
Załącznik 1 

.

państwo gmina inne Nazwa wskaźnika Liczba

Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

działającymi w sferze spraw społecznych
2019 r. x x x x

liczba organizacji 

pozarządowych w banku 

informacji

84 zrealizowano

Wydanie dodatku do Kuriera Lubelskiego 

"Miasto dla Seniorów" (nakład 120 000 tys.)
2019 r. b.d b.d b.d b.d

liczba wydanych poradników 

tematycznych i materiałów 

informacyjnych

1 zrealizowano

Informator dot. Lubelskiej Karty Seniora (nakład 

5 000 egz.)
2019 r. x x x x

liczba aktualizacji materiałów 

informacyjnych
1 zrealizowano

Informator dot. Lubelskiej Karty Seniora 2020 r. b.d b.d b.d b.d

liczba wydanych poradników 

tematycznych i materiałów 

informacyjnych

1 zrealizowano

b.d. 2019 r. x x x x

liczba instytucji pracujących w 

sytsemie informacji 

międzyinstytucjonalnej

b.d

Udostępnianie zasobów lokalowych IPS 2019 r. x x x x
liczba formalnie zawartych 

partnerstw

66 porozumień z 

organizacjami pozarządowymi
zrealizowano

Dystrybucja informacji nt. możliwości uzyskania 

wsparcia finansowego
2019 r. b.d b.d b.d b.d liczba szkoleń 1 zrealizowano

2019 r. x x x x liczba spotkań roboczych 22 zrealizowano

2019 r. x x x x liczba spotkań informacyjnych 867 zrealizowano

b.d 2019 r. b.d b.d b.d b.d
liczba zorganizowanych 

konferencji
b.d

b.d 2019 r. b.d b.d b.d b.d liczba spotkań roboczych b.d

b.d 2019 r. b.d b.d b.d b.d liczba wizyt studyjnych b.d

b.d 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)

b.d

b.d b.d b.d b.d b.d
liczba nowo utworzonych 

miejsc w placówkach
b.d

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

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Lublin 2014 - 2020

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

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

Zadania Realizowane działania Koordynator Realizatorzy Termin realizacji Koszt działania

Źródła finansowania Wskaźniki realizacji zadania Zadanie zrealizowane w ramach 

Programu (proszę podać nazwę)

Nie zostało zrealizowane w 2019 roku 

(proszę wskazać powód)

1.1.1.Zintegrowanie działań mających na celu 

utworzenie banku informacji o organizacjach i 

instytucjach lubelskich,działających na rzecz 

mieszkańców miasta

Wydział Inicjatyw    i 

Programów 

Społecznych

CIK,Wydział Zdrowia i 

Profilaktyki UM Lublin, 

Wydział Sportu i 

Turystyki,Wydział 

Kultury,Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w 

Lublinie,organizacje 

pozarządowe

1.1.2. Wspieranie partnerów - organizacji 

pozarządowych w pozyskiwaniu środków i realizacji 

projektów na rzecz osób potrzebujących, 

finansowanych z funduszy pozabudżetowych

Wydział Inicjatyw    i 

Programów 

Społecznych

Wydziały Urzędu 

Miasta Lublin,Miejski 

Ośrodek Pomocy 

Rodzinie w 

Lublinie,organizacje 

pozarządowe,jednostki 

organizacyjne pomocy 

społecznej

1.1.3.Podejmowanie działań mających na celu 

wymianę informacji na temat podjętych, 

realizowanych i planowanych inicjatyw oraz 

doświadczeń przedstawicieli instytucji i organizacji 

pozarządowych, działających w obszarze pomocy 

społecznej

Lubelskie Centrum 

Aktywności 

Obywatelskiej

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w 

Lublinie,organizacje 

pozarządowe

Wspieranie organizacji pozarządowych - 

poradnictwo  Spotkania z przedstawicielami 

organizacji pozarządowych                          

1.1.4. Tworzenie i rozwijanie infrastruktury socjalnej 

wspierających rodzinę

Wydział Inwestycji i 

Remontów Urzędu 

Miasta Lublin

Wydział Zdrowia i 

Profilaktyki UM Lublin, 

Wydział Oświaty i 

Wychowania UM 

Lublin,Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w 

Lublinie, Miejski Zespół 

Żłobków, jednostki 

organizacyjne pomocy 

społecznej,organizacje 

pozarządowe

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:
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Załącznik 1 

państwo gmina inne Nazwa wskaźnika Liczba

Wspieranie materialne rodzin w ramach 

systemu pomocy społecznej

(Wydatki Filii Nr 1-5 MOPR)

2019 r. 32 495 731,17 18 736 598,48 13 595 088,91 164 043,78

liczba rodzin/liczba osób w 

rodzinach korzystających ze 

wsparcia w ramach systemu 

pomocy społecznej

8951 rodzin / 16015 osób, w 

tym:

korzystający z pomocy 

finansowej (świadczenia 

pieniężne i niepienieżne) 6161 

rodzin/ 9933 osoby

Wypłata zasiłków rodzinnych i dodatków 2019 r. 27 022 745,04 0,00 8776 zrealizowano

Wypłata świadczeń rodzicielskich 2019 r. 7 822 428,95 0,00 1269 zrealizowano

Wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu 

urodzenia dziecka
2019 r. 2 480 240,00 0,00 2363 zrealizowano

Wypłata świadczeń opiekuńczych, zasiłku dla 

opiekuna oraz opłacanie składek społecznych i 

zdrowotnych

2019 r. 49 219 475,85 0,00 8657 zrealizowano

Wypłata funduszu alimentacyjnego i zaliczki 

alimentacyjnej
2019 r. 14 435 354,15 0,00

liczba rodzin objętych pomocą 

w postaci wypłat świadczeń z 

funduszu alimentacyjnego

2370 zrealizowano

Motywowanie do zmiany sytuacji życiowej 

poprzez zawieranie kontraktów socjalnych
2019 r. x x x x

liczba kontraktów socjalnych, 

zawartych z osobami 

korzystającymi ze wsparcia 

pomocy społecznej

kontakty cz. A - 750

kontarty cz. B - 136
zrealizowano

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 

zarejestrowanych 

w MUP poprzez kierowanie ich do zawarcia 

kontraktów socjalnych 

2019 r. 0,00 0,00 0,00 0,00

liczba osób skierowanych 

przez MUP w Lublinie do 

kontraktów socjalnych

0
Brak osób chętnych do zawierania 

kontraktów socjalnych

Udzielanie pomocy w procesie usamodzielniania 

osób korzystających z pomocy spolecznej
2019 r. x x x x

liczba usamodzielnionych 

środowisk
176 zrealizowano

Realizacja rządowego programu pomocy 

osobom pobierającym świadczenie 

pielęgnacyjne

2019 r. 3 708,00 3 708,00 0,00 0,00
liczba osób/dzieci objętych 

rządowymi programami
1 zrealizowano

Wypłata świadczeń wychowawczych 2019 r. 252 650 916,01 252 650 916,01 0,00 0,00

liczba rodzin objętych pomocą 

w postaci wypłat świadczeń 

wychowawczych

37431 zrealizowano

Wypłata jednorazowych świadczeń "Za Życiem" 2019 r. 164 800,00 164 800,00 0,00 0,00

liczba rodzin objętych pomocą 

w postaci wypłat 

jednorazowego świadczenia 

"Za Życiem"

39 zrealizowano

Wypłata świadczeń :"Dobry start" 2019 r. 10 551 622,14 0,00 10 551 622,14 0,00

liczba rodzin objętych pomocą 

w postaci wypłat świadczeń 

"Dobry start"

24471 zrealizowano

Wspieranie mieszkańców miasta w postaci 

wypłaty dodatków mieszkaniowych
2019 r. 6 794 946,67 0,00 6 794 946,67 0,00

liczba wypłaconych dodatków 

mieszkaniowych
32 327 zrealizowano

2019 r. 75 020,00 60 016,00 15 004,00 0,00
liczba udzielonych zasiłków 

szkolnych
164 zrealizowano

2019 r. 2 208 510,57 1 765 374,86 443 135,71 0,00
liczba udzielonych stypendiów 

szkolnych
3 547 zrealizowano

2019 r. 4 992 276,15 0,00 4 992 276,15 0,00 liczba rodzin zastępczych 365

Program Wspierania Rodziny 

i Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej na 

terenie Miasta Lublin w latach 2019 - 2021

2019 r. 1 202 356,87 0,00 1 202 356,87 0,00

Liczba dzieci umieszczonych 

w rodzinach zastępczych na 

terenie innych powiatów

97
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej

2019 r. x x x x
liczba nowo utworzonych 

rodzin zastępczych
29

2019 r. x x x x

liczba nowo utworzonych 

zawodowych rodzin 

zastępczych

1

Termin realizacji

Zadanie zrealizowane w ramach 

Programu (proszę podać nazwę)

