrodek Pomocy 

Rodzinie w Lublinie

liczba zorganizowanych imprez, 

wycieczek, festynów dla 

seniorów

Realizowane działania

3.3.1. Pobudzanie, 

wspieranie i promocja 

aktywnosci społecznej 

osób starszych

Realizacja programów profilaktycznych dla mieszkańców 

Lubelskich domów pomocy 

Organizowane spotkań, w lubelskich domach pomocy 

społecznej oraz Świetlicy dla Seniorów prowadzonej przez 

Okręgowy Oddział PCK spotkań, warsztatów oraz inicjatywy 

promujące profilaktykę i zdrowy tryb życia

( prezentacje multimedialne, cykliczne spotkania „Jak dbać o 

zdrowie”,„Cukrzyca podstawowe informacje” „Emocje a 

zdrowie” ,prezentacja z degustacją naparów ziołowych pt.:”Leki 

z Bożej apteki”)   spotkania z dietetykiem, zajęcia kulinoterapii, 

spotkania ze studentami wydziału lekarskiego dotyczące 

prowadzenia zdrowego trybu życia i odżywiania się

Wskaźniki realizacji zadaniaŹródła finansowania

3.3. Cel szczegółowy
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2018 r. b.d. b.d. b.d. b.d.

liczba zrealizowanych wniosków 

w 2018 o wydanie Lubelskiej 

Karty Seniora

3 048 zrealizowano

2018 r. b.d. b.d. b.d. b.d. liczba Partnerów Programu 

155 podmiotów 

działających w 

różnorodnych 

branżach

zrealizowano

Organizacja imprez w ramach aktywizacji społecznej seniorów, 

w tym:
2018 r. 6 372,04 0,00 6 372,04 0,00 30 zrealizowano

1) Organizacja imprez w ramach aktywizacji społecznej 

seniorów

(MOPR Lublin)

2018 r. 6 372,04 0,00 6 372,04 0,00 9 zrealizowano

2) Organiziowanie przez lubelskie domy pomocy społecznej,  

Świetlicę dla Seniorów prowadzonej przez Okręgowy Oddział 

PCK  zajęć służących aktywizacji seniorów w różnych 

obszarach życia

(występy artystyczne, montaże słowno – muzyczne,  

prezentowane podczas wydarzeń kulturalnych odbywających 

się na terenie placówek: Dzień Kobiet Dzien ,Babci, Dzień 

Dziadka,  Spotkanie z Rodzinami, Dzień Patronalny Domu,  

Święto Niepodległości, Gala Wolontariatu,  Dni Seniora, 

Jubileusz Domu)

2018 r. b.d. b.d. b.d. b.d. 20

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

3) Dyżury w Biurze - LCAO w zakresie doradztwa 

psychologicznego
2018 r. b.d. b.d. b.d. b.d. 1

Organizacja cyklicznych tematycznych inicjatyw 

międzypokoleniowych łącznie, w tym:
2018 r.

6 060,71 0,00 6 060,71 0,00
131

1) Podczas Lubelskich Dni Seniora miało miejsce wiele 

wydarzeń łączących pokolenia (ok. 30)
2018 r. b.d. b.d. b.d. b.d. 30

2) Dni Dialogu Pokoleń 2018 r. b.d. b.d. b.d. b.d. 2

3) Organizowanie w lubelskich domach pomocy społecznej   

inicjatywy o charakterze międzypokoleniowym 

(okolicznościowe spotkania z dziećmi i młodzieżą z 

zaprzyjaźnionych przedszkoli i szkół, spotkania z członkami 

rodzin mieszkańców oraz z ich znajomymi i przyjaciółmi, 

jasełka,spotkania świąteczne,  koncerty, montaże słowno - 

muzyczne)  

2018 r. b.d. b.d. b.d. b.d. 84

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

4) Inicjatywy międzypokoleniowe 

(Mopr w Lublinie)
2018 r. 6 060,71 0,00 6 060,71 0,00 15 zrealizowano

Organizowanie w lubelskich domach pomocy społecznej   

inicjatywy o charakterze międzypokoleniowym 

(okolicznościowe spotkania z dziećmi i młodzieżą z 

zaprzyjaźnionych przedszkoli i szkół, spotkania z członkami 

rodzin mieszkańców oraz z ich znajomymi i przyjaciółmi, 

jasełka,spotkania świąteczne,  koncerty, montaże słowno - 

muzyczne)  

2018 r. b.d. b.d. b.d. b.d. 461 zrealizowano

Organizacja cyklicznych tematycznych inicjatyw 

międzypokoleniowych
2018 r. b.d. b.d. b.d. b.d. około 1000 zrealizowano

2018 r. b.d. b.d. b.d. b.d. liczba seniorów-wolontariuszy

13

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

2018 r. b.d. b.d. b.d. b.d.

liczba istniejacych i 

nowopowstałych grup 

samopomocowych osób 

starszych

0 brak zainteresowania tą formą wsparcia

19 291,47 0,00 19 291,47 0,00

PODSUMOWANIE:

47 607 878,36 2 533 769,35 40 134 532,06 4 939 576,95

47 579 285,17 2 533 769,35 40 105 938,87 4 939 576,95

CEL 3.3 Aktywizacja społeczna seniorów razem:

CEL 3. ORGANIZACJA DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA I FUNKCJONOWANIA 

SENIORÓW, POBUDZENIA ICH AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I POPRAWY WIZERUNKURAZEM

CEL 3.1 Wyrównywanie szans i zapobieganie wykluczeniu społecznemu seniorów razem:

Biuro ds. Osób 

Niepełnosprawnych, 

media, jednostki 

organizacyjne 

pomocy społecznej, 

organizacje 

pozarządowe, w tym 

wolontariat

Pełnomocnik 

Prezydenta ds. 

Seniorów, Miejski 

Ośrodek Pomocy 

Rodzinie w Lublinie

3.3.2. Wzmacnianie 

integracji 

międzypokoleniowej

Biuro ds. Osób 

Niepełnosprawnych, 

Pełnomocnik 

Prezydenta ds. 

Seniorów, placówki 

oświatowe, jednostki 

organizacyjne 

miasta, jednostki 

organizacyjne 

pomocy społecznej, 

organizacje 

pozarzadowe, w tym 

wolontariatMiejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w 

Lublinie

liczba zorganizowanych inicjatyw 

międzypokoleniowych

3.3.1. Pobudzanie, 

wspieranie i promocja 

aktywnosci społecznej 

osób starszych

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w 

Lublinie

3.3.3. Rozwój 

wolontariatu osób 

starszych

liczba seniorów objętych 

działaniami w ramach integracji 

międzypokolniowych

Propagowanie idei wolontariatu wśród Seniorów

Realizacja Programu "Lublin Strefa 60+"

liczba zorganizowanych inicjatyw 

promujących aktywnośc osób 

starszych
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9 301,72 0,00 9 301,72 0,00

19 291,47 0,00 19 291,47 0,00CEL 3.3 Aktywizacja społeczna seniorów razem:

CEL 3.2 Organizacja działań w ramach profilaktyki zdowotnej i ochrony zdrowia seniorów razem:
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państwo gmina inne Nazwa wskaźnika Liczba

Przekazanie do Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie 

broszur edukacyjnych przeznaczonych dla osób pijących 

szkodliwie i uzależnionych od alkoholu oraz dorosłych 

członków rodzin z problemem alkoholowym, przekazywanie 

uczestnikom postępowań o zastosowanie obowiązku leczenia 

odwykowego i członkom ich rodzin materiałów informacyjnych 

dotyczących problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie.

styczeń-

grudzień 

2018 r.

0,00 0,00 0,00 0,00

liczba wydanych i 

rozprowadzonych 

materiałów informacyjno - 

edukacyjnych

1 820

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 

2018 r.

Przekazywanie  materiałów informacyjnych interesantom 2018 r. b.d. b.d. b.d. b.d.

liczba wydanych i 

rozprowadzonych 

materiałów informacyjno - 

edukacyjnych

500 zrealizowano

liczba zorganizowanych 

imprez i przedsięwzięć 

profilaktycznych, 

konferencji

21

liczba uczestników imprez i 

przedsięwzięć 

profilaktycznych, 

konferencji

5 812

2018 r. b.d. b.d. b.d. b.d.

liczba zorganizowanych 

imprez i przedsięwzięc 

profilaktycznych, 

konferencji

2 zrealizowano

2018 r. b.d. b.d. b.d. b.d.

liczba uczestników imorez i 

przedsięwzięć 

profilaktycznych, 

konferencji

110 zrealizowano

liczba zrealizowanych 

programów 

profilaktycznych

97

0,00

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 

2018 r.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla 

Miasta Lublin.

Realizacja dla dzieci i młodzieży profesjonalnych programów 

profilaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem programów z systemu 

rekomendacji, realizacja programów edukacyjnych w zakresie radzenia 

sobie z emocjami i z zachowaniami agresywnymi oraz budowania relacji 

interpersonalnych i rozwiązywania konfliktów skierowanych do dzieci, 

prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych adresowanych do 

różnych grup docelowych, w szczególności do dzieci, młodzieży, 

studentów na temat zagrożeń wynikających z używania środków 

odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji 

psychoaktywnych, realizacja programów rozwijających kompetencje 

wychowawcze i profilaktyczne rodziców i osób pracujących z dziećmi i 

młodzieżą sprzyjające kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych, 

realizacja programów profilaktycznych adresowanych do osób dorosłych, 

działalność streetworkerów w miejscach o zwiększonym ryzyku używania 

substancji psychoaktywnych, działalność partyworkerów w miejscach o 

zwiększonym ryzyku na kontakt z narkotykami (kluby, dyskoteki, imprezy, 

miejsca rekreacji), realizacja programów i działań dla osób używających 

środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji 

psychoaktywnych w sposób okazjonalny oraz dla członków rodzin, 

realizacja programów skierowanych do dzieci i młodzieży z grup ryzyka 

ze środowisk zmarginalizowanych, zagrożonych demoralizacją i 

wykluczeniem społecznym, realizacja programów i działań 

adresowanych do osób wysoce narażonych na czynniki ryzyka, w 

szczególności do osób używających środków odurzających, substancji 

psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych w sposób 

szkodliwy, realizacja programów i działań dla członków rodzin osób 

używających środków odurzających, substancji psychotropowych i 

nowych substancji psychoaktywnych.

Wydział Zdrowia i 

Spraw 

Społecznych 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

2 szkolenia w ramach konferencji szkoleniowej pt.:

„Interwencja kryzysowa w praktyce - zdarzenia masowe, 

współdziałanie służb”: "psychologiczna we współpracy ze 

służbami po zdarzeniu masowym", oraz "Trzy perspektywy 

czasowe w pracy związanej z katastrofami – prewencja, 

właściwe działanie, minimalizowanie strat"

jak również szkolenie pt.:"uzależnienie od alkoholu oraz 

uzaleznienia krzyżowe" w ramach Zjazdu Stowarzyszenia 

Dyrektorów i Głównych Księgowych Izb Wytrzeźwień w Polsce  

Realizowane działania Koordynator

569 690,86

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

Zadanie zrealizowane w ramach Programu 

(proszę podać nazwę)

Nie zostało zrealizowane w 2018 roku (proszę 

wskazać powód)

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 

2018 r.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla 

Miasta Lublin.      

Organizacja „Miniolimpiady profilaktyczno-sportowej dla szkół 

gimnazjalnych Miasta Lublin”, „Rodzinnego Festynu Zdrowotnego”, 

realizacja programów i działań profilaktycznych na rzecz dzieci i 

młodzieży mieszkających w obszarach szczególnego ryzyka, realizacja 

programów i przedsięwzięć profilaktycznych promujących trzeźwy i 

bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu, skierowanych do 

młodzieży szkół ponadgimnazjalnych  i studentów, prowadzenie działań 

informacyjno-edukacyjnych, w tym imprez promujących zdrowy styl życia 

oraz upowszechniających informacje na temat szkód związanych z 

używaniem alkoholu, organizacja imprezy z okazji Mikołaja dla dzieci z 

placówek wsparcia dziennego z terenu Lublina, reedukacja osób, które 

prowadziły pojazdy, będąc pod wpływem alkoholu, organizacja 

konferencji "Bezpieczne wakacje bez narkotyków i alkoholu", konferencji 

profilaktycznej "Skuteczna współpraca międzyinstytucjonalna w zakresie 

przeciwdziałania narkomanii", konferencji podsumowującej kampanię 

„Dopalacze droga donikąd”, organizacja konkursu plastycznego 

„Młodość w trzeźwości daje możliwości” skierowanego do uczniów szkół 

podstawowych i gimnazjów.

390 259,44 0,00

4.1.1. Podejmowanie działań 

profilaktycznych 

nakierowanych na środowisko 

lokalne

Wskaźniki realizacji zadaniaTermin 

realizacji
Koszt działania

0,00

Zadania

0,00 569 690,86

kwiecień-

wrzesień 

2018 r.

390 259,44

Realizatorzy
Źródła finansowania

czerwiec-

grudzień 

2018 r.      
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liczba dzieci, młodzieży i 

dorosłych objętych 

działaniem programów 

profilaktycznych

6 623

Prowadzenie działań mających na celu kształtowanie postaw 

trzeźwościowych i zdrowego stylu życia z zastosowaniem 

zajęć informacyjno-edukacyjnych połączonych z 

zapewnieniem posiłku.

luty

–listopad 

2018 r.

138 406,24 0,00 138 406,24 0,00

liczba dzieci objętych 

programem informacyjno - 

edukacyjnym z 

zapewnieniem posiłku

222

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 

2018 r.