Nie zostało zrealizowane w 2019 roku 

(proszę wskazać powód)

1.2.1. Doskonalenie zintegrowanego systemu 

wsparcia instytucjonalno - finansowego, chroniącego 

rodzinę przed utratą bezpieczeństwa socjalnego 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w 

Lublinie

Wydziały Urzędu 

Miasta Lublin,Miejski 

Urząd Pracy w 

Lublinie,poradnie 

specjalistycznego 

poradnictwa

 Udzielanie pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym na cele edukacyjne

1.2. Cel szczegółowy Usprawnienie systemu wsparcia dzieci i rodzin

Koszt działania

Źródła finansowania Wskaźniki realizacji zadania

Zadania Realizowane działania Koordynator Realizatorzy

1.2.2.Doskonalenie systemu rodzinnej i 

instytucjonalnej pieczy zastępczej. Zaoewnienie 

własciwych warunków życia dzieciom pozbawionym 

opieki rodzin naturalnych

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w 

Lublinie

kuratorzy sądowi, 

policja,organizacje 

pozarządowe, 

oragzniacje 

wyznaniowe, placówki 

opiekuńczo - 

wychowawcze

liczba rodzin objetych 

systemem świadczeń 

rodzinnych101 674 763,36 694 519,37

Wspieranie rodzin zastępczych w formie w 

wypłaty świadczeń

Tworzenie nowych rodzin zastępczych

Program Wspierania Rodziny i Rozwoju 

Systemu Pieczy Zastępczej na terenie 

Miasta Lublin w latach 2019-2021
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Załącznik 1 

2019 r. x x x x
liczba nowo utworzonych 

rodzinnych domów dziecka
0

2019 r. 7 540,24 0 7 540,24 0
liczba rodzin wspieranych 

przez rodziny pomocowe
3

Program Wspierania Rodziny i Rozwoju 

Systemu Pieczy Zastępczej na terenie 

Miasta Lublin w latach 2019-2021

2019 r. 14 587,97 0 14 587,97 0

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 2019-2021

2019 r. x x x x
liczba rozwiązanych rodzin 

zastępczych
41

Program Wspierania Rodziny i Rozwoju 

Systemu Pieczy Zastępczej na terenie 

Miasta Lublin w latach 2019-2021

2019 r. x x x x
liczba dzieci umieszczonych w 

rodzinach zastępczych
499

Program Wspierania Rodziny i Rozwoju 

Systemu Pieczy Zastępczej na terenie 

Miasta Lublin w latach 2019-2021

2019 r. x x x x

liczba zrealizowanych 

postanowień Sądu o 

umieszczeniu dzieci w 

rodzinach zastępczych

57

Program Wspierania Rodziny i Rozwoju 

Systemu Pieczy Zastępczej na terenie 

Miasta Lublin w latach 2019-2021

2019 r. x x x x

Łączna liczba dzieci 

powracających do rodzin 

naturalnych

28

2019 r. x x x x

liczba dzieci z rodzin 

zastępczych powracających 

do rodzin naturalnych

15

2019 r. x x x x

liczba dzieci powracających 

do rodzin naturalnych z 

placówek opiekuńczo-

wychowawczych

13

2019 r. x x x x
liczba dzieci przeniesionych do 

innej rodziny zastępczej
6

2019 r. x x x x

liczba dzieci z rodzin 

zastępczych, skierowanych do 

placówek op.-wych.

6

2019 r. x x x x
liczba dzieci umieszczonych w 

rodzinie adopcyjnej
4

Działania placówek opiekuńczo-

wychowawczych zgodne z obowiązującymi 

standardami opieki i wychowania.

Wykazano koszty pl.o-w. działających na 

zlecenie Miasta Lublin:

2019 r. 2 809 860,67 0,00 1 611 236,67 1 198 624,00

liczba i rodzaj placówek op. - 

wych./liczba miejsc w 

placówce

razem-17, w tym:

1) socjaliz.-2

2) socjaliz.i interw.-11

3) interw.-0(do 25.03.2019 - 1)

4) rodz.-4

Liczba miejsc razem-248, w 

tym:

socjaliz.-171

interw.- 47

rodz.-30

razem-248.

Program Wspierania Rodziny 

i Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej na 

terenie Miasta Lublin w latach 2019 - 2021

Zapewnienie dzieciom wlaściwych warunków 

pobytu w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych.

2019 r. j.w. j.w. j.w. j.w.

liczba dzieci przebywających 

w placówkach op. - wych. 

(wszystkich typów)

311

Program Wspierania Rodziny 

i Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej na 

terenie Miasta Lublin w latach 2019 - 2021

1.2.2.Doskonalenie systemu rodzinnej i 

instytucjonalnej pieczy zastępczej. Zaoewnienie 

własciwych warunków życia dzieciom pozbawionym 

opieki rodzin naturalnych

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w 

Lublinie

kuratorzy sądowi, 

policja,organizacje 

pozarządowe, 

oragzniacje 

wyznaniowe, placówki 

opiekuńczo - 

wychowawcze

Tworzenie nowych rodzin zastępczych

Program Wspierania Rodziny i Rozwoju 

Systemu Pieczy Zastępczej na terenie 

Miasta Lublin w latach 2019-2021

Wspieranie rodzin zastępczych przez rodziny 

pomocowe oraz wspieranie rodzin zastępczych 

zawodowych przez osoby do pomocy przy 

pracach gospodarskich i w opiece nad dziećmi 

Tworzenie dzieciom odpowiednich warunków 

życia w rodzinnej pieczy zastępczej.

Prowadzenie działań umożliwiających powrót 

dzieci do ich rodzin naturalnych.

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 2019-2021

Program Wspierania Rodziny i Rozwoju 

Systemu Pieczy Zastępczej na terenie 

Miasta Lublin w latach 2019-2021

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej
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Załącznik 1 

Pozyskiwanie nowych rodzin zastępczych 2019 r. 0 0

liczba skierowań na szkolenie 

dla kandydatów na rodziny 

zastępcze

1

Program Wspierania Rodziny i Rozwoju 

Systemu Pieczy Zastępczej na terenie 

Miasta Lublin w latach 2019-2021

Odbycie szkolenia wynikającego  z ustawy o 

wspieraniu rodziny  i systemie pieczy zastępczej
2019 r. 0 0

liczba skierowań na szkolenie 

dla osób pełniących funkcję 

rodziny zastępczej

11

Program Wspierania Rodziny i Rozwoju 

Systemu Pieczy Zastępczej na terenie 

Miasta Lublin w latach 2019-2021

Realizacja obowiązujących przepisów prawa 2019 r. 0,00 0 0 0

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 2019 - 2021

Planowe i efektywne wspieranie osób 

usamodzielnianych poprzez pracę socjalną oraz 

poradnictwo

2019 r. bez nakładów finansowych X X X liczba osób usamodzielnianych 503

"Program Wspierania Rodziny 

i Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej 

na terenie Miasta Lublin 

Udzielanie pomocy: pieniężnej 

na kontynuowanie nauki, 

na usamodzielnienie oraz zagospodarowanie

2019 r. 882 378,01 X 882 378,01 X

liczba świadczeń udzielonych 

wychowankom (w różnych 

formach)

1 266

Aktywizowanie usamodzielniającej się 

młodzieży 

do podejmowania działań zmierzających do 

uzyskania lokalu 

z zasobów mieszkaniowych Miasta Lublin

2019 r. bez nakładów finansowych X X X

liczba pozyskanych mieszkań 

dla usamodzielniających się 

wychowanków

12

"Program Wspierania Rodziny i Rozwoju 

Systemu Pieczy Zastępczej 

na terenie Miasta Lublin 

w latach 2019-2021".

Z wykazu wychowanków utworzonego w 

2017 r. 12 osób zawarło umowę najmu  (28 

osób w 2018 r.), 24 osoby oczekuje na 

zawarcie umowy.

Utrzymanie na poziomie roku 2013 sieci 

mieszkań chronionych na terenie Miasta Lublin 

dla osób usamodzielnianych (bez kosztów 

zatrudnienia pracownika nadzorującego 

prawidłowe funckjonowanie mieszkań 

chronionych) 

2019 r. 111 435,86 X 111 435,86 X

liczba funkcjonujących 

mieszkań chronionych /liczba 

miejsc

  7/25

"Program Wspierania Rodziny 

i Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej 

na terenie Miasta Lublin 

w latach 2019-2021".

Udzielanie pomocy 

w postaci przyznania pobytu 

w mieszkaniach chronionych 

na terenie Miasta Lublin

2019 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 2019-2021".

W Mieście Lublin funkcjonuje sieć mieszkań 

chronionych dla osób usamodzielnianych, która 

zapewnia wystarczającą liczbę miejsc - zgodnie 

z "Programem Wspierania Rodziny i Rozwoju 

Systemu Pieczy Zastępczej na terenie Miasta 

Lublin w latach 2019-2021".

2019 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 2019-2021".

Pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków 

mieszkaniowych poprzez przygotowywanie 

stosownych pism lub zaświadczeń do Urzędu 

Miasta Lublin w sprawie przyznania mieszkania 

z zasobów Miasta Lublin. W dniu 01.12.2017 r. 

Wydział Spraw Mieszkaniowych zatwierdził 

wykaz wychowanków uprawnionych do 

zawarcia umowy najmu. Na wykazie 

umieszczono 64 osoby.

2019 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 2019-2021".

Nadzór nad prawidłowym wypełnianiem zadań 

zawartych 

w indywidualnych programach usamodzielnienia

2019 r. bez nakładów finansowych X X X liczba osób usamodzielnionych 43

43 osoby pozytywnie zakończyły realizację 

indywidualnego rogramu usamodzielnienia 

(17 z placówek, 26 z rodzin zastępczych)

Dystrybucja poradnika Vademecum 

Usamodzielnienia "Postaw na przyszłość"

Wydanie informatora "Bezpieczny start"

2019 r. 4 735,50 X 4735,5 X
liczba wydanych informatorów 

i częstotliwość ich aktualizacji 
200

Wydano poradnik "Bezpieczny start"  dla 

osób opuszczających placówki, o których 

mowa w art.. 88 ust. 1 ustawy o pomocy 

społecznej. Poradnik będzie przekazywany 

osobom usamodzielnianym w 2020 r. 

Udzielanie wsparcia w postaci poradnictwa 

rodzinnego, prawnego oraz w zakresie edukacji 

i zatrudnienia.

2019 r. bez nakładów finansowych X X X

"Program Wspierania Rodziny 

i Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej 

na terenie Miasta Lublin 

w latach 2019-2021".liczba osób 

usamodzielniających się 

korzystających z usług 

doradczych

265

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w 

Lublinie;

Wydzial Spraw 

Mieszkaniowych 

Urzędu Miasta Lublin, 

Centrum Edukacji i 

Pracy Miłodzieży OHP, 

organizace 

pozarządowe

1.2.2.Doskonalenie systemu rodzinnej i 

instytucjonalnej pieczy zastępczej. Zaoewnienie 

własciwych warunków życia dzieciom pozbawionym 

opieki rodzin naturalnych

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w 

Lublinie

kuratorzy sądowi, 

policja,organizacje 

pozarządowe, 

oragzniacje 

wyznaniowe, placówki 

opiekuńczo - 

wychowawcze

1.2.3. Tworzenie sprawnego systemu 

usamodzielniania i integracji ze środowiskiem 

wychowanków rodzin zastępczych i placówek 

opiekunczo - wychowawczych

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w 

Lublinie

20 484,00 20 484,00
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Załącznik 1 

Praca socjalna prowadzona przez pracownika 

socjalnego nadzorującego prawidłowe 

funkcjonowanie mieszkań chronionych 

przeznaczonych dla osób usamodzielnianych

2019 r. bez nakładów finansowych X X X

416 665 673,19 374 361 657,34 40 920 864,07 1 383 151,78

państwo gmina inne Nazwa wskaźnika Liczba

Program profilaktyki

próchnicy zębów dla uczniów lubelskich szkół na 

lata 2018-2020”

marzec-listopad 

2019 r.
593 447,00 0,00 453 706,20 139 740,80

liczba realizowanych 

profilaktycznych programów 

zdrowotnych

7 zrealizowano

Program profilaktyczny chorób zakaźnych

 w zakresie szczepień ochronnych przeciw 

grypie dla osób powyżej 65 roku życia

wrzesień-listopad 

2019 r.
321 680,00 0,00 321 680,00 0,00

liczba osób objętych 

profilaktycznymi programami 

zdrowotnymi

21 158 zrealizowano

Program szczepień ochronnych przeciw 

wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) dla 12-

letnich mieszkanek Lublina w latach 2017-2020

styczeń-listopad 

2019 r.
170 240,00 0,00 170 240,00 0,00

ilość wydanych materiałów 

informacyjnych dotyczących 

profilaktyki zdrowotnej

4 000 zrealizowano

Program  profilaktyki zakażeń 

pneumokokowych w   zakresie szczepień 

ochronnych przeciwko pneumokokom dla dzieci 

w   wieku 3 lat na lata  

styczeń-listopad 

2019 r.
130 500,00 0,00 130 500,00

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  

2019 r.
100 000,00 0,00 100 000,00 0,00

liczba osób biorących udział w 

profilaktycznych akcjach 

prozdrowotnych

2 900 zrealizowano

Program polityki zdrowotnej 

Gminy Lublin na lata 2018-2020 

w przedmiocie opieki paliatywnej 

i hospicyjnej dla dzieci i młodzieży oraz dla osób 

dorosłych w stanach terminalnych choroby

marzec-listopad 

2019 r.
297 731,00 0,00 180 145,80 117 585,20 zrealizowano

  Program  Polityki Zdrowotnej  Gminy  Lublin na  

lata  2019-2021  w zakresie zdrowego 

odżywiania dla  dzieci  klas  I-III szkół 

podstawowych 

październik-

grudzień 2019 r.
106 790,00 0,00 106 790,00 0,00 zrealizowano

liczba działań zrealizowanych 

w ramach podprogramów na 

rzecz ochrony zdrowia 

psychicznego

4 zrealizowano

liczba osób objętych 

działaniami
1 467 zrealizowano

liczba działań zrealizowanych 

w ramach podprogramów na 

rzecz ochrony zdrowia 

psychicznego

6

liczba osób objętych 

działaniami
76

1 824 603,69 74 479,00 1 489 101,69 261 023,00

2

1.3.2. Realizacja kompleksowych działań na rzecz 

ochrony zdrowia psychicznego mieszkańców Miasta 

Lublin

Program ochrony zdrowia psychicznego dla 

Miasta Lublin na lata 2018-2022

Wydział Zdrowia i 

Profilaktyki UM Lublin

MOPR w Lublinie, 

MUP w Lublinie, Biuro 

ds. Osób 

Niepełnosprawnych 

UM Lublin, CIK, 

podmioty lecznicze i 

organizacje 

pozarządowe, 

działające w obszarze 

ochrony zdrowia 

psychicznego na 

terenie Miasta Lublin

kwiecień-listopad 

2019 r.
26 039,69 26 039,69

liczba osób 

usamodzielniających się 

korzystających z usług 

doradczych

265

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w 

Lublinie;

Wydzial Spraw 

Mieszkaniowych 

Urzędu Miasta Lublin, 

Centrum Edukacji i 

Pracy Miłodzieży OHP, 

organizace 

pozarządowe

Zadania Realizowane działania

1.3.1. Realizacja profilaktycznych programów 

zdrowotnych

 Wydział Zdrowia i 

Profilaktyki UM Lublin

Wydział Zdrowia i 

Profilaktyki UM Lublin

Źródła finansowania Wskaźniki realizacji zadania

1.2.3. Tworzenie sprawnego systemu 

usamodzielniania i integracji ze środowiskiem 

wychowanków rodzin zastępczych i placówek 

opiekunczo - wychowawczych

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w 

Lublinie

3 697,000,0078 176,00

Koordynator Realizatorzy Termin realizacji Koszt działania

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.

Zadanie zrealizowane w ramach 

Programu (proszę podać nazwę)

Nie zostało zrealizowane w 2019 roku 

(proszę wskazać powód)

2019 r.

1.3. Cel szczegółowy Ochrona zdrowia mieszkańców

 Wydział Zdrowia i 

Profilaktyki UM Lublin

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

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)

74 479,00

liczba zorganizowanych 

konferencji

CEL 1.2. Usprawnienie systemu wsparcia dzieci i rodzin razem:

CEL 1.3. Ochrona zdrowia mieszkańców razem:

Sprawozdanie za 2019 r. Strona 5



Załącznik 1 

państwo gmina inne

418 490 276,88 374 436 136,34 42 409 965,76 1 644 174,78

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

416 665 673,19 374 361 657,34 40 920 864,07 1 383 151,78

1 824 603,69 74 479,00 1 489 101,69 261 023,00

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

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

poprawy jakości życia mieszkańców Miasta Lublin razem:

CEL 1.2. Usprawnienie systemu wsparcia dzieci i rodzin razem:

CEL 1.3. Ochrona zdrowia mieszkańców razem:

Koszt działania

Źródła finansowania

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

państwo gmina inne Nazwa wskaźnika Liczba

Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na 

odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. 

Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. 

Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej 

wraz z budową skrzyżowania z DW 830

2017 – 2019 162 536 093,30 0,00 32 140 514,53 130 395 578,77

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

(koszty ze względu na perspektywę wieloletnią nie uwzględnione w 

podsumowaniu)

Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. 