 Realizacja programów i działań profilaktycznych w okresie 

wypoczynku dzieci i młodzieży ze szczególnym 

uwzględnieniem programów z systemu rekomendacji.

styczeń-

sierpień 

2018 r.

919 378,64 0,00 919 378,64 0,00

liczba dzieci biorących 

udział w obozach, 

koloniach i półkoloniach

3 448

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 

2018 r. 

Prowadzenie działań/programów mających na celu 

kształtowanie postaw trzeźwościowych i zdrowego stylu życia 

oraz promujących abstynencję z zastosowaniem zajęć 

informacyjno-edukacyjnych oraz rekreacyjno-sportowych dla 

dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.

kwiecień-

listopad 

2018 r.

231 859,04 0,00 231 859,04 0,00

liczba pozalekcyjnych 

zajęć sportowych 

organizowanych przez 

Miasto lub na zlecenie 

Miasta

29

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 

2018 r.

Współpraca z Kuratorium Oświaty w Lublinie w zakresie 

organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży ze 

środowisk ubogich i zagrozonych patologią 

2018 r. brak danych brak danych brak danych brak danych 

liczba dzieci biorących 

udział w obozach, 

koloniach i półkoloniach

95 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

Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w 

rodzinie (CIK)
2018 r. b.d. b.d. b.d. b.d.

liczba osób objętych 

specjalistycznymi 

programami 

30 zrealizowano

liczba osób objętych 

specjalistycznymi 

programami 

832

liczba rodzin 

korzystających z 

poradnictwa 

specjalistycznego

832 

liczba udzielonych porad 

(specjalistycznych, 

prawnych, internetowych, 

telefonicznych, osobistych)

832 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla 

Miasta Lublin.

0,00

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 

2018 r.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla 

Miasta Lublin.

Realizacja dla dzieci i młodzieży profesjonalnych programów 

profilaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem programów z systemu 

rekomendacji, realizacja programów edukacyjnych w zakresie radzenia 

sobie z emocjami i z zachowaniami agresywnymi oraz budowania relacji 

interpersonalnych i rozwiązywania konfliktów skierowanych do dzieci, 

prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych adresowanych do 

różnych grup docelowych, w szczególności do dzieci, młodzieży, 

studentów na temat zagrożeń wynikających z używania środków 

odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji 

psychoaktywnych, realizacja programów rozwijających kompetencje 

wychowawcze i profilaktyczne rodziców i osób pracujących z dziećmi i 

młodzieżą sprzyjające kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych, 

realizacja programów profilaktycznych adresowanych do osób dorosłych, 

działalność streetworkerów w miejscach o zwiększonym ryzyku używania 

substancji psychoaktywnych, działalność partyworkerów w miejscach o 

zwiększonym ryzyku na kontakt z narkotykami (kluby, dyskoteki, imprezy, 

miejsca rekreacji), realizacja programów i działań dla osób używających 

środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji 

psychoaktywnych w sposób okazjonalny oraz dla członków rodzin, 

realizacja programów skierowanych do dzieci i młodzieży z grup ryzyka 

ze środowisk zmarginalizowanych, zagrożonych demoralizacją i 

wykluczeniem społecznym, realizacja programów i działań 

adresowanych do osób wysoce narażonych na czynniki ryzyka, w 

szczególności do osób używających środków odurzających, substancji 

psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych w sposób 

szkodliwy, realizacja programów i działań dla członków rodzin osób 

używających środków odurzających, substancji psychotropowych i 

nowych substancji psychoaktywnych.

Wydział Zdrowia i 

Spraw 

Społecznych 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

Realizacja programów i działań dla osób używających środków 

odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji 

psychoaktywnych w sposób okazjonalny oraz dla członków 

rodzin, realizacja programów i działań dla członków rodzin 

osób używających środków odurzających, substancji 

psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych.

marzec-

październik 

2018 r.

569 690,86

0,00

4.1.1. Podejmowanie działań 

profilaktycznych 

nakierowanych na środowisko 

lokalne

4.1.2. Podejmowanie 

działań profilaktycznych 

nakierowanych na 

środowisko rodzinne

Wydział 

Zdrowia i Spraw 

Społecznych 

UM Lublin

Centrum 

Interwencji 

Kryzysowej, 

Miejski Ośrodek 

Pomocy 

Rodzinie w 

Lublinie,Ośrode

k Leczenia 

Uzależnień, 

organizacje 

pozarzadowe, 

placówki 

wsparcia 

dziennego, 

placówki 

oświatowe

0,00 569 690,86

204 000,00 0,00 204 000,00

czerwiec-

grudzień 

2018 r.      
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Świadczenie poradnictwa przez Centrum Interwencji 

Kryzysowej
2018 r. 3 680 869,58 0,00 3 680 869,58 0,00

liczba udzielonych porad 

(specjalistycznych, 

prawnych, internetowych, 

telefonicznych, osobistych)

17216 zrealizowano

Pomoc członkom rodzin z problemami uzależnień 2018

bez dodatkowych  

nakładów 

finansowych

0,00 0,00 0,00

liczba dzieci z rodzin z 

problemem uzaleznień 

objetych pomocą przez 

placówki wsparcia 

dziennego

PWD: 

akohol.- 190 dzieci 

ze 133 rodzin,

narkom.- 23 dzieci 

z 15 rodzin

Program Wspierania Rodziny 

i Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej na terenie 

Miasta Lublin w latach 2016 - 2018

liczba spotkań 

przeprowadzonych z 

rodzicami i opiekunami

63

liczba rodziców i 

opiekunów 

uczestniczących w 

spotkaniach

687

2018 r. b.d. b.d. b.d. b.d.

liczba spotkań 

przeprowadzonych z 

rodzicami i opiekunami

11 spotkań

(każde po 4 

godziny)

zrealizowano

2018 r. b.d. b.d. b.d. b.d.

liczba rodziców i 

opiekunów 

uczestniczących w 

spotkaniach

11 zrealizowano

Motywowanie do zmiany postawy życiowej poprzez zawieranie 

kontraktow socjalnych z osobą uzależnioną od alkoholu
2018 r. x x x x

liczba kontraktów 

socjalnych z osobami 

uzaleznionymi od alkoholu

kontakty cz. A - 

100

kontarty cz. B - 2

zrealizowano

Kontrole przeprowadzane przez Zespół ds. Kontroli Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

styczeń-

grudzień 

2018 r.

0,00 0,00 0,00 0,00

liczba skontrolowanych 

punktów sprzedaży i 

podawania napojów 

alkoholowych

81 zrealizowano

Cofanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu przez Wydział Spraw 

Administracyjnych Referat ds. punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych.

styczeń-

grudzień 

2018 r.

0,00 0,00 0,00 0,00
liczba cofniętych zezwoleń 

na sprzedaż alkoholu
8 zrealizowano

Egzekwowanie zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim. brak danych brak danych brak danych brak danych brak danych

liczba nałożonych 

mandatów na podmioty 

sprzedające alkohol

brak danych
Straż Miejska i Policja nie prowadzą statystyk w 

tym zakresie.

6 295 364,55 0,00 6 295 364,55 0,00

państwo gmina inne Nazwa wskaźnika Liczba

2018 r. b.d b.d b.d b.d

liczba wspólnie podjętych 

działań 

międzyinstytucjonalnych

6 zrealizowano

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 

2018 r.

marzec-

grudzień 

2018 r.

160 900,75 0,00 160 900,75

4.2.1. Budowanie sieci 

współpracy 

międzyinstytucjonalnej, w 

tym wypracowanie 

standardów reagowania i 

pomocy osobom w 

sytuacjach kryzysowych

Zintegrowane działania Miejskiego Centrum Zarządzania 

Kryzysowego

Prowadzenie działań edukacyjnych dla dorosłych w zakresie 

szkód wynikających z picia alkoholu przez dzieci i młodzież, 

udzielanie specjalistycznej pomocy i wsparcia rodzicom, 

których dzieci są zagrożone problemem alkoholowym lub 

upijają się, prowadzenie warsztatów umiejętności 

rodzicielskich przygotowujących do wychowywania dzieci bez 

stosowania przemocy oraz realizacja programów 

edukacyjnych w zakresie radzenia sobie z emocjami i z 

zachowaniami agresywnymi oraz budowania relacji 

interpersonalnych i rozwiązywania konfliktów skierowanych do 

rodziców. 

Prowadzenie Szkoly dla Rodziców w Centrum Interwencji 

Kryzysowej

4.1.3. Realizacja 

środowiskowych działań 

na rzecz egzekwowania 

zakazu sprzedaży 

alkoholu osobom 

nieletnim

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

Źródła finansowania

Zadanie zrealizowane w ramach Programu (proszę 

podać nazwę)

Nie zostało zrealizowane w 2018 roku (proszę wskazać 

powód)

RealizatorzyKoordynator

0,00

4.2. Cel szczegółowy Rozwijanie systemu powiadamiania, reagowania i pomocy osobom w sytuacjach kryzysowych

Zadania
Termin 

realizacji
Koszt działania

Wskaźniki realizacji zadania

4.1.2. Podejmowanie 

działań profilaktycznych 

nakierowanych na 

środowisko rodzinne

Wydział 

Zdrowia i Spraw 

Społecznych 

UM Lublin

Centrum 

Interwencji 

Kryzysowej, 

Miejski Ośrodek 

Pomocy 

Rodzinie w 

Lublinie,Ośrode

k Leczenia 

Uzależnień, 

organizacje 

pozarzadowe, 

placówki 

wsparcia 

dziennego, 

placówki 

oświatowe

Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych

Wydział 

Zdrowia i Spraw 

Społecznych 

UM Lublin, 

poliscja, Straż 

Miejska, rady 

dzielnic, 

Wydział Spraw 

Administracyjny

ch Urzędu 

Miasta Lublin

CEL 4.1. Intensyfikacja międzyinstytucjonalnych działań profilaktycznych oraz informacyjno- edukacyjnych dotyczących 

uzależnień i przemocy w rodzinie razem:

Realizowane działania
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2018 r. b.d b.d b.d b.d

liczba instytucji/organizacji 

współpracujących w 

ramach reagowania i 

pomocy osobom w 

sytuacjach kryzysowych

4 (Państwowa 

Straż Pożarna, 

Policja, Straż 

Miejska Miasta 

Lublin, Powiatowy 

Inspektor Nadzoru 

Budowlanego 

miasta Lublin)

zrealizowano

2018 r. b.d b.d b.d b.d

liczba przeprowadzonych 

szkoleń dla pracowników 

instytucji działających na 

rzecz osób w sytuacjach 

kryzysowych

1 zrealizowano

2018 r. b.d b.d b.d b.d
liczba wspólnych 

interwencji
5 zrealizowano

2018 r. b.d b.d b.d b.d

liczba rodzin na rzecz 

których podjęto wspólne 

działania

5 zrealizowano

Współdziałanie CIK z innymi instytucjmi na rzecz 

indywidualnych klientów w sytuacji kryzysowej, działania poza 

siedzibą instytucji - Bezpieczny Partol

2018 r. 30 899,39 30 899,39

liczba wspólnie podjętych 

działań 

międzyinstytucjonalnych

103 zrealizowano

Współpraca CIK z instytucjami działającymi w obszarze 

pomocy osobom w sytuacjach kryzysowych
2018 r. b.d b.d b.d b.d

liczba instytucji/organizacji 

współpracujących w 

ramach reagowania i 

pomocy osobom w 

sytuacjach kryzysowych

15

MOPR, Zespół Interdyscyplinarny, Policja , Straż 

Miejska, KRPA, Urząd Miasta, Urząd Wojewódzki, 

ROPS, CZK, Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia 

dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Stowarzyszenie 

STOP, Stowarzyszenie AGAPE, Bona Fides, 

Fundacja SOS Ziemi Lubelskiej,Stowarzyszenie 

NADZIEJA,

Szkolenie z zakresu pomocy ofiarom masowej katastrofy 

kolejowej „TOR 2018”.
2018 r. b.d b.d b.d b.d

liczba przeprowadzonych 

szkoleń dla pracowników 

instytucji działajacych na 

rzecz osób w sytuacjach 

kryzysowych

1 zrealizowano

liczba interwencji mobilnego interwenta oraz interwencji 

"Przyjazny Patrol" 
2018 r. 31 209,39 0,00 31 209,39 0,00

liczba wspólnych 

interwencji
45

liczba interwencji mobilnego interwenta oraz 

interwencji "Przyjazny Patrol" 

5 spotkań z rodzinami w ramach mobilnego interwenta oraz 

202 spotkania z rodzinami w ramach projektu "Przyjazny 

Patrol"

2018 r. x x x x

liczba rodzin na rzecz 

których podjeto wspólne 

działania

207 zrealizowano

2019 r. x x x x

liczba osób, które 

skorzystały z pomocy 

Centrum Interwencji 

Kryzysowej

3740

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w 

Lublinie na lata 2016-2020

2018 r. 3 680 869,58 0,00 3 680 869,58 0,00 liczba udzielonych porad 17216

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

3 742 978,36 0,00 3 742 978,36 0,00

4.2.1. Budowanie sieci 

współpracy 

międzyinstytucjonalnej, w 

tym wypracowanie 

standardów reagowania i 

pomocy osobom w 

sytuacjach kryzysowych

Zintegrowane działania Miejskiego Centrum Zarządzania 

Kryzysowego

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

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

Centrum 

Interwencji 

Kryzysowej

Wydział 

Zdrowia i Spraw 

Społecznych 

UM, Wydział 

Bezpieczeństwa 

i Zarządzania 

Kryzysowego 

UM, Miejski 

Ośrodek 

Pomocy 

Rodzinie w 

Lublinie, org. 

pozarządowe

Udzielanie kompleksowej pomocy osobom w sytuacjach 

kryzysowych

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

4.2.2. Prowadzenie 

działalności Centrum 

Interwencji Kryzysowej 

jako miejsca integracji 

działań wszystkich służb 

dla kompleksowej pomocy 

osobom w sytuacji 

kryzysowej

4.3. Cel szczegółowy
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państwo gmina inne Nazwa wskaźnika Liczba

Udział w szkoleniach zorganizowanych dla przedstawicieli 

służb społecznych zajmujących się członkami rodzin z 

problemem uzależnień oraz problematyką przemocy, w tym:

2018 r. 12 266,00 0,00 12 266,00 0,00 12 zrealizowano

1)Pracownicy MOPR - m.in. Pracownicy sekcji ds. 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie
2018 r. brak danych brak danych brak danych brak danych

9 (w tym 7 

konferencji i 

szkoleń z zakresu 

przemocy oraz 2 

konferencje z 

zakresu uzależnień 

od środków 

psychoaktywnych 

oraz alkoholu)

zrealizowano

2) Współorganizowanie przez CIK konferencji skoleniowych, 

szkoleń dla pracowników instytucji mających bezpośredni 

kontakt z osobami zagrożonymi uzależnieniem i przemocą, 

uzależnionych, członkami ich rodzin

2018 r. 12 266,00 0,00 12 266,00 0,00 3

Zjazd Stowarzyszenia Dyrektorów i Głównych 

Księgowych Izb Wytrzeźwień w Polsce oraz 

Konferencja szkoleniowa pt.:Interwencja 

kryzysowa w praktyce - zdarzenia masowe, 

współdziałanie służb”

Udział pracowników w szkoleniach zorganizowanych w 2018 r. 

z zakresu przemocy oraz uzależnień 
x x x x 81

1)Pracownicy MOPR - m.in. Pracownicy sekcji ds. 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie
x x x x

58 osób 

(w tym 31 

pracowników brało 

udział w 

szkoleniach i 

konferencjach z 

zakresu 

przeciwdziałania  

przemocy w 

rodzinie oraz 27 

pracowników w 

konferencjach z 

zakresu uzależnień 

od środków 

psychoaktywnych i 

alkoholu). 

zrealizowano

liczba przeszkolonych osób (w ramach kompetencji CIK) 2018 r. x x x x 23 zrealizowano

Współdziałanie CIK z innymi instytucjami na rzecz 

rozwiązywania problemu uzaleznień i przemocy w rodzinie
2018 r. b.d b.d b.d b.d

liczba instytucji 

współpracujących
14

MOPR, Zespół Interdyscyplinarny, Policja , Straż 

Miejska, KRPA, Urząd Miasta, Urząd Wojewódzki, 

ROPS, CZK, Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia 

dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Stowarzyszenie 

STOP, Stowarzyszenie AGAPE, Bona Fides, 

Fundacja SOS Ziemi Lubelskiej,

Realizacja spotkań roboczych  - grupy robocze 2018 r. b.d b.d b.d b.d

liczba spotkań roboczych i 

konferencji służb 

pomocowych

16 zrealizowano

2018 r. x x x x

liczba punktów 

informacyjno - 

konsultacyjnych

x

2018 r. x x x x
liczba utworzonych grup 

samopomocowych
x

Realizacja działań na rzecz przeciwdziałania problemom 

uzależnienia od alkoholu oraz przemocy w rodzinie, w tym 

prowadzenie poradnictwa indywidualnego i grup 

terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie

liczba szkoleń 

zorganizowanych dla 

przedstawicieli służb 

zajmujących się członkami 

rodzin z problemami 

uzależnień oraz 

problematyką przemocy

liczba pracowników, którzy 

zostali objęci szkoleniami

Zadanie zrealizowane w ramach Programu (proszę 

podać nazwę)

Nie zostało zrealizowane w 2018 roku (proszę wskazać 

powód)
Termin 

realizacji Koszt działania

Źródła finansowania

Koordynator

Ze względu na zmianę zakresu zadań 

realizowanych w ramachGminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Mista Lublin na 2017 r. zadanie 

w takiej formie nie było realizowane

Centrum 

Interwencji 

Kryzysowej

Wydział 

Zdrowia i Spraw 

Społecznych 

Urzedu Miasta, 

Miejski Ośrodek 

Pomocy 

Rodzinie w 

Lublinie, 

organizacje 

pozarządowe

4.3.1. Rozszerzanie i 

doskonalenie systemu 

pomocy dla członków 

rodzin z problemami 

uzależnień

Zadania Realizowane działania

Wskaźniki realizacji zadania

Realizatorzy
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2018 r. x x x x

ilość osób korzystających z 

pomocy punktów 

informacyjno - 

konsultacyjnych

x

Świadczenie porad dla rodzin z problemem uzależnień w 

Ośrodku Wczesnej Interwencji
2018 r. b.d b.d b.d b.d liczba udzielonych porad 8420 zrealizowano

2019 r. b.d b.d b.d b.d

licza programów 

(wspierających, 

interwencyjno - 

motywacyjnych, 

terapeutycznych, 

socjoterapeutycznych)

2

Program interwencyjno-wspierający dla DDA, 

Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców 

przemocy w rodzinie

2018 r. b.d b.d b.d b.d
liczba godzin programów 

terapeutycznych
234 zrealizowano

liczba programów 

(wspierających, 

interwencyjno - 

motywacyjnych, 

terapeutycznych, 

socjoterapeutycznych)

6

liczba godzin programów 

terapeutycznych
452

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.

kwiecień-

październik 

2018 r.

14 925,00 0,00 14 925,00 0,00
liczba grup 

terapeutycznych
3

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 

2018 r.

Prowadzenie działań na rzecz przeciwdziałania problemom 

alkoholowym i przemocy w rodzinie, w tym prowadzenie 

poradnictwa indywidualnego i/lub grup terapeutycznych dla 

ofiar przemocy w rodzinie.

marzec-

listopad 

2018 r.

40 000,00 0,00 40 000,00 0,00
liczba godzin programów 

terapeutycznych
409

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 

2018 r.

Tworzenie grup wspierająco - terapeutycznych dla ofiar 

przemocy w doświadczających przemocy
2018 r. x x x x

liczba grup wspierająco - 

terapeutycznych
4

DDA,Szkoład dla rodziców, program korekcyjno-

edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie

Prowadzenie grup terapeutycznych dla ofiar przemocy w 

rodzinie.

kwiecień-

listopad 

2018 r.

15 410,00 0,00 15 410,00 0,00

liczba grup 

psychoedukacyjnych dla 

ofiar przemocy /liczba 

uczestników

5 (48)

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 

2018 r.

Prowadzenie przez CIK Mieszkania Interwencyjnego 2018 r. x x x x

liczba osób korzystających 

z pobytu w całodobowym 

mieszkaniu 

interwencyjnym

15

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodznie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Lublinie na lata 

2016-2020; Bezpieczny Lublin

Oprowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy 2018 r. 365 000,00 365 000,00 0,00 0,00

liczba osób korzystających 

ze schronienia i pomocy 

ośrodków wsparcia dla 

ofiar przemocy

52 zrealizowano

Współpraca CIK na rzecz osób i rodzin z problemem 

uzależnienia i przemocy w rodzinie w ramach porozumień 

miedzyinstytucjonalnych 

marzec - 

grudzień 

2018r.

30 899,39 30 899,39

liczba porozumień 

dotyczących współpracy 

na rzecz klientów pomocy 

społecznej

1 "Przyjazne Patrole"

Realizacja działań na rzecz przeciwdziałania problemom 

uzależnienia od alkoholu oraz przemocy w rodzinie, w tym 

prowadzenie poradnictwa indywidualnego i grup 

terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 

2018 r.

43 200,00 0,00 43 200,00

Ze względu na zmianę zakresu zadań 

realizowanych w ramachGminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Mista Lublin na 2017 r. zadanie 

w takiej formie nie było realizowane

Prowadzenie programów profilaktycznych, 

psychoedukacyjnych, wspierających na rzecz rodzin i osób 

doświadczających i stosujących przemoc, dotknietych 

skutkami uzaleznień przez CIK

Centrum 

Interwencji 

Kryzysowej

Wydział 

Zdrowia i Spraw 

Społecznych 

Urzedu Miasta, 

Miejski Ośrodek 

Pomocy 

Rodzinie w 

Lublinie, 

organizacje 

pozarządowe

marzec-

listopad 

2018 r.

0,00

4.3.1. Rozszerzanie i 

doskonalenie systemu 

pomocy dla członków 

rodzin z problemami 

uzależnień

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.
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liczba świetlic 

socjoterapeutycznych
1

liczba dzieci/rodzin 

uczęszczających do 

świetlicy 

socjoterapeutycznej

12

Prowadzenie Całodobowego Telefonu Zaufania w CIK 2018 r. 175 200,00 175 200,00

liczba zgłoszeń do 

całodobowego telefonu 

zaufania

8288 zrealizowano

2018 r. 0,00 0,00 0,00 0,00

liczba powołanych grup 

roboczych w ramach 

Zespołu 

Interdyscyplinarnego

827

2018 r. 0,00 0,00 0,00 0,00

liczba rodzin/osób 

dotkniętych przemocą 

objętych pomocą grup 

roboczych

1274 rodziny/

3567 osób

Realizacja procedury Niebieskiej Karty 2018 r. 0,00 0,00 0,00 0,00 liczba Niebieskich Kart 1274

Interwencje międzyinstytucjonalne  (pracownik socjalny sekcji 

ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie MOPR i 

przedstawiciela Policji ( i ew. innych służb)

2018 r. 0,00 0,00 0,00 0,00
liczba wspólnych 

interwencji
166

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
2018 r. 0,00 0,00 0,00 0,00

liczba instytucji/organizacji 

wspołpracujących w 

ramach reagowania i 

pomocy osbom w 

sytuacjach kryzysowych

191

Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

w Lublinie na lata 2016 - 2020

Pomoc członkom rodzin w których wystąpił prolem przemocy 2018 r. 0,00 0,00 0,00 0,00

liczba dzieci z rodzin z 

problemem przemocy 

objętych pomocą przez 

placówki (dzieci z rodzin 

objętych procedurą 

Niebieskiej Karty)

993

Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

w Lublinie na lata 2016 - 2020

Szkolenia ogółem, w tym: 2018 r. 0,00 0,00 0,00 0,00 5 zrealizowano

1) Szkolenie pt. "Model współpracy interdyscyplinarnej w 

ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie"
2018 r. 0,00 0,00 0,00 0,00 1

Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

w Lublinie na lata 2016 - 2020

1) Szkolenia w ramach kompetencji CIK 2018 r. 0,00 0,00 0,00 0,00 4 zrealizowano

Liczab przeszkolonych osóby w zkresie reagowania w 

przypadku przemocy ogółem, w tym:
2018 r. 0,00 0,00 0,00 0,00 10 zrealizowano

1) Pracownicy CIK 2018 r. 0,00 0,00 0,00 0,00 3 zrealizowano

2)Pracownicy MOPR 2018 r. 0,00 0,00 0,00 0,00 7

Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

w Lublinie na lata 2016 - 2020

2018 r. b.d b.d b.d b.d
liczba nowych programów 

realizowanych przez placówki
b.d

45 000,00 500,00

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 

2018 r.

Wydział Zdrowia i 

Spraw 

Społecznych 

Urzędu Miasta 

Lublin

Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych, 

Centrum 

Interwencji 

Kryzysowej, 

organizacje 

pozarządowe, 

Ośrodek Leczenia 

Uzależnień, 

podmioty lecznicze

liczba specjalistycznych 

szkolen zorganizowanych 

dla pracowników 

pierwszego kontaktu

liczba przeszkolonych 

pracowników

Zespół 

Interdyscyplinar

ny

Centrum 

Interwencji 

Kryzysowej

Zespół 

Interdyscyplinar

ny, Miejski 

Ośrodek 

Pomocy 

Rodzinie w 

Lublinie, 

Wydział 

Zdrowia i Spraw 

Społecznych 

Urzędu Miasta, 

policja, 

organizacje 

pozarządowe, w 

tym wolontariat

Centrum 

Interwencji 

Kryzysowej

Wydział 

Zdrowia i Spraw 

Społecznych 

Urzedu Miasta, 

Miejski Ośrodek 

Pomocy 

Rodzinie w 

Lublinie, 

organizacje 

pozarządowe

maj-grudzień 

2018 r.

Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

w Lublinie na lata 2016 - 2020

Centrumi 

Interwencji 

Kryzysowej, 

poradnie 

specjalistyczne, 

policja, 

kuratorzy 

sądowi, org. 

pozarządowe

45 500,00 0,00

4.3.4. Zwiększanie 

dostępności pomocy 

terapeutycznej i 

rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych

Powoływaniegrup roboczych w ramach Zespołu 

Interdyscyplinarnego

4.3.1. Rozszerzanie i 

doskonalenie systemu 

pomocy dla członków 

rodzin z problemami 

uzależnień

4.3.2. Rozszerzanie i 

doskonalenie systemu 

pomocy dla członków 

rodzin z problemami 

przemocy

4.3.3. Doskonalenie 

międzyinstytucjonalnego 

systemu reagowania i 

pomocy w przypadku 

zaistnienia przemocy 

wobec dzieci

Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych świadczących 

pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym.
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Realizacja programów dla osób z problemem alkoholowym mających na 

celu motywowanie do utrzymania trzeźwości oraz ograniczania 

indywidualnych i społecznych skutków choroby, prowadzenie działań 

edukacyjnych i informacyjnych adresowanych do różnych grup 

docelowych, w szczególności do dzieci, młodzieży, studentów na temat 

zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, substancji 

psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych, prowadzenie 

kampanii społecznych, edukacyjnych, organizowanie szkoleń i 

konferencji, seminariów, lokalnych debat, prowadzenie doskonalenia 

kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie 

wczesnego rozpoznawania zagrożenia używania środków odurzających, 

substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 

psychoaktywnych oraz umiejętności i podejmowania interwencji 

profilaktycznej, szkolenie różnych grup zawodowych, w szczególności 

lekarzy, pielęgniarek, położnych, psychologów, specjalistów terapii 

uzależnień w zakresie uzależnień od substancji psychoaktywnych, w 

zakresie tematyki uzależnień od środków odurzających, substancji 

psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych oraz skutecznych 

interwencji i programów profilaktycznych i leczniczych, realizacja 

programów rozwijających kompetencje wychowawcze i profilaktyczne 

rodziców i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą sprzyjające 

kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych, realizacja programów 

i działań dla członków rodzin osób używających środków odurzających, 

substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych, 

realizacja programów profilaktycznych adresowanych do osób dorosłych, 

realizacja programów i działań adresowanych do osób wysoce 

narażonych na czynniki ryzyka, w szczególności do osób używających 

środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji 

psychoaktywnych w sposób szkodliwy, realizacja programów redukcji 

szkód zdrowotnych i społecznych wśród osób używających szkodliwie i 

uzależnionych od środków odurzających, substancji psychotropowych i 

nowych substancji psychoaktywnych, obejmujące również działalność 

edukacyjną, informacyjną w zakresie zakażenia HIV, HBV, HCV oraz 

testowanie w kierunku zakażeń krwiopochodnych HIV, HBV, HCV, 

realizacja programów postrehabilitacyjnych umożliwiających powrót do 

pełnienia ról społecznych dla osób uzależnionych od narkotyków po 

przebytej terapii, rozwijanie dostępu do leczenia ambulatoryjnego dla 

osób używających szkodliwie i uzależnionych od środków odurzających, 

substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych, 

wspieranie programów reintegracji społecznej i zawodowej osób 

uzależnionych od środków odurzających, substancji psychotropowych i 

nowych substancji psychoaktywnych. 

marzec-

listopad 

2018 r.

684 301,72 0,00 684 301,72 0,00

liczba programów 

interwencyjno – 

motywacyjnych

86

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 

2018 r.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla 

Miasta Lublin.

Realizacja programów redukcji szkód zdrowotnych i 

społecznych wśród osób używających szkodliwie i 

uzależnionych od środków odurzających, substancji 

psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych, 

obejmujące również działalność edukacyjną, informacyjną w 

zakresie zakażenia HIV, HBV, HCV oraz testowanie w 

kierunku zakażeń krwiopochodnych HIV, HBV, HCV. realizacja 

programów postrehabilitacyjnych umożliwiających powrót do 

pełnienia ról społecznych dla osób uzależnionych od 

narkotyków po przebytej terapii, rozwijanie dostępu do 

leczenia ambulatoryjnego dla osób używających szkodliwie i 

uzależnionych od środków odurzających, substancji 

psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych, 

wspieranie programów reintegracji społecznej i zawodowej 

osób uzależnionych od środków odurzających, substancji 

psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych.

marzec-

październik 

2018 r.

80 000,00 0,00 80 000,00 0,00
liczba godzin programów 

terapeutycznych
120

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla 

Miasta Lublin

b.d 2018 r. b.d b.d b.d b.d

liczba programów 

wspierających dla osób 

uzależnionych

b.d

b.d 2018 r. b.d b.d b.d b.d
liczba specjalistycznych 

świadczeń zdrowotnych
b.d

Wydział Zdrowia i 

Spraw 

Społecznych 

Urzędu Miasta 

Lublin

Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych, 

Centrum 

Interwencji 

Kryzysowej, 

organizacje 

pozarządowe, 

Ośrodek Leczenia 

Uzależnień, 

podmioty lecznicze

4.3.4. Zwiększanie 

dostępności pomocy 

terapeutycznej i 

rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych
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Realizacja programów dla osób z problemem alkoholowym w 

systemie opieki całodobowej, mających na celu utrzymanie 

trzeźwości oraz ograniczania indywidualnych i społecznych 

skutków choroby.

luty-grudzień 

2018 r.
90 000,00 0,00 90 000,00 0,00

liczba osób, które 

skorzystały z hostelu
30

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 

2018 r.

1 596 702,11 365 000,00 1 231 202,11 500,00

PODSUMOWANIE:

11 635 045,02 365 000,00 11 269 545,02 500,00

6 295 364,55 0,00 6 295 364,55 0,00

3 742 978,36 0,00 3 742 978,36 0,00

1 596 702,11 365 000,00 1 231 202,11 500,00

Wydział Zdrowia i 

Spraw 

Społecznych 

Urzędu Miasta 

Lublin

Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych, 

Centrum 

Interwencji 

Kryzysowej, 

organizacje 

pozarządowe, 

Ośrodek Leczenia 

Uzależnień, 

podmioty lecznicze

4.3.4. Zwiększanie 

dostępności pomocy 

terapeutycznej i 

rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych

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:

CEL GŁÓWNY 4. ORGANIZACJA DZIAŁAŃ WSPOMAGAJĄCYCH OSOBY ZAGROŻONE UZALEŻNIENIAMI, OSOBY 

UZALEŻNIONE I ICH RODZINY ORAZ OSOBY DOTKNIĘTE PRZEMOCĄ W RODZINIE

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:
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państwo gmina inne Nazwa wskaźnika Liczba

Wspieranie rodziny naturalnej, borykającej się z 

problemami opiekuńczo-wychowawczymi przez 

rodzinę wspierającą

2018 r. 0,00 0,00 1 747,53 0,00

liczba rodzin objętych 

pomocą rodziny 

wspierającej

2

Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Systemu Pieczy 

Zastępczej na terenie Miasta Lublin w latach 2016-2018.

 Na stronie internetowej MOPR w Lublinie znajduje się 

informacja, że Ośrodek poszukuje rodzin 

zainteresowanych współpracą non profit na rzecz rodzin 

przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze. 

liczba rodzin objętych 

wsparciem 

asystentów 

rodzinnych

285 rodzin dla 654 dzieci
Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Systemu Pieczy 

Zastępczej na terenie Miasta Lublin w latach 2016-2018

liczba asystentów 

rodzinnych 

pracujących na rzecz 

rodzin

16
Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Systemu Pieczy 

Zastępczej na terenie Miasta Lublin w latach 2016-2018

Prowadzenie grup wsparcia dla rodziców mających 

trudności opiekuńczo-wychowawcze.
2018 r. 0,00 0,00 0,00 0,00

liczba grup 

samopomocowych
1

Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Systemu Pieczy 

Zastępczej na terenie Miasta Lublin w latach 2016-2018

liczba powołanych 

zespołów dot. oceny 

okresowej sytuacji 

dziecka

1

liczba spotkań 

zespołów
4

liczba rodzin objętych 

pomocą 

zespołow/liczba osób 

w rodzinie

4 rodziny

28 osob w rodzinach

Organizowanie środowiska lokalnego poprzez 

aktywizację grup i społeczności lokalnych 

zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem 

społecznym

2018 r. brak danych brak danych brak danych brak danych 
liczba podjętych 

inicjatyw lokalnych
35 zrealizowano

liczba zawartych 

nowych partnerstw
0

liczba aktywnie 

działających parterstw
1

2018 r. 0,00 0,00 0,00 0,00

liczba realizowanych 

pogramów aktywności 

lokalnej

0

2018 r. x x x x
liczba osób i rodzin 

objętych działaniami
0

środowiskowe imprezy integracyjneŁącznie, w tym: 2018 r. 3 391,91 0,00 3 391,91 0,00 542 zrealizowano

1) Integrowanie środowisk lokalnych - placówki 

wsparcia dziennego
2018 r.

bez dodatkowych  

nakładów 

finansowych

0,00 0,00 0,00 PWD: 539

Program Wspierania Rodziny 

i Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej na terenie Miasta 

Lublin w latach 2016 - 2018

2) Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w 

ramach VI Lubelskich Dni Promujących Zdrowie
23 maja 2018 r. 3 391,91 0,00 3 391,91 0,00 1 zrealizowano

2018 r.

Monitorowanie sytuacji rodzin naturalnych, 

borykających się z problemami opiekuńczo - 

wychowawczymi w ramach działalności Centrum 

Aktywności środowiskowej

2018 r.
zrealizowano

(wykazano koszt funkcjonowania CAŚ)
596 676,48 596 676,480,00 0,00

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w 

Lublinie

Centrum Interwencji 

Kryzysowej, policja, 

kuratorzy sądowi parafie, 

organizacje wyznaniowe, 

org. Pozarządowe, w 

tym wolontariat, rady 

dzielnic

2018 r.

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

404 888,81

6 000,00

liczba 

zorganizowanych 

środowiskowych 

imprez integracyjnych

Realizowane działania Koordynator Realizatorzy
Termin 

realizacji
Zadania

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.)

Realizacja programów aktywności lokalnej na rzecz 

społeczności lokalnych

W roku 2018 nie realizowano tej formy aktywizacji 

społecznoći lokalnej

0,006 000,00

5.1.1. Budowanie sieci 

wsparcia dla rodzin 

wieloproblemowych

Wspieranie rodziny naturalnej, borykającej się z 

problemami opiekuńczo-wychowawczymi przez 

asystentów rodzin 

0,00669 535,81 264 647,00

Wskaźniki realizacji zadania

Koszt działania

Wzmocnienie i stymulacja do pozytywnego działania dysfunkcyjnych środowisk rodzinnych potrzebujących wsparcia

5. CEL GŁÓWNY 

5.1. Cel szczegółowy

W celu uregulowania współpracy, 

i określenia zakresu działań partnerskich zawierano 

umowy 

o współpracy i podpisywano listy intencyjne

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

0,00

Zadanie zrealizowane w ramach Programu (proszę 

podać nazwę)

Nie zostało zrealizowane w 2018 roku (proszę wskazać 

powód)

Źródła finansowania
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3) Spotkanie integracyjne dla byłych wychowanków 

domów dziecka i ich rodzin

09.06.2018, 

8.12.2018

bez dodatkowych  

nakładów 

finansowych

0,00 0,00 0,00 2 zrealizowano

spotkania i środowiskowe imprezy integracyjne 

łącznie, w tym:
2018 r. x x x x 3757 zrealizowano

1)Integrowanie środowisk lokalnych - placówki 

wsparcia dziennego
2018 r. x x x x

PWD: 3547 (w tym 793 

wychowanków pl.wsp.dz.)

Program Wspierania Rodziny 

i Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej na terenie Miasta 

Lublin w latach 2016 - 2018

2) Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w 

ramach VI Lubelskich Dni Promujących Zdrowie
23 maja 2018 r. x x x x 150

Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Systemu Pieczy 

Zastępczej na terenie Miasta Lublin w latach 2016-2018

3) Spotkanie integracyjne dla byłych wychowanków 

domów dziecka i ich rodzin
2018 r. x x x x 60

1 275 604,20 270 647,00 1 006 704,73 0,00

państwo gmina inne Nazwa wskaźnika Liczba

2018 r. 2 229 751,90 0,00 1 162 595,50 1 067 156,40
liczba placówek 

wsparcia dziennego
20

Program Wspierania Rodziny 

i Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej na terenie Miasta 

Lublin w latach 2016 - 2018

2018 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

793

Program Wspierania Rodziny 

i Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej na terenie Miasta 

Lublin w latach 2016 - 2018

Wsparcie wolontariackie, w tym: 2018 r. 0,00 0,00 0,00 0,00 112 zrealizowano

1) Wspieranie rodziny w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych
2018 r.

bez dodatkowych 

nakładów 

finansowych

0,00 0,00 0,00 99

Program Wspierania Rodziny 

i Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej na terenie Miasta 

Lublin w latach 2016 - 2018

2) Pomoc w edukacji, organizacja czasu wolnego, 

wsparcie emocjonalne
2018 r.

bez dodatkowych 

nakładów 

finansowych

0,00 0,00 0,00 13 zrealizowano

Warsztaty „Szkoła dla Rodziców” 2018 r. b.d. b.d. b.d. b.d.

liczba 

zorganizowanych 

warsztatów 

umiejętności 

wychowawczych

2 zrealizowano

Akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna zebra" 2018 r. 1 360 066,33 0,00 1 360 066,33 0,00
liczba szkół biorących 

udział w programie
29 zrealizowano

Dowożenie uczniów do szkół 2018 r. 195 270,41 0,00 195 270,41 0,00

liczba uczniów 

korzystających z 

pomocy

15 zrealizowano

Wspieranie rodziny w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych

organizacje 

pozarządowe, w tym 

wolontariat, kuratorzy 

sądowi

Wydział Oświaty i 

Wychowania Urzędu 

Miasta Lublin, placówki 

oświatowe, policja, Straż 

Miejska, Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w 

Lublinie, org. 

pozarządowe

Termin 

realizacji

5.1.2. Profilaktyka, 

organizacja i integracja 

środowisk lokalnych

Zadania

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

Realizowane działania Koszt działania

Stworzenie warunków dla prawidłowego rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem pochodzących z rodzin niewydolnych wychowawczo

liczba 

zorganizowanych 

środowiskowych 

imprez integracyjnych

liczba wolontariuszy

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w 

Lublinie

5.2.1. Wzmacnianie 

prawidłowego 

funkcjonowania dzieci, 

młodzieży i rodzin 

poprzez wsparcie 

instytucji opieki 

dziennej

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

5.2. Cel szczegółowy

Zadanie zrealizowane w ramach Programu (proszę 

podać nazwę)

Nie zostało zrealizowane w 2018 roku (proszę wskazać 

powód)

liczba uczestników 

spotkań i 

środowiskowych 

imprez integracyjnych

Koordynator

Źródła finansowania

Realizatorzy

Wskaźniki realizacji zadania

CEL 5.1.Wzmocnienie i stymulacja do pozytywnego działania dysfunkcyjnych środowisk rodzinnych potrzebujących wsparcia razem:
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Przebudowa 2 boisk (wielofunkcyjnego i piłkarskiego) 

wraz z budową zaplecza sanitarno-szatniowego przy ul. 