Kalinowszczyzna w

Lublinie

2016-2019 3 427 093,58 318 777,83 398 704,13 2 709 611,62

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 

2014-2020

(koszty ze względu na perspektywę wieloletnią nie uwzględnione w 

podsumowaniu)

Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności 

publicznej w Lublinie 
2014-2019 4 155 293,47 0,00 1 917 849,99 2 237 443,48

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 

2014-2020

(koszty ze względu na perspektywę wieloletnią nie uwzględnione w 

podsumowaniu)

Rozbudowa ul. Pana Tadeusza w Lublinie 2019 4 206 736,95 2 091 080,00 2 115 656,95 0,00 Fundusz Dróg Samorządowych

Przebudowa boiska wielofunkcyjnego i budowa 4-

torowej bieżni prostej przy Szkole Podstawowej nr 5 

oraz remont sali gimnastycznej przy Szkole 

Podstawowej nr 7 w Lublinie

2018-2019 2 459 365,00 668 000,00 1 791 365,00 0,00

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

(koszty ze względu na perspektywę wieloletnią nie uwzględnione w 

podsumowaniu)

Przebudowa ul. Piaskowej i Pawiej wraz z mostem 2019 11 702 123,00 5 825 354,00 5 876 769,00 0,00 Subwencja z Budżetu Państwa

jw. 2019 r. jw. jw. jw. jw.

liczba inwestycji 

realizowanych w myśl idei 

projektowania 

uniwersalnego

jw.

Prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz 

integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu 

ich dyskryminacji - Badania pamięci

2019 r. 5 007,60 0 0,00 5 007,60
liczba podmiotów 

udzielających porad
1 podmiot

zadania zlecone ze środków PFRON będących w dyspozycji Miasta 

Lublin (algorytm),

Prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz 

integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu 

ich dyskryminacji -Kampania społeczna ,,Jestem taki 

jak Ty"

2019 r. 8 509,00 0,00 0,00 8 509,00

liczba 

publikacji/egzemplarzy 

publikacji

5 bilboardów

6 reklam prasowych

15 postów na FB

zadania zlecone ze środków PFRON będących w dyspozycji Miasta 

Lublin (algorytm),

2019 r. 0,00 0,00 0,00 0,00

liczba instytucji, które 

wdrożyły dostęp do 

informacji ze szczególnym 

uwzględnieniem potrzeb 

osób niewidomych i 

niedowidzących, osób 

głuchych i niedosłyszących

15 922 376,55 7 916 434,00 7 992 425,95 13 516,60

2.1.1. Wdrażanie i realizacja 

idei projektowania 

uniwersalnego, jako czynnika 

warunkującego dostępnośc 

architektoniczną oraz 

dostępność przestrzeni 

publicznej

Pełnomocnik 

Prezydenta ds. Osób 

Niepełnosprawnych

Wydział Funduszy 

Europejskich

Wydział Inwestycji i Remontów, 

Zarząd Dróg i Mostów, Zarząd 

transportu Miejskiego

Wydział ds. Osób 

Niepełnosprawnych, Wydział 

Projektów Nieinwestycyjnych, 

Wydział Architektury i 

Budownictwa, Wydział 

Planowania Urzędu Miasta 

Lublin, Społeczna Rada ds. 

Osób Niepełnosprawnych , 

jednostki organizacyjne miasta, 

organizacje pozarządowe

liczba projektów 

opracowanych w myśl idei 

projektowania 

uniwersalnego 

6

Koszt działania

Wskaźniki realizacji zadania Zadanie zrealizowane 

w ramach Programu (proszę podać nazwę)

Nie zostało zrealizowane 

w 2019 roku (proszę wskazać powód)

Źródła finansowania

Realizowane działania Koordynator Realizatorzy
Termin 

realizacji

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

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

Zadania

2.1.2.Zapewnienie dostępu do 

informacji o ulgach i 

uprawnieniach osób 

niepełnosprawnych, możliwym 

wsparciu finansowym i 

rzeczowym, rehabilitacji 

zdrowotnej, zawodowej i 

społecznej oraz 

funkcjonowaniu jednostek 

organizacyjnych Miasta Lublin

Wydział ds. Osób 

Niepełnosprawnych

Pełnomocnik Prezydenta ds. 

Osób Niepełnosprawnych, 

Wydział Informatyki i 

Telekomunikacji, Wydział 

Projektów Nieinwestycyjnych 

Urzędu Miasta Lublin,Miejski 

Ośrodek Pomocy Rodzinie w 

Lublinie, organizacje 

pozarządowe

CEL 2.1 Wspieranie i realizacja działań zmierzających do udostępnienia przestrzeni publicznej oraz informacji razem:
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Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Lublin 2014 - 2020 Załącznik 1

państwo gmina inne Nazwa wskaźnika Liczba

Organizowanie lokalnych, regionalnych i 

ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, 

turystycznych i rekreacyjnych dla osób 

niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w 

tych dziedzinach

2019 r. 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00

liczba akcji i programów w 

zakresie aktywizacji 

środowiska lokalnego osób 

niepełnosprawnych

3 umowy zawarte w ramach 

otwartego konkursu ofert na 

wspieranie zadań 

publicznych z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i 

społecznej osób 

niepełnosprawnych ze 

środków PFRON

zadania zlecone ze środków PFRON będących w dyspozycji Miasta 

Lublin (algorytm),

Uruchomienie mieszkań wspomaganych w ramach 

projektu "Lubinclusion .„LUBInclusiON - działania 

profilaktyczne i usamodzielniające

w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc 

usług społecznych” realizowany na terenie miasta 

Lublin w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 

– 2020."   

2019 r. 507 379,00 0,00 0,00 507 379,00
liczba nowo utworzonych 

jednostek
7 „LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające

w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług 

społecznych” realizowany na terenie miasta Lublin w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 

na lata 2014 – 2020
Uruchomienie Klubów Seniora w ramach projektu 

„LUBInclusiON - działania profilaktyczne i 

usamodzielniające

w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc 

usług społecznych” realizowany na terenie miasta 

Lublin w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 

2019 r. 168 549,95 14 386,75 30 522,04 123 641,16
liczba jednostek, które 

poszerzyły ofertę wsparcia
6

„LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające

w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług

społecznych” realizowany na terenie miasta Lublin w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

na lata 2014 – 2020

2.2.3. Wdrażanie i promowanie 

innowacyjnych form wsparcia 

dostosowanych do potrzeb 

osób niepełnosprawnych

W ramach programu Za życiem w 2019 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.

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w 

Lublinie

organizacje pozarządowe, 

Wydział ds. Osób 

Niepełnosprawnych, 

Pełnomocnik Prezydenta ds. 

Osób Niepełnosprawnych

2019 r. 560 063,88 560 063,88 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)

1 245 992,83 574 450,63 30 522,04 641 020,16

państwo gmina inne Nazwa wskaźnika Liczba

Wspieranie  aktywności osób niepełnosprawnych 

poprzez programy i projekty realizowane w 

środowiskowych domach samopomocy oraz w 

dziennych ośrodkach wsparcia dla seniorów np.. 

Kierunek Wrocław - aktywnie i turystycznie w Kotlinie 

Kłodzkiej, Wystawa prac w ramach obchodów Dni 

Solidarności Międzypokoleniowej Polskie Radio Lublin

2019 r. 39 265,09   0,00   12 851,46   26 413,63   

liczba 

programów/projektów 

promujących osiągnięcia 

osób niepełnosprawnych

47

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 

Wskaźniki realizacji zadania

Realizowane działania Koordynator Realizatorzy

Zadania Realizowane działania Koordynator Realizatorzy
Termin 

realizacji

2.2.1. Aktywizowanie 

środowiska lokalnego na rzecz 

osób niepełnosprawnych 

poprzez współpracę instytucji i 

organizacji pozarządowych

Wydział ds. Osób 

Niepełnosprawnych

jednostki organizacyjne miasta, 

Wydziały Urzędu Miasta, 

Pełnomocnik Prezydenta ds. 