Judyma 1 w Lublinie

2016-2018 1 848 000,00 450 000,00 1 398 000,00 0,00

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

Program rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej

(koszty ze względu na perspektywę wieloletnią nie 

uwzględnione w podsumowaniu)

Budowa boiska piłkarskiego, boiska wielofunkcyjnego, 

bieżni prostej 4- torowej i skoczni do skoku w dal przy 

Zespole Szkół nr 12 w Lublinie

2017-2018 1 525 200,00 478 000,00 1 047 200,00 0,00

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

Program Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej

(koszty ze względu na perspektywę wieloletnią nie 

uwzględnione w podsumowaniu)

Utrzymanie kompleksów sportowych "Moje boisko - 

Orlik 2012" i "Biały Orlik"
2018 r. 1 082 438,24 0,00 1 082 438,24 0,00

liczba placówek i 

szkól objętych 

programem 

promowania 

zdrowego i 

higienicznego trybu 

życia

13 zrealizowane

Utrzymanie kompleksów sportowych "Moje boisko - 

Orlik 2012" i "Biały Orlik" - trener środowiskowy
2018 r. 604 000,17 0,00 604 000,17 0,00

liczba 

przeprowadzonych 

akcji na temat 

zagrożeń czyhających 

na dzieci

13 zrealizowane

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.

2018 r. 29 780,00 0,00 29 780,00 0,00

liczba placówek i 

szkól objętych 

programem 

promowania 

zdrowego i 

higienicznego trybu 

życia

70 Program "Przedszkole i Szkoła Promująca Zdrowie"

x 2018 r. b.d. b.d. b.d. b.d.

liczba 

przeprowadzonych 

programów radzenia 

sobie z agresją

b.d.

Realizacja zajęć korekcyjno - kompensacyjnych 2018 r. b.d. b.d. b.d. b.d.

liczba zajęć 

korekcyjno - 

kompensacyjnych

2 105 uczniów zrealizowane

Terapia pedagogiczna, zajęcia korekcyjno-

kompensacyjne, trening EEGbiofeedback

(Specjalistyczna Poradnia dal Rodzin w Lublinie)

2018 r. b.d. b.d. b.d. b.d.

liczba zajęć 

korekcyjno - 

kompensacyjnych

903 zrealizowane

Organizowanie zajęć socjoterapeutycznych, 

terapeutycznych, korekcyjnych, kompensacyjnych i 

logopedycznych przez placówki wsparcia 

dziennego prowadzone w formie specjalistycznej.

2018 r.

w ramach kosztów 

funkcjonowania 

PWD

w ramach kosztów 

funkcjonowania 

PWD

w ramach kosztów 

funkcjonowania PWD

w ramach kosztów 

funkcjonowania 

PWD

liczba zajęć 

korekcyjno - 

kompensacyjnych

W ramach działalności 3 

specjalistycznych pl.wsp.dz.:

 zaj.grupowe - 136 dzieci

zaj.indyw. - 136 dzieci

Program Wspierania Rodziny 

i Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej na terenie Miasta 

Lublin w latach 2016 - 2018

Realizacja zajęć dydaktyczno - wyrównawczych 2018 r. x x x x 3 610 uczniów zrealizowano

Zajęcia dodatkowe w ramach projektu "Szkoły na 

sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia 

ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z 

Lublina"

2018 r. 84 336,70 3 418,02 0,00 80 918,68 1 762 godziny
Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020

Pomoc w edukacji, organizacja czasu wolnego, 

wsparcie emocjonalne

(Spcjalistyczna Poradnia dla Rodzin w Lublinie)

2018 r.

liczba zajęć 

dydaktyczno - 

wyrównawczych

91 zrealizowane

2
Wydział Funduszy 

Europejskich

liczba zajęć 

dydaktyczno - 

wyrównawczych

5.2.3. Profilaktyka 

zagrożeń i promocja 

prawidłowego rozwoju 

psychofizycznego 

dzieci i młodzieży

Wydział Funduszy 

Europejskich

liczba inwestycji 

realizowanych w myśl 

idei projektowania 

uniwersalnego

placówki oświatowe, 

Miejski Ośrodek Pomocy 

Rodzinie w Lublinie, 

policja, Straż Miejska, 

org. Pozarządowe, w 

tym wolontariat

Wydział Oświaty i 

Wychowania UM Lublin
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Młodzieżowe domy kultury 2018 r. x x x x

liczba dzieci objetych 

wsparciem w 

okresach wolnych od 

nauki

566 uczestników zrealizowane

2018 r. b.d. b.d. b.d. b.d.

liczba 

zorganizowanych 

form wypoczynku 

letniego i zimowego

37 zrealizowane

2018 r. x x x x

liczba dzieci biorących 

udział w 

zorganizowancych 

formach wypoczynku 

letniego i zimowego

662 zrealizowane

Zajęcia rozwijające uzdolnienia 2018 r. b.d. b.d. b.d. b.d.

liczba zajęć 

rozwijających 

uzdolnienia w 

szkołach

1 848 kół zajęć pozalekcyjnych zrealizowane

Zajęcia dodatkowe w ramach projektu "Szkoły na 

sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia 

ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z 

Lublina"

2018 r. 39 097,67 1 584,56 0,00 37 513,11

liczba zajęć 

rozwijających 

uzdolnienia w 

szkołach

765 godzin
Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020

liczba 

zorganizowanych 

form wypoczynku 

letniego i zimowego

585 zrealizowane

liczba dzieci biorących 

udział w 

zorganizowancych 

formach wypoczynku 

letniego i zimowego

5620 zrealizowane

22.06.-

31.08.2018 r.
85 825,00 0,00 85 825,00 0,00

liczba 

zorganizowanych 

form wypoczynku 

letniego i zimowego

16 turnusów półkolonii 

rekreacyjno-sportowych
w ramach corocznych akcji "Lato w mieście" 

jw. jw. jw. jw. jw.

liczba dzieci biorących 

udział w 

zorganizowanych 

formach wypoczynku 

letniego i zimowego

613 jw.

2018 r. b.d. b.d. b.d. b.d.

liczba zajęć 

rozwijających 

uzdolnienia w 

szkołach

b.d.

2018 r. 490 000,00 0,00 490 000,00 0,00

liczba uczestników 

pozalekcyjnych zajęć 

sportowych 

organizowanych przez 

Miasto i na zlecenie 

Miasta

11908
Pozalekcyjne zajęcia sportowe oraz projekt „Umiem 

pływać” 

jw. jw. jw. jw. jw.

liczba godzin 

pozalekcyjnych zajęć 

sportowych 

organizowanych przez 

Miasto lub na zlecenie 

Miasta

12950 jw.

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

Wydział Oświaty i 

Wychowania UM Lublin

Wydział Kultury UM 

Lublin

Realizacja działań w zakresie wypoczynku dzieci i 

młodzieży

Wydział Sportu i 

Turystyki UM Lublin

Wydział Sportu i 

Turystyki UM Lublin

placówki oświatowe, 

uczelnie wyższe, 

instytucje kultury, org. 

wyznaniowe, parafie, 

org. Młodzieżowe, 

organizacje 

poazrządowe, w tym 

wolontariat

Młodzieżowe domy kultury

Organizacja działań w zakresie wypoczynku dzieci i 

młodzieży w palcówkach podległych Wydziałowi 

Kultury UM Lublin

Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla 

uczniów

0,00 267 299,00332 677,89
15 stycznia - 30 

września 2018r.
65 378,89
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Realizacja działań w zakresie wypoczynku dzieci i 

młodzieży

Wydział Sportu i 

Turystyki UM Lublin

29.01-

11.02.2018 i 

22.06-

31.08.2018

136 280,14 0,00 136 280,14 0,00

liczba uczestników 

zajęć rekreacyjno - 

sportowych w czasie 

ferii i wakacji letnich, 

organizowanych na 

zlecenie Miasta

9500
w ramach corocznych akcji "Lato w mieście" i „Zima w 

mieście"

Realizacja działań sportowo-rekreacyjnych
Wydział Sportu i 

Turystyki UM Lublin

1.03-30.11.2018 

r.
219 920,00 39 600,00 180 320,00 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
2018 r. b.d. b.d. b.d. b.d.

liczba etatów 

doradców 

zawodowych w 

szkołach i placówkach

10,06
Doradcy zawodowi zatrudnieni są w: SP5, SP16, ZS5, 

LCKZiU, SOSW N i ZP1.

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
2018 r. 0,00 0,00 0,00 0,00

liczba opiniowanych 

przez Miejską Radę 

Zatrudnienia nowych 

kierunków kształcenia 

w szkołach

2

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

instytucjach rynku pracy 

z późniejszymi zmianami

6 889 444,45 44 602,58 5 593 874,79 1 250 967,08

Realizowane działania

państwo gmina inne Nazwa wskaźnika Liczba

Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej 

"NADZIEJA" dla mieszkańców Miasta Lublin, w 

szczególności dla osób uzależnionych  od alkoholu i 

narkotyków.

styczeń-

grudzień 2018 r.
486 275,37 0,00 301 132,76 185 142,61

liczba osób objetych 

dzialaniami CIS lub 

KIS

60
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2018 r.

Wyszukiwanie w ewidencji bezrobotnych i 

kierowanie do uczestnictwa w zajęciach z 

reintegracji społecznej i zawodowej refundowanie 

świdczeń integracyjnych oraz zatrudnienia 

wspieranego

2018 r. 191 877,00 191 877,00 0,00 0,00

liczba osób objetych 

dzialaniami CIS lub 

KIS

56

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.)

Pośrednictwo w rekrutacji osób bezrobotnych do 

udziału w zajęciach Centrum Integracji Społecznej 

,,Nadzieja" oraz Klubu Integracji Społecznej 

,,Szansa" 

2018 r. b.d. b.d. b.d. b.d.

liczba osób objetych 

dzialaniami CIS lub 

KIS

Łącznie działaniami objęto 54 

osoby (w tym w zajęciach CIS 

,,Nadzieja"uczestniczyło 41 

osób, w zajęciach KIS ,,Szansa" 

13 osób).

zrealizowano kontynuacja w 2019 r.

Zakładanie spółdzielni socjalnych 2018 r. 0,00 0,00 0,00 0,00
liczba utworzonych 

spółdzielni socjalnych
0

Brak zainteresowania osób bezrobotnych sięganiem po 

środki na uruchomienie spółdzielni socjalnej z MUP

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

Koszt działania

Zadanie zrealizowane w ramach Programu (proszę 

podać nazwę)

Nie zostało zrealizowane w 2018 roku (proszę wskazać 

powód)

Zadania

placówki oświatowe, 

uczelnie wyższe, 

instytucje kultury, org. 

wyznaniowe, parafie, 

org. Młodzieżowe, 

organizacje 

poazrządowe, w tym 

wolontariat

5.3.1. Wspieranie 

aktywności zawodowej 

osób bezrobotnych

Centrum Integracji 

Społecznej, Miejski 

Ośrodek Pomocy 

Rodzinie w Lublinie, 

Wydział Spraw 

Mieszkaniowych Urzędu 

Miasta, spóldzielnie 

mieszkaniowe, 

organizacje 

pozarządowe, 

wolontariat

Źródła finansowania

Koordynator Realizatorzy
Termin 

realizacji

Miejski Urząd Pracy w 

Lublinie

5.2.5. Przygotowanie 

uczniów do wyboru 

zawodu i kierunku 

kształcenia. Rozwijanie 

systemu kształcenia i 

doskonalenia 

zawodowego 

dostosowanego do 

potrzeb gospodarki i 

oczekiwań 

społecznych.

Wielowymiarowe wsparcie osób bezrobotnych

Wskaźniki realizacji zadania

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

pochodzących z rodzin niewydolnych wychowawczo razem:

5.3. Cel szczegółowy
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2018 r. 13 046 748,00 1 853 003,00 0,00 11 193 745,00

liczba realizowanych 

projektów i 

programów na rzecz 

osób bezrobotnych

15

2018 r. x x x x

liczba osób 

bezrobotnych objętych 

projektami/programa

mi

1591

Skierowanie w 2018 r. 10 osób bezrobotnych 

korzystajacych ze świadczeń pomocy społecznej do 

wykonywania prac społecznie użytecznych w 

ramach zawartej umowy partnerskiej . 

2018 r. b.d. b.d. b.d. b.d.

Umowa Partnerska z dnia 13 lutego 2017 r. zawarta 

pomiędzy Bractwem Miłosierdzia im. św. Brata Alberta w 

Lublinie a Gminą Lublin dotycząca wspólnego 

uczestnictwa w konkursie Ministerstwa Rodziny, Pracy i 

Polityki Społecznej na realizację zadania publicznego 

Pośrednictwo w rekrutacji 12 osób bezrobotnych 

korzystajacych ze świadczeń pomocy społecznej do 

udziału w projekcie pn.: ,,Partnerstwa przeciw 

wykluczeniu społecznemu - profesjonalne formy 

pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia 

socjalnego" Edycja 2018, ogłoszonego w ramach 

programu ,,Aktywne Formy Przeciwdziałania 

Wykluczeniu Społecznemu - nowy wymiar 2020". 

2018 r. b.d. b.d. b.d. b.d.

Umowa Partnerska z dnia 27 grudnia 2017 r. zawarta 

pomiędzy Bractwem Miłosierdzia im. św. Brata Alberta w 

Lublinie a Gminą Lublin Miejskim Ośrodkiem Pomocy 

Rodzinie w Lublinie dotycząca wspólnego uczestnictwa w 

konkursie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej na realizację zadania publicznego 

,,Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu - 

profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą 

zatrudnienia socjalnego" Edycja 2018, ogłoszonego w 

ramach programu ,,Aktywne Formy Przeciwdziałania 

Wykluczeniu Społecznemu - nowy wymiar 2020".

Działania zaplanowane na rok 2019 (uwzględnienie 

uczestników Klubu Integracji Społecznej, którzy 

ukończyli pełną edycję KIS i spełnią przesłanki do 

wykonywania prac społecznie użytecznych w liście 

osób kierowanych do Miejskiego Urzędu Pracy w 

Lublinie w 2019 r. - do wykonywania tych prac).

2018 r. b.d. b.d. b.d. b.d.

Umowa Partnerska z dnia 27 grudnia 2017 r. zawarta 

pomiędzy Bractwem Miłosierdzia im. św. Brata Alberta w 

Lublinie a Gminą Lublin Miejskim Ośrodkiem Pomocy 

Rodzinie w Lublinie dotycząca wspólnego uczestnictwa w 

konkursie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej na realizację zadania publicznego 

,,Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu - 

profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą 

zatrudnienia socjalnego" Edycja 2018, ogłoszonego w 

ramach programu ,,Aktywne Formy Przeciwdziałania 

Wykluczeniu Społecznemu - nowy wymiar 2020".

liczba realizowanych 

projektów i 

programów na rzecz 

osób bezrobotnych

5.3.1. Wspieranie 

aktywności zawodowej 

osób bezrobotnych

Centrum Integracji 

Społecznej, Miejski 

Ośrodek Pomocy 

Rodzinie w Lublinie, 

Wydział Spraw 

Mieszkaniowych Urzędu 

Miasta, spóldzielnie 

mieszkaniowe, 

organizacje 

pozarządowe, 

wolontariat

Miejski Urząd Pracy w 

Lublinie

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 (III)"

2) „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w 

mieście Lublin IV"

3)„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 

w wieku  30 lat i więcej zarejestrowanych 

w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie (IV)”

4)"Mikro innowacje - makro korzyści"

5)„Start w przedsiębiorczość”

6) "Program specjalny „Aktywne wsparcie"     

7) "Program specjalny „Lubelska Kawiarenka Sezonowa”               

8) "Program Aktywizacja i Integracja"

9) "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 

w wieku 30/50+"

10) "Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości 

w województwie lubelskim"

11) "Aktywizacja zawodowa bezrobotnych 

w wieku 45 lat i powyżej"

12) "Staże w placówkach Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa"

13) "Aktywizacja zawodowa osób długotrwale 

bezrobotnych"

14) "Aktywizacja zawodowa osób długotrwale 

bezrobotnych"

15) "Aktywizacja zawodowa bezrobotnych 

w wieku 45 lat i powyżej"

"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.) 

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 (III)"

2) „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w 

mieście Lublin IV"

3)„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 

w wieku  30 lat i więcej zarejestrowanych 

w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie (IV)”

4)"Mikro innowacje - makro korzyści"

5)„Start w przedsiębiorczość”

6) "Program specjalny „Aktywne wsparcie"     

7) "Program specjalny „Lubelska Kawiarenka Sezonowa”               

8) "Program Aktywizacja i Integracja"

9) "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 

w wieku 30/50+"

10) "Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości 

w województwie lubelskim"

11) "Aktywizacja zawodowa bezrobotnych 

w wieku 45 lat i powyżej"

12) "Staże w placówkach Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa"

13) "Aktywizacja zawodowa osób długotrwale 

bezrobotnych"

14) "Aktywizacja zawodowa osób długotrwale 

bezrobotnych"

15) "Aktywizacja zawodowa bezrobotnych 

w wieku 45 lat i powyżej"

"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.) 

Realizacja projektów i programów własnych oraz 

partnerskich, których uczestnikami były osoby 

bezrobotne

3
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Pośrednictwo w rekrutacji 10 uczestników 

Programu Aktywizacja i Integracja (osób 

bezrobotnych, zarejestrowanych w Miejskim 

Urzędzie Pracy w Lublinie, dla których ustalono III 

profil pomocy, korzystajacych ze świadczeń 

pomocy społecznej, w szczególności realizujących 

kontrakt socjalny), jak również realizacja działań w 

zakresie aktywizacji zawodowej w ramach prac 

społecznie użytecznych  

2018 r. b.d. b.d. b.d. b.d.

Porozumienie o współpracy zawarte w dniu 17 lipca 2018 

r. w Lublinie pomiędzy Miejskim Urzędem Pracy w 

Lublinie a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w 

Lublinie w celu realizacji Programu Aktywizacja i 

Integracja.  

1 460 463,36 0,00 219 069,51 1 241 393,85

liczba realizowanych 

projektów i 

programów na rzecz 

osób bezrobotnych

1

x x x x

liczba osób 

bezrobotnych objętych 

projektami/programa

mi

100 (w t.  65 os  nieaktywnych 

zawodowo niezarejestrowanych 

w MUP  i 35 os. bezrobotnych 

zarejestrowanych w MUP

x x x x

liczba osób 

bezrobotnych objętych 

działaniami w ramach 

pracy socjalnej

100 (w t.  65 os  nieaktywnych 

zawodowo niezarejestrowanych 

w MUP  i 35 os. bezrobotnych 

zarejestrowanych w MUP

x x x x

liczba osób 

bezrobotnych, z 

którymi zawarto 

kontrakt socjalny

100 (w t.  65 os  nieaktywnych 

zawodowo niezarejestrowanych 

w MUP  i 35 os. bezrobotnych 

zarejestrowanych w MUP

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, w ramach 

Programu Aktywizacja i Integracja oraz Programu 

Aktywizacja i Integracja - projekt ,,Sami dla Siebie".

2018 r. 118 581,90 71 149,14 47 432,76 0,00

liczba osób, które 

podjęły prace 

społecznie użyteczne

Łącznie do wykonywania PSU w 

2018 r. skierowano 82 osoby. 

Faktycznie PSU były 

wykonywane przez 74 osoby (w 

tym 53 osoby realizujące PSU w 

poszczególnych placówkach, 10 

osób w ramach Programu 

Aktywizacja i Integracja oraz 11 

osób w ramach Programu 

Aktywizacja i Integracja - projekt 

,,Sami dla Siebie".

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

Udzielanie pomocy w procesie usamodzielniania 

osób korzystających z pomocy społecznej
2018 r. x x x x

liczba 

usamodzielnionych 

klientów pomcy 

społecznej

321 zrealizowano

Realizacja projektów socjalnych dla osób 

bezrobotnych
2018 r. x x x x

liczba grup 

edukacyjnych/liczba 

spotkań/liczba osób

x

W poprzednich latach realizowano prjekt socjalny, 

adresowany do bezrobotnych klientów pomocy 

społecznej, od 2016 roku nie realizowano projektu 

socjalnego "Pracuś"

Organizacja staży dla osób młodych 2018 r. 2 775 880,00 1 110 352,00 0,00 1 665 528,00

liczba 

zorganizowanych 

miejsc staży

580

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 i 

programów na rzecz 

osób bezrobotnych

5.3.2. Aktywizacja 

zawodowa osób do 30. 

roku życia zagrożonych 

wykluczeniem 

społecznym

1. Projekt "Sami dla siebie",   

Miejski Urząd Pracy w 

Lublinie

5.3.1. Wspieranie 

aktywności zawodowej 

osób bezrobotnych

Centrum Integracji 

Społecznej, Miejski 

Ośrodek Pomocy 

Rodzinie w Lublinie, 

Wydział Spraw 

Mieszkaniowych Urzędu 

Miasta, spóldzielnie 

mieszkaniowe, 

organizacje 

pozarządowe, 

wolontariat

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

1.01.03.2018r. - 

31.07.2020r. 

                             

Zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie 

projektu oraz zawartąumową z Instytucją pośredniczącą 

Wojewódzkim Urzędem Pracy z dnia 8.1.2018r oraz 

aneksem z dnia 28.5.2018r  nr RPLU.11.01.00-06-0096/17-

02-projekt w trakcie realizacjiw trakcie realizacji 

Miejski Urząd Pracy w 

Lublinie

3
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Usługa pośrednictwa pracy łącznie, w tym: 2018 r. 0,00 0,00 0,00 0,00 2997

Usługa pośrednictwa pracy - MUP 2018 r. 0,00 0,00 0,00 0,00 2797

Usługa pośrednictwa pracy - OHP 2018 r. 0,00 0,00 0,00 0,00 200

2018 r. 6 873 354,00 0,00 0,00 6 873 354,00

liczba realizowanych 

projektów na rzecz 

bezrobotnych osób, w 

tym do 30. roku zycia

2

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.)

2018 r. x x x x

liczba uczestników 

projektów i 

programów

665

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.)

2018 r. b.d. b.d. b.d. b.d.

liczba realizowanych 

projektów na rzecz 

bezrobotnych osób, w 

tym do 30. roku zycia

2 zrealizowane

2018 r. x x x x

liczba uczestników 

projektów i 

programów

50 zrealizowane

b.d. 2018 r.
liczba ufundowanych 

stypendiów
b.d.

Objęcie osób bezrobotnych do 30 roku życia  

poradnictwem zawodowym

(MUP)

2018 r. 0,00 0,00 0,00 0,00

liczba osób do 30. 

roku życia objetych 

poradnictwem 

zawodowym

736

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 osob bezrobotnych do 30 roku życia 

poradnictwem zawodowym

(OHP)

2018 r. x x x x

liczba osób do 30. 

roku życia objetych 

poradnictwem 

zawodowym

520 zrealizowano

Objęcie osob bezrobotnych poradnictwem 

zawodowym

(MUP)

2018 r. 0,00 0,00 0,00 0,00

liczba osób 

bezrobotnych, które 

skorzystały z usług 

poradnictwa 

zawodowego

1469

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 osob bezrobotnych poradnictwem 

zawodowym

(OHP)

2018 r. 0,00 0,00 0,00 0,00

liczba osób 

bezrobotnych, które 

skorzystały z usług 

poradnictwa 

zawodowego

520 zrealizowane

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 uczestniczyly 

również osoby w wieku do 30 roku życia

OHP

Realizacja projektów w których uczestniczyły 

również osoby w wieku do 30 roku życia 

(MUP)

liczba osób do 30. 

roku życia które 

podjęły pracę

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.)

Realizacja projektów w których uczestniczyly 

również osoby w wieku do 30 roku życia

OHP

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
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Świadczenie usługi pośrednictwa pracy

(MUP)
2018 r. 0,00 0,00 0,00 0,00

liczba osób 

bezrobotnych, które 

skorzystały z usług 

pośrednictwa pracy

13 396

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

(OHP)
2018 r. 0,00 0,00 0,00 0,00

liczba osób 

bezrobotnych, które 

skorzystały z usług 

pośrednictwa pracy

453 zrealizowane

Wprowadzenia i aktualizacja informacji związanych 

ze specyfiką rynku pracy
2018 r. 0,00 0,00 0,00 0,00

liczba odwiedzin na 

stronie internetowej 

MUP w Lublinie

461 236

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 podejmowania 

decyzji edukacyjnych, zawodowych oraz wejścia na 

rynek pracy poprzez informację zawodową

(OHP)

2018 r. b.d. b.d. b.d. b.d.

liczba osób 

bezrobotnych 

korzystających z 

informacji zawodowej

220

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 

Ułatwienie osobom bezrobotnym podejmowania 

decyzji edukacyjnych, zawodowych oraz wejścia na 

rynek pracy poprzez informację zawodową

(MUP)

2018 r. 0,00 0,00 0,00 0,00

liczba osób 

bezrobotnych 

korzystających z 

informacji zawodowej

131

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 

Organizowanie osobom bezrobotnym kontaktu z 

pracodawcami poprez organizację Targow Pracy i 

Dnina Kariery

(MUP)

2018 r. 31 655,00 5 660,00 25 995,00 0,00

liczba 

zorganizowanych 

Targów pracy i Dni 

Kariery

2

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 

Inicjowanie działań na rzecz powoływania 

partnerstw w celu ożywienia sytuacji na rynku pracy
2018 r. 18 381,00 18 381,00 0,00 0,00

liczba nowo 

zawartych partnerstw i 

porozumień na rzecz 

aktywizacji rynku 

pracy

2

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.)

Kontynuacja porozumienia o współpracy zawartego w 

dniu 19.12.2017 r. 

z Bractwem Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta dot. 

wspólnego uczestnictwa w konkursie Ministerstwa 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania 

publicznego w formie Klubu Integracji Społecznej pod 

nazwą: „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – 

profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą 

zatrudnienia socjalnego” Edycja 2018, ogłoszonego w 

ramach programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania 

Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020” 

(organizacja 12 miejsc zatrudnienia wspieranego)

Organizacja i koordynacja spotkań Miejskiej Rady 

Zatrudnienia
2018 r. 0,00 0,00 0,00 0,00

liczba uchwał 

Miejskiej Rady 

Zatrudnienia

19

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
2018 r. 0,00 0,00 0,00 0,00

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.)

liczba działań na 

rzecz aktywizacji 

rynku pracy w ramach 

partnerstw

3 Inicjatywa MUP

Realizacji projektów partnerskich 17 241,00 0,00 0,00 17 241,00

Miejski Ośrodek Pomocy 

Rodzinie w Lublinie, 

Centrum Integracji 

Społecznej, Ochotnicze 

Hufce Pracy, 

spółdzielnie 

mieszkaniowe, 

organizacje 

pozarządowe

2018 r.