Osób Niepełnosprawnych, szkoły 

wyższe, ośrodki badawcze, 

media, organizacje 

pozarządowe, w tym wolontariat

2.2. Cel szczegółowy Stworzenie zintegrowanego systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych

Koszt działania

Źródła finansowania

Zadanie zrealizowane 

w ramach Programu (proszę podać nazwę)

Nie zostało zrealizowane 

w 2019 roku (proszę wskazać powód)

2.2.2. Tworzenie i rozwijanie 

infrastruktury odpowiadającej 

potrzebom osób 

niepełnosprawnych 

mieszkańców Miasta Lublin i 

ich rodzin

Wydział ds. Osób 

Niepełnosprawnych

jednostki organizacyjne miasta, 

Wydział Inwestycji i Remontów, 

Wydział Spraw Mieszkaniowych, 

Wydział Zdrowia i Profilaktyki UM 

Lublin, Zarząd Nieruchomości 

Komunalnych, jednostki 

organizacyjne pomocy 

społecznej, instytucje kulturalne, 

organizacje pozarządowe

2.3. Cel szczegółowy Podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej

Zadania

Zadanie zrealizowane 

w ramach Programu (proszę podać nazwę)

Nie zostało zrealizowane 

w 2019 roku (proszę wskazać powód)

Koszt działania

Źródła finansowania Wskaźniki realizacji zadania

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

Wydział ds. Osób 

Niepełnosprawnych

2.3.1. Wspieranie aktywności 

osób niepełnosprawnych i ich 

rodzin oraz działań 

samopomocowych w celu 

pełnej integracji społecznej 

oraz szeroko pojętej 

rehabilitacji

Termin 

realizacji

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

różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego
2019 r. 16 483,40   0,00   0,00   16 483,40   

liczba 

programów/projektów 

promujących osiągnięcia 

osób niepełnosprawnych, 

liczba osób objętych 

zadaniem w ramach 

konkursu

3 umowy zawarte w ramach 

otwartego konkursu ofert na 

wspieranie zadań 

publicznych z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i 

społecznej osób 

niepełnosprawnych ze 

środków PFRON/ 580 osób  

zostało objętych zadaniem

zadania zlecone ze środków PFRON będących w dyspozycji Miasta 

Lublin (algorytm),

Wspieranie  aktywności osób niepełnosprawnych 

poprzez programy i projekty realizowane w 

środowiskowych domach samopomocy oraz w 

dziennych ośrodkach wsparcia dla seniorów 

np..Poznajmy się - warsztaty rękodzielnicze i kulinarne 

dla mieszkańców Lublina podczas VII Targów 

Aktywności Osób Niepełnosprawnych

2019 r. 18 432,80   0,00   10 000,00   8 432,80   
liczba imprez 

integracyjnych
381

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 

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki ze 

środków PFRON
2019 r. 160 000,00   0,00   0,00   160 000,00   35

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”

2019 r. 4 293 805,00   0,00   0,00   4 293 805,00   

liczba osób, które 

otrzymały dofinansowania z 

zakresu rehabilitacji 

społecznej

5649 Środki PFRON

Likwidacja barier transportowych „Zakup przez Dom 

Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych 

Fizycznie w lublinie samochodu do przewozu osoby na 

wózku inwalidzkim   

2019 r. 114 882,00   91 905,60   22 976,40   0,00   
liczba dofinansowanych 

środków transportu
1 Zadanie zrealizowane dzięki dotacji celowej z budżetu państwa 

0,00   
liczba instytucji, w których 

zlikwidowano bariery

4 642 868,29   91 905,60   45 827,86   4 505 134,83   

państwo gmina inne Nazwa wskaźnika Liczba

Realizacja programów szkolenia sportowego osób 

niepełnosprawnych oraz organizacja imprez
2019 r. 244 910,00 0,00 244 910,00 0,00

liczba projektów 

realizowanych na rzecz 

aktywnej integracji dzieci i 

młodzieży 

niepełnosprawnej

14

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi zgodnie z 

art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie

Dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych i 

materiałów dydaktycznych - program "Wyprawka 

szkolna"

2019 r. 126 218,22 126 218,22 0,00 0,00
Rządowy program pomocy uczniom w 2019 roku - 'WYPRAWKA 

SZKOLNA"

Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, 

materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe 

dostosowane do potrzeb edukacyjnych uczniów   

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego do bezpłatnego przekazania uczniom

2019 r. 177 354,67 177 354,67 0,00 0,00 brak

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

liczba uczniów 

niepełnosprawnych 

uczęszczających do 

przedszkoli i szkoł na 

wszystkich poziomach 

edukacji

1 685 zrealizowano

2.3.2. Stopniowe likwidowanie 

istniejących barier 

technicznych, 

komunikacyjnych, 

architektonicznych oraz 

społecznych w celu 

umożliwienia osobom 

niepełnosprawnym 

pełniejszego uczestnictwa w 

życiu społecznym

Wydział ds. Osób 

Niepełnosprawnych

Miejski Ośrodek Pomocy 

Rodzinie w Lublinie, PFRON, 

jednostki organizacyjne miasta, 

Wydziały Urzędu Miasta, 

organizacje pozarządowe, 

społeczność lokalna

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

Wydział ds. Osób 

Niepełnosprawnych

2.3.1. Wspieranie aktywności 

osób niepełnosprawnych i ich 

rodzin oraz działań 

samopomocowych w celu 

pełnej integracji społecznej 

oraz szeroko pojętej 

rehabilitacji

2.4. Cel szczegółowy Integracja społeczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

Zadania Realizowane działania Koordynator Realizatorzy
Termin 

realizacji
Koszt działania

Źródła finansowania Wskaźniki realizacji zadania
Zadanie zrealizowane 

w ramach Programu (proszę podać nazwę)

Nie zostało zrealizowane 

w 2019 roku (proszę wskazać powód)

liczba projektów 

realizowanych na rzecz 

aktywnej integracji dzieci i 

młodzieży niepełnosprawej

2

jednostki organizacyjne miasta, 

Wydział Inwestycji i Remontów 

Urzędu Miasta, Miejski Ośrodek 

pomocy Rodzinie w Lublinie, 

Pełnomocnik Prezydenta ds. 

Osób Niepełnosprawnych, 

organizacje pozarządowe

CEL 2.3. Podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej razem:

2.4.1. Podjęcie działań na 

rzecz dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej i ich rodzin w 

celu umożliwienia im 

aktywnego uczestnictwa w 

życiu społecznym

Wydział ds. Osób 

Niepełnosprawnych

Wydział Oświaty i Wychowania, 

Wydział Kultury, Wydział Sportu i 

Turystyki Urzędu Miasta Lublin, 

placówki oświatowe, 

Pełnomocnik Prezydenta ds. 

Osób Niepełnosprawnych, 

organizacje pozarządowe, w tym 

wolontariat, społeczność lokalna

Organizacja kształcenia specjalnego i kształcenia 

integracyjnego

2.4.2. Zapewnienie możliwości 

pobierania nauki, jak również 

zdobywania przyszłego 

zawodu we wszystkich typach 

szkół przez dzieci i młodzież 

niepełnosprawną zgodnie z 

indywidualnymi potrzebami 

rozwojowymi i edukacyjnymi 

oraz predyspozycjami

Wydział Oświaty i 

Wychowania Urzędu 

Miasta Lublin
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2019 r. b.d. b.d. b.d. b.d.

liczba przedszkoli i szkół 

prowadzących kształcenie 

specjalne i integracyjne

29 zrealizowano

2.4.3. Promowanie działań 

placówek realizującyh 

programy na rzecz integracji i 

rozwoju dzieci i młodzieży, w 

szczególności o charakterze 

kulturalnym i sportowym

b.d.
Wydział ds. Osób 

Niepełnosprawnych

placówki oświatowe, Wydział 

Kultury, Wydział Sportu i 

Turystyki Urzędu Miasta Lublin, 

Miejski Ośrodek Pomocy 

Rodzinie w Lublinie

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

liczba imprez promujących 

umiejętnosci i osiągnięcia 

dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej

2019 r.

548 482,89 303 572,89 244 910,00 0,00

2.5 Cel szczegółowy

państwo gmina inne Nazwa wskaźnika Liczba

b.d. 2019 r. 0,00 0,00 0,00 0,00

liczba instytucji i organizacji 

działających na rzecz 

aktywizacji zawodowej 

osób niepełnosprawnych 

na terenie miasta

b.d.

Realizacja projektu "Rehabilitacja zawodowa osób 

niepełnosprawnych w mieście Lublin"
2019 69 500,68 69 500,68 0,00 0 2 Program wyrównywania różnic między regionami III w obszare G

Umożliwienie osobom niepełnosprawnym podjęcia 

pracy, samozatrudnienia, uczestnictwa w stażach i 

szkoleniach z różnych dziedzin oraz dostępnych innych 

formach wsparcia

2019 r. 1 029 949,00 1 029 949,00 0,00 0,00 358

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 194/V/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 28 marca 2019r. 

w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i 

społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się 

środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w 2019 roku. 

Uchwała Nr 368/X/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 17 października 

2019r. w sprawie zmiany uchwały nr 194/V/2019 Rady Miasta Lublin 

z dnia 28 marca 2019r.

w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i 

społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się 

środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w 2019roku. Uchwała Nr 464/XI/2019 Rady 

Miasta Lublin z dnia 21 listopada 2019r. w sprawie zmiany uchwały 

nr 194/V/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 28 marca 2019r.w sprawie 

określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej 

i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się 

środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w 2019roku. 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.

1 099 449,68 1 099 449,68 0,00 0,00

liczba osób 

niepełnosprawnych, które 

podjęły zatrudnienie

Realizatorzy
Termin 

realizacji
Koszt działania

Źródła finansowania Wskaźniki realizacji zadania Zadanie zrealizowane w ramach Programu (proszę podać 

nazwę)

Nie zostało zrealizowane w 2019 roku (proszę wskazać powód)

jednostki organizacyjne miasta, 

Wydział Inwestycji i Remontów 

Urzędu Miasta, Miejski Ośrodek 

pomocy Rodzinie w Lublinie, 

Pełnomocnik Prezydenta ds. 

Osób Niepełnosprawnych, 

organizacje pozarządowe

2.5.1. Działania na rzecz 

aktywizacji zawodowej osób 

niepełnosprawnych

Miejski Urząd Pracy w 

Lublinie

Wydział ds. Osób 

Niepełnosprawnych, PFRON 

Oddział Lubelski, Urząd Miasta, 

organizacje pozarządowe, 

warsztaty terapii zajęciowej, 

zakłady pracy chronionej, 

zakłady aktywności zawodowej, 

jednostki organizacyjne miasta

Wsparcie działań w ramach rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych

Zadania Realizowane działania Koordynator

CEL 2.4. Integracja społeczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej razem:

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

Organizacja kształcenia specjalnego i kształcenia 

integracyjnego

2.4.2. Zapewnienie możliwości 

pobierania nauki, jak również 

zdobywania przyszłego 

zawodu we wszystkich typach 

szkół przez dzieci i młodzież 

niepełnosprawną zgodnie z 

indywidualnymi potrzebami 

rozwojowymi i edukacyjnymi 

oraz predyspozycjami

Wydział Oświaty i 

Wychowania Urzędu 

Miasta Lublin
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państwo gmina inne

23 459 170,24 9 985 812,80 8 313 685,85 5 159 671,59

15 922 376,55 7 916 434,00 7 992 425,95 13 516,60

1 245 992,83 574 450,63 30 522,04 641 020,16

4 642 868,29 91 905,60 45 827,86 4 505 134,83

548 482,89 303 572,89 244 910,00 0,00

1 099 449,68 1 099 449,68 0,00 0,00

Źródła finansowania

PODSUMOWANIE:

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

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

CEL 2.3. Podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej razem:

CEL 2.4. Integracja społeczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej razem:

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

Koszt działania

CEL GŁÓWNY 2. STWORZENIE WARUNKÓW DLA GODNEGO FUNKCJONOWANIA W SPOŁECZEŃSTWIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
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państwo gmina inne Nazwa wskaźnika Liczba

Współpraca z Radą Seniorów Miasta Lublin 2019 r. x x x x
liczba spotkań, konferencji 

zorganizowanych
2 zrealizowano

Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2019 r. x x x x

liczba współpracujących 

organizacji pozarządowych i 

instytucji zajmujących się 

osobami starszymi

84 (18 organizacji działających 

na rzecz seniorów)
zrealizowano

Dyżur Pełnomocnika w IPS 2019 r. x x x x

liczba dyżurów 

informacyjnych/liczba osób które 

skorzystały z informacji

45/270 zrealizowano

Prowadzenie i utrzymanie ośrodków wsparcia dla 

seniorów
2019 r. 5 123 028,89 124 856,36 3 936 586,05 1 061 586,48

liczba dziennych ośrodków 

wsparcia dla seniorów
25

Zespół Ośrodków Wsparcia i Świetlica dla 

Seniorów prowadzona przez PCK ul. 

Puchacza 6 Oddział Okręgowy w Lublinie

Prowadzenie ośrodków wsparcia dla seniorów o 

specjalnych potrzebach 
2019 r. 1 950 955,66 1 950 955,66 0,00 0,00

liczba ośrodków wsparcia dla 

seniorów
3

Podmioty prowadzące: Lubelskie 

Stowarzyszenie Alzheimerowskie ul. 

Towarowa 9, ŚDS „Mozaika” - Oddział nr 2, 

ul. Lwowska 28, ŚDS „Kalina” il. 

Kalinowszczyzna 84.

Uczestnicy ośrodków korzystający z usług 

wspomagających, zdrowotnych, aktywizujących
2019 r. 5 093 028,89 124 856,36 3 906 586,05 1 061 586,48

liczba osób korzystających z 

oferty dziennych ośrodków 

wsparcia dla seniorów

879

W ramach projektów unijnych: 

LubIncluciON, "Aktywni i samodzielni" oraz 

ze środków własnych Gminy Lublin

Uczestnicy ośrodków korzystający z usług 

wspomagających, zdrowotnych, aktywizujących
2019 r. x x x x

liczba osób korzystających z 

usług wspomagających, 

zdrowotnych, aktywizujących

879

W ramach projektów unijnych: 

LubIncluciON, "Aktywni i samodzielni" oraz 

ze środków własnych Gminy Lublin

Realizacja zadania z pomocy społecznej - usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
2019 r. 11 823 238,50 0,00 11 823 238,50 0,00

liczba osób korzystających z 

usług opiekuńczych i ze 

specjalistycznych usług 

opiekuńczych

1 631

Realizacja zadania z pomocy społecznej - specjalistyczne 

usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
2019 r. 624 408,00 624 408,00 0,00 0,00

liczba osób objętych pomocą w 

postaci specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi

110

2019 r. x x x x
liczba osób starszych objetych 

wsparciem wolontariuszy

4 osoby (środowiska 

indywidualne)
zrealizowano

2019 r. x x x x
liczba odwiedzin wolontariuszy w 

środowisku osób starszych

83 wizyty w środowiskach 

indywudual-

nych 

zrealizowano

2019 r. x x x x
liczba utworzonych miejsc 

hostelowych, interwencyjnych

stan na dziań 

31.12.2019 r.
x x x x

liczba osób oczekujących na 

miejsce w domach pomocy 

społecznej

225 zrealizowano

2019 r. 33 107 219,82 0,00 33 107 219,82 0,00
liczba nowoutworzonych i 

istniejących miejsc w DPS

l. nowoutworzonych 0  

l. miejsc 625

W 2019 roku na terenie Miasta Lublin 

funkcjonowało 7 domów pomocy społecznej

Zapewnienie opieki w domach pomocy społecznej 

osobom niemogącym samodzielnie funkcjonować w 

środowisku

zlecanie zadań na mocy zawartych umów - 

podmiotom wyłonionym w drodze otwartego 

konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych z zakresu pomocy społecznej w 

formie usług opiekuńczych i 

specjalistycznych usług opiekuńczych oraz 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz 

mieszkańców Miasta Lublin w latach 2018 - 

2020. 

Kontynuowanie działalności wolontarystycznej w 

strukturach MOPR w Lublinie, skierowanej do osób 

starszych, które własnym staraniem nie są w stanie 

przezwyciężyć rodzących się problemów życia 

codziennego

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

3.1 Cel szczegółowy Wyrównywanie szans i zapobieganie wykluczeniu społecznemu seniorów

Zadania Realizowane działania Koordynator Realizatorzy
Termin 

realizacji
Koszt działania

Źródła finansowania Wskaźniki realizacji zadania Zadanie zrealizowane w ramach 

Programu (proszę podać nazwę)

Nie zostało zrealizowane w 2019 roku 

(proszę wskazać powód)

3.1.1. Aktywizowanie 

środowiska lokalnego na 

rzecz osób starszych 

poprzez rozszerzanie 

współpracy instytucji i 

organizacji 

pozarządowych

Pełnomocnik 

Prezydenta Miasta 

Lublin ds. Seniorów

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w 

Lublinie, Lubelskie 

Centrum Aktywności 

Obywatelskiej, 

jednostki 

organizacyjne miasta, 

organizacje 

pzarządowe, w tym 

wolontariat

3.1.2. Doskonalenie 

systemu wsparcia dla 

osób starszych 

funkcjonujących 

samodzielnie w 

środowisku

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w 

Lublinie

organizacje 

pozarzadowe, 

wolontariusze

3.1.3. Rozwijanie i 

doskonalenie systemu 

wsparcia dla osób 

starszych nie mogących 

funkcjonować 

samodzielnie w 

środowisku

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w 

Lublinie

Wydział Funduszy 

Europejskich

Wydział Inwestycji i 

Remontów,

organizacje 

pozarządowe, 

jednostki 

organizacyjne 

pomocy społecznejSprawozdanie za 2019 r. Strona 12
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Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. 

Kalinowszczyzna w

Lublinie

2016-2019 3 427 093,58 318 777,83 398 704,13 2 709 611,62
liczba nowoutworzonychmiejsc w 

DPS
16,00

Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020

2019 r. x x x x liczba osób skierowanych do DPS 225 zrealizowano

2019 r. x x x x
liczba osób zamieszkujących w 

DPS
748

Dane dotyczą osób zamieszkujących w 

lubelskich domach pomocy społecznej w 

2019 r. narastająco

Realizacja Programu "Lublin Strefa 60+", w ramach 

którego funkcjonuje Lubelska Karta Seniora
2019 r. x x x x

liczba osób posiadających 

Lubelską kartę Seniora

(wg stanu na dzień 31.12.2019 r.)

18 996 zrealizowano

Organizacja miejskich obchodów Dnia Babci i Dziadka, 

koncertu z okazji Dnia Kobiet, Dnia Solidarności 

Międzypokoleniowej, Lubelskich Dni Seniora, Konkurs 

"Miejsce Przyjazne Seniorom", targów LubSenior, pokazu 

mody senioralnej "Odczaruj Jesień Życia", konkursu 

plastycznego „Rodziny inspirują Lublin – Lublin wielu 

pokoleń”

2019 r. x x x x

liczba zorganizowanych szkoleń, 

pogadanek, spotkań 

informacyjnych

8 zrealizowano

61 148 973,34 3 143 854,21 53 172 334,55 4 832 784,58

państwo gmina inne Nazwa wskaźnika Liczba

liczba osób objętych programami 

profilaktyki zdrowotnej
22 zrealizowano

liczba programów 2 zrealizowano

liczba osób uczestniczących w 

pogadankach prozdrowotnych, 

spotkaniach informacyjnych

22 zrealizowano

liczba zorganizowanych 

pogadanek prozdrowotnych, 

spotkań informacyjnych

2 zrealizowano

liczba osób objętych programami 

mającymi na celu zwiększenie 

aktywności fizycznej seniorów

0 zrealizowano

2019 r.

 w ramach 

działalności 

statutowej placówek

x x x
liczba osób objętych programami 

profilaktyki zdrowotnej
20

20 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej 

„Betania” brało udział w Programie 

szczepień przeciw grypie

2019 r.

 w ramach 

działalności 

statutowej placówek

x x x liczba programów 1 Program szczepień przeciw grypie

2019 r.

 w ramach 

działalności 

statutowej placówek

x x x

liczba osób uczestniczących w 

pogadankach prozdrowotnych, 

spotkaniach informacyjnych

1053

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 

3.2.1. Realizacja 

profilaktycznych 

programów zdrowotnych i 

propagowanie wśród 

seniorów zdowego stylu 

życia

Wydział Zdrowia i 

Profilaktyki UM Lublin

Pełnomocnik 

Prezydenta ds. 

Seniorów, Społeczna 

rada Seniorów, 

Miejski ośrodke 

Pomocy Rodzinie w 

Lublinie, jednostki 

organizacyjne miasta, 

placówki ochrony 

zdrowia, organizacje 

pozarządowe, w tym 

wolontariat

2019 r.

Realizowanie działań dla osób z problemem alkoholowym 

mających na celu motywowanie do utrzymywania 

trzeźwości

Zapewnienie opieki w domach pomocy społecznej 

osobom niemogącym samodzielnie funkcjonować w 

środowisku

3.1.4. Stopniowe 

likwidowanie barier 

uniemożliwiających 

seniorom uczestniczenie 

w życiu społecznym

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w 

Lublinie

Biuro ds. Osób 

Niepełnosprawnych, 

Pełnomocnik 

Prezydenta ds. 

Seniorów, 

organizacje 

pozarządowe, 

jednostki 

organizacyjne 

pomocy społecznej

5 990,01 0,00 5 990,01 0,00

3.1.3. Rozwijanie i 

doskonalenie systemu 

wsparcia dla osób 

starszych nie mogących 

funkcjonować 

samodzielnie w 

środowisku

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w 

Lublinie

Wydział Funduszy 

Europejskich

Wydział Inwestycji i 

Remontów,

organizacje 

pozarządowe, 

jednostki 

organizacyjne 

pomocy społecznej

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

Zadania Realizowane działania Koordynator Realizatorzy
Termin 

realizacji
Koszt działania

Źródła finansowania Wskaźniki realizacji zadania Zadanie zrealizowane w ramach 

Programu (proszę podać nazwę)

Nie zostało zrealizowane w 2019 roku 

(proszę wskazać powód)

Realizacja programów profilaktycznych dla mieszkańców 

domów pomocy społecznej na terenie Miasta Lublin 

CEL 3.1 Wyrównywanie szans i zapobieganie wykluczeniu społecznemu seniorów razem:
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 Organizowanie spotkań, warsztatów  zajęcia 

kulinoterapii,spotkania z dietetykiem, szkolenia 

promujące zdrowy tryb życia organizowane w domach 

pomocy społecznej np. „Poznaj i zadbaj o swój 

mózg”Pogadanki tematyczne dotyczące profilaktyki i 

chorób wieku starszego, „Psychiczne czynniki zaburzeń 

somatycznych”  

„Gimnastyka poranna” 

2019 r.

 w ramach 

działalności 

statutowej placówek

x x x 327

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 

Zorganizowanie Miasteczka Zdrowia i Urody podczas 

wydarzenia "Odczaruj Jesień Życia", bezpłatne 

konsultacje i badania medyczne, wielorakie formy zajęć 

sportowych oraz  „Miasteczko Zdrowia dla Seniora” 

podczas Lubelskich Dni Seniora, bezpłatne badania 

medyczne podczas Lubelskich Spotkań Seniorów 

LUBSENIOR.

2019 r. b.d. b.d. b.d. b.d. 146 zrealizowano

 Organizowanie spotkań, warsztatów  zajęcia 

kulinoterapii,spotkania z dietetykiem, szkolenia 

promujące zdrowy tryb życia organizowane w domach 

pomocy społecznej np. „Poznaj i zadbaj o swój 

mózg”Pogadanki tematyczne dotyczące profilaktyki i 

chorób wieku starszego, „Psychiczne czynniki zaburzeń 

somatycznych”  

„Gimnastyka poranna” 

2019 r.

 w ramach 

działalności 

statutowej placówek

x x x

liczba osób objętych programami 

mającymi na celu zwiększenie 

aktywności fizycznej seniorów

70 zrealizowano

5 990,01 0,00 5 990,01 0,00

państwo gmina inne Nazwa wskaźnika Liczba

Działania realizowane w domach pomocy społecznej, 

Zespole Ośrodków Wsparcia oraz w Świetlicy dla 

Seniorów prowadzonej przez Okręgowy Oddział PCK

(organizowane były wycieczki, koncerty muzyki 

fortepianowej, wyjścia do Galerii, kina, teatru, filharmonii, 

wyjścia na imprezy sportowe, festyny, festiwale piosenki,  

obchody rocznic, spotkania świąteczne)

2019 r.

 w ramach 

działalności 

statutowej placówek

b.d. b.d. b.d. 397

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 oraz realizacja 

projektów: LubIncluciON, "Aktywni i 

samodzielni", bieżąca działalność ZOW, 

współpraca z org. pozarządowymi,

Organizacja imprez w ramach aktywizacji społecznej 

seniorów
2019 r. 16 738,88 0,00 16 738,88 0,00 36 zrealizowano

Organizacja VIII Lubelskich Dni Seniora
3 - 7 czerwiec 

2019 r.
b.d. b.d. b.d. b.d. Ponad 300 wydarzeń zrealizowano

Projekty realizowane w domach pomocy społecznej, 

Zespole Ośrodków Wsparcia oraz Świetlicy dla Seniorów 

prowadzonej przez Okręgowy Oddział PCK

(organizowane były wycieczki, warsztaty plastyczne, 

koncerty, projekcje filmowe, przedstawienia teatralne,  

spotkania z poezją, sztuką, przeglądy twórczości 

artystycznej, rękodzieła, zajęcia komputerowe,  spotkania 

integracyjne) 

2019 r. 1 250 369,43 124 856,36 63 926,59 1 061 586,48

liczba programów i projektów 

realizowanych na rzecz osób 

starszych/liczba osób objętych 

programami i projektami

95/279

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  oraz w ramach 

projektów                 1. LubIncluciON  2.  

"Aktywni i samodzielni", w tym SOS dla 

seniora"- opaska życia, 3.Seniorada,4. XVI 

Przegląd Twórczości Artystycznej 

Uczestników ZOW

Organizacja konkursu "Miejsce Przyjazne Seniorom"

czerwiec - 

październik 

2019 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 miejsc wyróżnionych 

Certyfikatem
zrealizowano

Pokaz mody senioralnej „Odczaruj Jesień Życia”
12 październik 

2019 r.
b.d. b.d. b.d. b.d. liczba zorganizowanych wydarzeń 1 zrealizowano

3.2.1. Realizacja 

profilaktycznych 

programów zdrowotnych i 

propagowanie wśród 

seniorów zdowego stylu 

życia

Wydział Zdrowia i 

Profilaktyki UM Lublin

Pełnomocnik 

Prezydenta ds. 

Seniorów, Społeczna 

rada Seniorów, 

Miejski ośrodke 

Pomocy Rodzinie w 

Lublinie, jednostki 

organizacyjne miasta, 

placówki ochrony 

zdrowia, organizacje 

pozarządowe, w tym 

wolontariat

liczba zorganizowanych 

pogadanek prozdrowotnych, 

spotkań informacyjnych

Aktywizacja społeczna seniorów

Zadania Realizowane działania Koordynator Realizatorzy
Termin 

realizacji
Koszt działania

Źródła finansowania Wskaźniki realizacji zadania Zadanie zrealizowane w ramach 

Programu (proszę podać nazwę)

Nie zostało zrealizowane w 2019 roku 

(proszę wskazać powód)

3.3.1. Pobudzanie, 

wspieranie i promocja 

aktywnosci społecznej 

osób starszych

Pełnomocnik 

Prezydenta ds. 

Seniorów, Miejski 

Ośrodek Pomocy 

Rodzinie w Lublinie

Biuro ds. Osób 

Niepełnosprawnych, 

media, jednostki 

organizacyjne 

pomocy społecznej, 

organizacje 

pozarządowe, w tym 

wolontariat

liczba zorganizowanych imprez, 

wycieczek, festynów dla seniorów

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

3.3. Cel szczegółowy
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Organizacja wydarzenia Dnia Solidarności 

Międzypokoleniowej

25 kwiecień 

2019 r.
b.d. b.d. b.d. b.d. liczba zorganizowanych wydarzeń 1 zrealizowano

Telewsparcie 60+ - wsparcie psychologiczne na telefon 2019 r. b.d. b.d. b.d. b.d. liczba zorganizowanych inicjatyw 1 zrealizowano

Lubelskie Spotkania Seniorów LUBSENIOR

25-27 

październik 

2019 r.

b.d. b.d. b.d. b.d. liczba zorganizowanych inicjatyw 1 zrealizowano

liczba zrealizowanych wniosków w 

2019 o wydanie Lubelskiej Karty 

Seniora

3226

liczba Partnerów Programu 
170 podmiotów działających w 

różnorodnych branżach

Organizowanie przez domy pomocy społecznej,Zespół  

Ośrodków Wsparcia  oraz Świetlicę dla Seniorów 

prowadzoną 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, 

Dzień Babci, Dzień Dziadka, Spotkanie z Rodzinami, 

Dzień Patronalny Domu,  Święto Niepodległości, Gala 

Wolontariatu, Dni Seniora)

2019 r.

 w ramach 

działalności 

statutowej placówek

b.d. b.d. b.d. 326

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 oraz realizacja 

projektów: LubIncluciON, "Aktywni i 

samodzielni", bieżąca działalność ZOW, 

współpraca z org. Pozarządowymi,

Organizacja imprez w ramach aktywizacji społecznej 

seniorów
2019 r. 5 558,86 0,00 5 558,86 0,00 14 zrealizowano

Dyżury w Wydziale Inicjatyw i Programów Społecznych w 

zakresie doradztwa psychologicznego
2019 r. b.d. b.d. b.d. b.d.

1 (indywidualne wsparcie 

psychologiczne-  66 seniorów, 

grupowe-71)

zrealizowano

Organizacja tematycznych inicjatyw międzypokoleniowych 

razem, w tym:
2019 r. 16 283,48 0,00 16 283,48 0,00 183 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)  

2019 r.

w ramach 

działalności 

statutowej placówek

b.d. b.d. b.d. 112

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 oraz w ramach 

realizacja projektów: LubIncluciON, "Aktywni 

i samodzielni", bieżąca działalność ZOW, 

współpraca z org. Pozarządowymi,

Dzień Solidarności Międzypokoleniowej 
25 kwiecień 

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

Podczas Lubelskich Dni Seniora miało miejsce wiele 

wydarzeń łączących pokolenia (ok. 40)

4-8 czerwiec 

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

 Konkursu plastyczny „Rodziny inspirują Lublin – Lublin 

wielu pokoleń”

14 listopad 

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

Organizacja tematycznych inicjatyw międzypokoleniowych 2019 r. 16 283,48 0,00 16 283,48 0,00 29 zrealizowano

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w 

Lublinie

Biuro ds. Osób 

Niepełnosprawnych, 

Pełnomocnik 

Prezydenta ds. 

Seniorów, placówki 

oświatowe, jednostki 

organizacyjne miasta, 

jednostki 

organizacyjne 

pomocy społecznej, 

organizacje 

pozarzadowe, w tym 

wolontariat

b.d. zrealizowano

42 zrealizowano

Realizacja Programu "Lublin Strefa 60+" 2019 r. b.d. b.d. b.d.

liczba zorganizowanych inicjatyw 

międzypokoleniowych

3.3.1. Pobudzanie, 

wspieranie i promocja 

aktywnosci społecznej 

osób starszych

Pełnomocnik 

Prezydenta ds. 

Seniorów, Miejski 

Ośrodek Pomocy 

Rodzinie w Lublinie

Biuro ds. Osób 

Niepełnosprawnych, 

media, jednostki 

organizacyjne 

pomocy społecznej, 

organizacje 

pozarządowe, w tym 

wolontariat

liczba zorganizowanych inicjatyw 

promujących aktywnośc osób 

starszych

3.3.2. Wzmacnianie 

integracji 

międzypokoleniowej
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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)  

2019 r.

w ramach 

działalności 

statutowej placówek

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

liczba seniorów objętych 

działaniami w ramach integracji 

międzypokolniowych

948

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 oraz w ramach 

realizacja projektów: LubIncluciON, "Aktywni 

i samodzielni", bieżąca działalność ZOW, 

współpraca z org. Pozarządowymi,

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

liczba seniorów objętych 

działaniami w ramach integracji 

międzypokolniowych

1000
zrealizowano

(dane szacunkowe)

2019 r. b.d. b.d. b.d. b.d. liczba seniorów-wolontariuszy 31

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 oraz w ramach 

realizacji projektówłasna inicjatywa 

uczestniczek Ks "Owocowa" i CDP4

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

liczba istniejacych i 

nowopowstałych grup 

samopomocowych osób starszych

1 288 950,65 124 856,36 102 507,81 1 061 586,48

państwo gmina inne

62 443 914,00 3 268 710,57 53 280 832,37 5 894 371,06

61 148 973,34 3 143 854,21 53 172 334,55 4 832 784,58

5 990,01 0,00 5 990,01 0,00

1 288 950,65 124 856,36 102 507,81 1 061 586,48

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w 

Lublinie

Biuro ds. Osób 

Niepełnosprawnych, 

Pełnomocnik 

Prezydenta ds. 

Seniorów, placówki 

oświatowe, jednostki 

organizacyjne miasta, 

jednostki 

organizacyjne 

pomocy społecznej, 

organizacje 

pozarzadowe, w tym 

wolontariat

Źródła finansowania

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

AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I POPRAWY WIZERUNKURAZEM, w tym:

Propagowanie idei wolontariatu wśród Seniorów
3.3.3. Rozwój wolontariatu 

osób starszych

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w 

Lublinie

Biuro  ds.  Osób  

Niepełnosprawnych  

Urzędu  Miasta,  

jednostki 

organizacyjne 

pomocy 

społecznej,organizacj

e pozarządowe

3.3.2. Wzmacnianie 

integracji 

międzypokoleniowej

CEL 3.1 Wyrównywanie szans i zapobieganie wykluczeniu społecznemu seniorów razem:

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

CEL 3.3 Aktywizacja społeczna seniorów razem:

CEL 3.3 Aktywizacja społeczna seniorów razem:

PODSUMOWANIE: Koszt działania
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państwo gmina inne Nazwa wskaźnika Liczba

Przekazywanie  materiałów informacyjnych interesantom (ulotki dotyczące przemocy w 

rodzinie)
2019 r b.d. b.d. b.d. b.d.

liczba wydanych i 

rozprowadzonych materiałów 

informacyjno - edukacyjnych

1000 zrealizowano

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.

Reedukacja osób, które prowadziły pojazdy, będąc pod wpływem alkoholu. 

Organizacja „Miniolimpiady profilaktyczno-sportowej dla szkół gimnazjalnych Miasta 

Lublin,„Rodzinnego Festynu Zdrowotnego”,

organizacja imprezy z okazji Dnia Dziecka oraz imprezy z okazji Mikołaja dla dzieci z 

placówek wsparcia dziennego z terenu Lublina.

Konferencja profilaktyczna "Bezpieczne wakacje bez narkotyków i alkoholu". 

(Wydział Zdrowia i Profilaktyki UM Lublin)

marzec-

czerwiec 2019 

r.

398 400,00 0,00 398 400,00 0,00 23

Gminny Program Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Miasta Lublin na 

2019 r.

    Gminny Program 

Przeciwdziałania Narkomanii dla 