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

Miejski Urząd Pracy w 

Lublinie

5.3.4. Rozwój dialogu i 

współpracy z 

partnerami 

społecznymi w celu 

ożywienia sytuacji na 

rynku pracy
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liczba projektów 3

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

instytucjach rynku pracy. 

Projekt: "Mikro innowacje - makro korzyści" 

w ramach POWER 2014-2020, Działanie 4.1 Innowacje 

społeczne, Oś IV Innowacje społeczne 

i współpraca ponadnarodowa                                                                                            

"Start w przedsiębiorczość" Regionalny Program 

Operacyjny  Województwa Lubelskiego na lata 2014-

2020, Oś Priorytetowa IX Rynek pracy, Działanie 9.3 

Rozwój przedsiębiorczości.

Projekt „Sami dla siebie” realizowany na podstawie 

porozumienia o współpracy zawartego w dniu 29 czerwca 

2017 r. z MUP 

w Lublinie. 

"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.)

25 020 456,63 3 250 422,14 593 630,03 21 176 404,46

państwo gmina inne Nazwa wskaźnika Liczba

Dożywianie osób i rodzin dotkniętych ubóstwem  w 

formie kuchni społecznej - mieszkańców Miasta 

Lublin   Zadanie realizuje Bractwo Miłosierdzia im. 

św. Brata Alberta

01.01.2018 r. do 

31.03.2018 r. 

oraz od 

01.11.2018 r. do 

31.12.2018 r.

25 000,00 0,00 25 000,00 0,00

liczba osób 

bezdomnych 

korzystających z 

posiłku dla ubogich i 

potrzebujących

675

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  2018

2018 r. x x x x

liczba pracowników 

pracujących jako 

street worker

0

2018 r. x x x x

liczba osób 

bezdomnych objętych 

pomocą street 

workerów

0

Prowadzenie schroniska dla 34  bezdomnych 

mężczyzn oraz schroniska z usługami 

opiekuńczymi dla 24 bezdomnych mężczyzn przez 

"Nadzieję" Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia 

Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu, 

prowadzenie schroniska dla35  bezdomnych 

mężczyzn przez Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata 

Alberta

2018 r. b.d. b.d. b.d. b.d.

liczba osób 

bezdomnych, które 

uczestniczyły w 

działaniach na rzecz 

ich aktywizacji 

społecznej

45

"Nadzieja" Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia 

Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu – program 

aktywizacji  społecznej 18 osób, program aktywizacji  

interwencyjno – motywacyjny – 27 osób

Funkcjonowanie punktu konsultacyjnego dla osób 

bezdomnych bezrobotnych
2018 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 3 

schroniskach,  1  noclegowni całorocznej, 3 

noclegowniach sezonowych dal bezdomnych 

mężczyzn, które od października  2018 r. zostały 

przekształcone w ogrzewalnie  i 1 ogrzewalni dla 

bezdomnych kobiet  prowadzonych w ramach 

zlecania zadań organizacjom pozarządowych

2018 r. 1 744 800,00 0,00 1 744 800,00 0,00

liczba instytucji 

działających na rzecz 

osób bezdomnych

8

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  2018

Realizacji projektów partnerskich

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w 

Lublinie

Miejski Urząd Pracy, 

organizacje 

pozarządowe, 

wolontariat

Realizowane działania

Pogłębienie systemu wsparcia na rzecz osób bezdomnych

Termin 

realizacji
Zadania Koordynator Realizatorzy

5.4.1. Wzmacnianie i 

stymulowanie działań 

mających na celu 

przezwyciężenie 

problemu bezdomności 

Zadanie zrealizowane w ramach Programu (proszę 

podać nazwę)

Nie zostało zrealizowane w 2018 roku (proszę wskazać 

powód)

17 241,00

5.4. Cel szczegółowy

Wskaźniki realizacji zadania

0,00 0,00 17 241,00

Miejski Ośrodek Pomocy 

Rodzinie w Lublinie, 

Centrum Integracji 

Społecznej, Ochotnicze 

Hufce Pracy, 

spółdzielnie 

mieszkaniowe, 

organizacje 

pozarządowe

2018 r.

CEL 5.3. Wielowymiarowe wsparcie osób bezrobotnych razem:

Koszt działania

Miejski Urząd Pracy w 

Lublinie

5.3.4. Rozwój dialogu i 

współpracy z 

partnerami 

społecznymi w celu 

ożywienia sytuacji na 

rynku pracy

Źródła finansowania
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b.d
liczba akcji 

informacyjnych
b.d

Udział  2 mężczyzn  w indywidualnym programie 

wychodzenia  z bezdomności  podczas pobytu w 

schronisku dla bezdomnych mężczyzn przy ul. 

Garbarskiej 17 prowadzonym na zlecenie  przez 

"Nadzieję" Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia 

Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu,

2018 r. b.d. b.d. b.d. b.d.

liczba osób, które 

pozytywnie 

zakończyły udział w 

indywidualnych 

programach 

wychodzenia z 

bezdomności

2 zrealizowane

Osobom bezdomnym udzielono schronienia  w 3 

schroniskach,  1  noclegowni całorocznej, 3 

noclegowniach sezonowych i 1 ogrzewalni 

prowadzonych w ramach zlecania zadań 

organizacjom pozarządowych

2018 r. x x x x

liczba osób 

bezdomnych, które 

skorzystały ze 

schronienia lub 

pomocy finansowej

411

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  2018

Mieszkania adaptacyjne dl osób bezdomnych 

prowadzi "Nadzieja" Charytatywne Stowarzyszenie 

Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od 

Alkoholu oraz Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata 

Alberta

2018 r. b.d. b.d. b.d. b.d.

liczba funkcjonujących 

mieszkań 

adaptacyjnych

2
Mieszania prowadzone są ze środków własnych w ramach 

działalności statutowej organizacji pozarządowych.

Organizacje typują osoby do zamieszkania w 

mieszkaniu adaptacyjnym
2018 r. b.d. b.d. b.d. b.d.

liczba osób, które 

skorzystały z 

mieszkań 

adaptacyjnych

9
Organizacje pozarządowe  typują osoby do zamieszkania 

w mieszkaniu adaptacyjnym

b.d 2018 r.

liczba programów 

osłonowych 

adresowanych do 

osób 

bezdomnych/liczba 

osób bezdomnych 

objętych programami

b.d

1 769 800,00 0,00 1 769 800,00 0,00

państwo gmina inne Nazwa wskaźnika Liczba

Rozpowszechnianie materiałów informacyjnych dla 

cudzoziemców
2018 r. b.d. b.d. b.d. b.d.

liczba 

rozprowadzonych 

materiałów 

informacyjnych dla 

cudzoziemców

228

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 wsród 

cudzoziemcówinformacji na temat dostępności do 

pomocy specjalistycznej

2018 r. b.d. b.d. b.d. b.d.

liczba cudzoziemców, 

którzy skorzystali ze 

wsparcia 

specjalistycznego

Łącznie 51               (poradnictwo  

psychologiczne- 1 osoba, 

poradnictwo prawne –  50 

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
2018 r. b.d. b.d. b.d. b.d.

liczba cudzoziemców, 

którzy skorzystali z 

informacji o 

możliwości podjęcia 

nauki

Łącznie 7 

(osoby dorosłe - 2,

dzieci – 5)

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.. ustawy o 

systemie oświaty

Rozpowszechnianie wsród cudzoziemców 

informacji na temat instytucji rynku pracy
2018 r. b.d. b.d. b.d. b.d. liczba cudzoziemców 226

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

Ustawy o pomocy społecznej 

5.4.2. Zapewnienie 

schronienia i systemu 

wsparcia dla osób 

wychodzących z 

bezdomności

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w 

Lublinie

Miejski Urząd Pracy, 

organizacje 

pozarządowe, 

wolontariat

5.4.1. Wzmacnianie i 

stymulowanie działań 

mających na celu 

przezwyciężenie 

problemu bezdomności 

Wydział Spraw 

Mieszkaniowych, 

Wydział Mienia 

komunalnego Urzędu 

Miasta, Zarząd 

Nieuchomości 

Komunalnych, 

organizacje 

pozarządowe, w tym 

wolontariat

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w 

Lublinie

Realizowane działania

Wskaźniki realizacji zadania

Koordynator Realizatorzy

Źródła finansowania Zadanie zrealizowane w ramach Programu (proszę 

podać nazwę)

Nie zostało zrealizowane w 2018 roku (proszę wskazać 

powód)

5.5.1. Ułatwienie 

cudzoziemcom dostępu 

do wiedzy, edukacji, 

usług oraz 

pośrednictwa pracy

Zadania
Termin 

realizacji

Miejski Urząd Pracy w 

Lublinie, Wydział 

Oświaty i Wychowania 

Urzędu Miasta Lublin, 

organizacje 

pozarządowe, podmioty 

zajmujące się nauką 

języka polskiego dla 

cudzoziemców

Koszt działania

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w 

Lublinie

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

Organizacja wielowymiarowych działań na rzecz uchodźców, cudzoziemców, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgody na pobyt tolerowany5.5. Cel szczegółowy
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Świadczenie wsparcia dla cudzoziemców 

posiadających status osób bezrobotnych
2018 r. 98 013,00 57 811,00 0,00 40 202,00

liczba cudzoziemców 

posiadających status 

osób bezrobotnych 

zarejestrowanych w 

MUP w Lublinie

112

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

instytucjach rynku pracy 

z późniejszymi zmianami.

Podjęcie działań zmierzających do zwiększenia 

aktywności osób opuszczających Ośrodek dla 

Cudzoziemców, celem ich adaptacji w nowych 

warunkach społeczno-kulturowych

2018 r. b.d. b.d. b.d. b.d.

liczba osób 

(cudzoziemców), 

którzy aktywnie 

uczestniczą w 

kursach zawodowych 

lub poszukują pracy

2
Art. 5, art. 18, art.19 art.,art. 36 pkt. 2 lit.a, art. 53 i art. 93 

ust.1 pkt.2 lit. c ustawy o pomocy społecznej  

Wsparcie cudzoziemców w nabywaniu 

praktycznych umiejętności w postaci stażu 

u pracodawcy

2018 r. 67 004,00 26 802,00 0,00 40 202,00
liczba cudzoziemców, 

którzy podjęli staze
14

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

instytucjach rynku pracy 

z późniejszymi zmianami.

2018 r. b.d. b.d. b.d. b.d.

liczba 

osób(cudzoziemców), 

którzy aktywnie 

uczestniczą w 

rozwiązywaniu swoich 

problemów 

(przełamują zjawisko 

wyuczonej 

bezradności)

7
Art. 5, art.18, art.19 art., art. 36 pkt. 2 lit. a,art.  53 i art. 91 

ustawy o pomocy społecznej  

2018 r. b.d. b.d. b.d. b.d.

liczba cudzoziemców, 

którzy zaprzestali 

korzystania z systemu 

pomocy społecznej

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

2018 r. b.d. b.d. b.d. b.d.

liczba 

osób(cudzoziemców), 

które skorzystały z 

informacji na temat 

mieszkań i stancji

8
Art. 5, art. 18, art.19, art. 36 pkt. 2 lit. a, art. 53 i art. 91 

ustawy o pomocy społecznej  

2018 r. b.d. b.d. b.d. b.d. 7
Art. 5, art. 18, art.19 art., art. 36 pkt.2 lit.a, art.53 i art. 91 

ustawy o pomocy społecznej  

2018 r. b.d. b.d. b.d. b.d. 2

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  2018

 Do schroniska z usługami opiekuńczymi przy ul. Młyńskiej 

10 prowadzonego przez „Nadzieję” Charytatywne 

Stowarzyszenie Niesienia Pomocy  Chorym Uzależnionym 

od Alkoholu został skierowany bezdomny mężczyzna 

narodowości ukraińskiej. W Ogrzewalni przy ul. 

Bronowickiej 3A prowadzonej przez Fundację SOS 

przebywała bezdomna kobieta narodowości niemieckiej.  

2018 r. b.d. b.d. b.d. b.d.

liczba rodzin 

cudzoziemskich, które 

zostały umieszczone 

w ośrodku wsparcia

1 Art. 5, art. 36 pkt.2 lit.a ustawy o pomocy społecznej  

Prowadzenie  mieszkań chronionych dla 

cudzoziemców i działania związane z utworzeniem 

kolejnego mieszkania chronionego dla 

cudzoziemców

2018 r. 56 124,81 0,00 56 124,81 0,00

liczba 

osób/cudzoziemców, 

którzy skorzystali z 

mieszkania 

chronionego

19 Art. 53 ustawy o pomocy społecznej  

221 141,81 84 613,00 56 124,81 80 404,00

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w 

Lublinie

5.5.3 Wzmacnianie i 

stymulowanie działań 

mających na celu 

przezwyciężenie 

bezdomności wśród 

cudzoziemców

Wsparcie w zabezpieczeniu schronienia

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w 

Lublinie

Wydział Spraw 

Mieszkaniowych Urzędu 

Miasta Lublin, 

organizacje 

pozarządowe

5.5.1. Ułatwienie 

cudzoziemcom dostępu 

do wiedzy, edukacji, 

usług oraz 

pośrednictwa pracy

liczba rodzin 

cudzoziemskich, 

którym zabezpieczono 

schronienie

Podjęcie działań zmierzających do zwiększenia 

aktywności osób opuszczających Ośrodek dla 

Cudzoziemców, celem ich adaptacji w nowych 

warunkach społeczno-kulturowych

5.5.2. Utworzenie 

efektywnego systemu 

usamodzielnienia i 

integracji ze 

środowiskiem osób 

legitymujących się 

statusem uchodźcy lub 

uchroną uzupełniającą

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

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgody na pobyt tolerowany razem:
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PODSUMOWANIE

35 176 447,09 3 650 284,72 9 020 134,36 22 507 775,54

1 275 604,20 270 647,00 1 006 704,73 0,00

6 889 444,45 44 602,58 5 593 874,79 1 250 967,08

25 020 456,63 3 250 422,14 593 630,03 21 176 404,46

1 769 800,00 0,00 1 769 800,00 0,00

221 141,81 84 613,00 56 124,81 80 404,00

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:

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:
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państwo gmina inne Nazwa wskaźnika Liczba

2018 r. 167 645,04 13 919,54 153 725,50 0,00

liczba 

nowozatrudnionych 

pracowników socjalnych 

w sekcjach pracy 

socjalnej

7 zrealizowano

2018 r. 8 527 762,51 536 725,53 7 991 036,98 0,00

liczba pracowników 

socjalnych w sekcjach 

pracy socjalnej

168 zrealizowano

2018 r. x x x 0

stosunek liczby 

pracowników socjalnych 

do liczby mieszkańców 

miasta

1926,47 zrealizowano

2018 r. b.d. b.d. b.d. b.d. 19 zrealizowano

2018 r. b.d. b.d. b.d. b.d. 153 zrealizowano

2018 r. x x x x

liczba osób, które 

podniosły swoje 

kwalifikacje

12 zrealizowano

2018 r. x x x x

liczba pracowników, 

którzy podnieśli swoje 

kwalifikacje zawodowe 

poprzez ukończenie 

specjalizacji 

zawodowych, lub 

uzyskanie tytułów 

zawodowych

1 zrealizowano

6.1.1. Utrzymywanie 

ustawowego standardu 

zatrudnienia pracowników 

służb społecznych

Realizatorzy
Termin 

realizacji
Koszt działania

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie 

w Lublinie

6.1.2. Stworzenie 

systemu szkoleń dla 

pracowników pomocy 

społecznej w ramach 

kształcenia ustawicznego

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

Wzmocnienie i optymalizacja potencjału pracowniczego instytucji pomocowych

Źródła finansowania
Realizowane działania Koordynator

Wskaźniki realizacji zadania
Zadanie zrealizowane w ramach 

Programu (proszę podać nazwę)

Nie zostało zrealizowane w 2018 roku 

(proszę wskazać powód)

6.CEL GŁÓWNY 

6.1. Cel szczegółowy

Zadania

liczba zorganizowanych 

szkoleń wspierających 

dla pracowników pomocy 

społecznej

liczba pracowników, 

którzy odbyli szkolenia

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych 

pracowników służb społecznych poprzez 

ukończenie studiów wyższych lub specjalizacji 

zawodowych

Udział pracowników w szkoleniach, 

konferencjach, seminariach i warsztatach

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych 

pracowników służb społecznych

Utrzymanie ustawowych standardów zatrudnienia 

pracowników socjalnych

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie 

w Lublinie

szkoły wyższe, 

instytucje 

pozarządowe, 

organizacje 

pozarządowe

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie 

w Lublinie
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Pracownicy MUP uczestniczyli w szkolenia  

i studiach podyplomowych
2018 r. 72 883,00 67 069,00 5 814,00 0,00

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

163

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

1,62%

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy z późniejszymi zmianami

16 886 362,55 1 731 490,07 15 138 615,48 16 257,00

państwo gmina inne Nazwa wskaźnika Liczba

Zakup sprzętu komputerowego dla pracowników 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie 

w Lublinie

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie 

w Lublinie

2018 r. 109 522,89 0,00 109 522,89 0,00

liczba zakupionych 

nowych zestawów 

komputerowych dla 

pracowników pomocy 

społecznej

44

(w tym notebook- 9 

szt, 

stacje robocze 10 

szt)

zrealizowano

Na istniejących stanowiskach pracy dla 

pracowników MUP nie nastąpiła wymiana 

dotychczasowego sprzętu informatycznego.

2018 r. 0,00 0,00 0,00 0,00

liczba nowych stanowisk 

przystosowanych do 

pracy przy komputerze

0
Wszytkie stanowiska sa przystosowane do 

pracy przy komputerze

Miejski Urząd Pracy w Lublinie korzysta z łącza 

Internetowego Urzędu Miasta Lublin
2018 r. 0,00 0,00 0,00 0,00

liczba nowych łączy 

internetowych
0 Łącze Internetowe Urzędu Miasta Lublin

Aktualizacei branżowych stron internetowych 2018 r. x x x x 480 zrealizowano

Aktualizacja stron internetowych MOPR 

(http://mopr.lublin.eu oraz strony BiP)
2018 r. x x x x b.d. realizowano

Na portalach branżowych związanych z rynkiem 

pracy dokonywano aktualizacji informacji 

dotyczącej rynku pracy

2018 r. x x x x 480

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy z późniejszymi zmianami

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie 

w Lublinie

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie 

w Lublinie

2018 r. x x x x

liczba inicjatyw 

pracowników służb 

społecznych, 

promowanych w 

środkach masowego 

przekazu

0

6.1.3. Rozwój 

instytucjonalnej obsługi 

rynku pracy

2018 r. 8 118 072,00

Wskaźniki realizacji zadania

6 988 039,001 113 776,00Zatrudnienie w MUP na koniec grudnia 2018 roku

Miejski Urząd 

Pracy w Lublinie

Miejski Urząd 

Pracy w Lublinie

16 257,00

Realizatorzy
Termin 

realizacji
Koszt działaniaRealizowane działania

Miejski Urząd 

Pracy w Lublinie, 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie 

w Lublinie

liczba aktualizacji 

branżowych stron 

internetowych

Miejski Urząd 

Pracy w Lublinie

Rozwój infrastruktury technicznej

Koordynator

Zadanie zrealizowane w ramach 

Programu (proszę podać nazwę)

Nie zostało zrealizowane w 2018 roku 

(proszę wskazać powód)

Źródła finansowania

6.2. Cel szczegółowy

CEL 6.1. Wzmocnienie i optymalizacja potencjału pracowniczego instytucji pomocowych

6.2.1. Rozbudowa i 

doskonalenie zaplecza 

technicznego,umożliwiają

cego aktywne 

uczestnictwo w ramach 

społeczeństwa 

informacyjnego

Zadania

Miejski Urząd 

Pracy w Lublinie

Miejski Urząd 

Pracy w Lublinie, 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie 

w Lublinie
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(1) Rozbudowa systemu do archiwizacji danych 

wraz ze wsparciem serwisowym

(2) Zakup licencji na oprogramowanie systemowe 

i użytkowe 

(3) Zakup kolektora danych do wykorzystania 

podczas inwentaryzacji 

(4) Zakup skanerów na potrzeby digitalizacji 

dokumentów 

(5) Zakup drukarek 

(6) Wymiana switchy w serwerowni 

(7) Zewnętrzna usługa konserwacji, napraw i 

wymiany materiałów eksploatacyjnych urządzeń 

drukujących 

w ciągu całego roku 

Miejski Urząd 

Pracy w Lublinie

Miejski Urząd 

Pracy w Lublinie
2018 r. 119 421,00 119 421,00 0,00 0,00

postęp w modernizacji 

systemu informatycznego 

publicznej służby 

zatrudnienia

7

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy z późniejszymi zmianami

228 943,89 119 421,00 109 522,89 0,00

PODSUMOWANIE:

17 115 306,44 1 850 911,07 15 248 138,37 16 257,00

16 886 362,55 1 731 490,07 15 138 615,48 16 257,00

228 943,89 119 421,00 109 522,89 0,00

CEL 6.2. Rozwój infrastruktury technicznej

CEL GŁÓWNY 6. WSPIERANIE ROZWOJU ZAWODOWEGO OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W 

ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W RAMACH SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

CEL 6.1. Wzmocnienie i optymalizacja potencjału pracowniczego instytucji pomocowych

CEL 6.2. Rozwój infrastruktury technicznej

6.2.1. Rozbudowa i 

doskonalenie zaplecza 

technicznego,umożliwiają

cego aktywne 

uczestnictwo w ramach 

społeczeństwa 

informacyjnego
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Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Lublin za 2018 r.

państwo gmina inne

CEL GŁÓWNY 1. UTWORZENIE ZINTEGROWANEGO I DYNAMICZNEGO SYSTEMU EFEKTYWNIE WSPIERAJĄCEGO 

MIESZKAŃCÓW MIASTA I ICH RODZINY 338 377 978,66 303 898 149,92 32 629 562,24 1 850 266,50

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:
b.d. b.d. b.d. b.d.

CEL 1.2. Usprawnienie systemu wsparcia dzieci i rodzin razem: 336 809 473,73 303 805 544,71 31 440 538,52 1 563 390,50

CEL 1.3. Ochrona zdrowia mieszkańców razem: 1 568 504,93 92 605,21 1 189 023,72 286 876,00

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

NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 16 203 835,98 7 111 628,55 3 858 045,99 5 234 161,44

CEL 2.1 Wspieranie i realizacja działań zmierzających do udostępnienia przestrzeni publicznej oraz informacji razem: 3 720 123,60 477 423,46 3 242 700,14 0,00

CEL 2.2. Stworzenie zintegrowanego systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych razem: 312 402,27 92 402,27 20 000,00 200 000,00

CEL 2.3. Podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej razem: 10 827 240,99 5 250 307,70 542 771,85 5 034 161,44

CEL 2.4. Integracja społeczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej razem: 323 615,12 281 041,12 42 574,00 0,00

CEL.2.5. Wsparcie działań w ramach rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych razem: 1 020 454,00 1 010 454,00 10 000,00 0,00

CEL 3. ORGANIZACJA DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA I FUNKCJONOWANIA 

SENIORÓW, POBUDZENIA ICH AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I POPRAWY WIZERUNKURAZEM 47 607 878,36 2 533 769,35 40 134 532,06 4 939 576,95

CEL 3.1 Wyrównywanie szans i zapobieganie wykluczeniu społecznemu seniorów razem: 47 579 285,17 2 533 769,35 40 105 938,87 4 939 576,95

CEL 3.2 Organizacja działań w ramach profilaktyki zdowotnej i ochrony zdrowia seniorów razem: 9 301,72 0,00 9 301,72 0,00

CEL 3.3 Aktywizacja społeczna seniorów razem: 19 291,47 0,00 19 291,47 0,00

CEL GŁÓWNY 4. ORGANIZACJA DZIAŁAŃ WSPOMAGAJĄCYCH OSOBY ZAGROŻONE UZALEŻNIENIAMI, OSOBY 

UZALEŻNIONE I ICH RODZINY ORAZ OSOBY DOTKNIĘTE PRZEMOCĄ W RODZINIE 11 635 045,02 365 000,00 11 269 545,02 500,00

CEL 4.1. Intensyfikacja międzyinstytucjonalnych działań profilaktycznych oraz informacyjno- edukacyjnych dotyczących 

uzależnień i przemocy w rodzinie razem: 6 295 364,55 0,00 6 295 364,55 0,00

CEL 4.2. Rozwijanie systemu powiadamiania, reagowania i pomocy osobom w sytuacjach kryzysowych razem: 3 742 978,36 0,00 3 742 978,36 0,00

CEL 4.3. Rozszerzenie działań w celu tworzenia systemu wsparcia dla członków rodzin z problemami uzależnień i przemocy 

oraz dla osób uzależnionych razem: 1 596 702,11 365 000,00 1 231 202,11 500,00

CEL GŁÓWNY 5. ORGANIZACJA KOMPLEKSOWYCH DZIAŁAŃ NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU 

SPOŁECZNEMU DZIECI, OSÓB I RODZIN 35 176 447,09 3 650 284,72 9 020 134,36 22 507 775,54

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

razem: 1 275 604,20 270 647,00 1 006 704,73 0,00

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

uwzględnieniem pochodzących z rodzin niewydolnych wychowawczo razem: 6 889 444,45 44 602,58 5 593 874,79 1 250 967,08

CEL 5.3. Wielowymiarowe wsparcie osób bezrobotnych razem: 25 020 456,63 3 250 422,14 593 630,03 21 176 404,46

CEL 5.4. Pogłębienie systemu wsparcia na rzecz osób bezdomnych razem: 1 769 800,00 0,00 1 769 800,00 0,00

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

uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgody na pobyt tolerowany razem: 221 141,81 84 613,00 56 124,81 80 404,00

CEL GŁÓWNY 6. WSPIERANIE ROZWOJU ZAWODOWEGO OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W ROZWIĄZYWANIU 

PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W RAMACH SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 17 115 306,44 1 850 911,07 15 248 138,37 16 257,00

CEL 6.1. Wzmocnienie i optymalizacja potencjału pracowniczego instytucji pomocowych 16 886 362,55 1 731 490,07 15 138 615,48 16 257,00
CEL 6.2. Rozwój infrastruktury technicznej 228 943,89 119 421,00 109 522,89 0,00

RAZEM CELE GŁÓWNE 1-6: 466 116 491,55 319 409 743,61 112 159 958,04 34 548 537,43

Koszt działania
Źródła finansowania

PODSUMOWANIE CELI:


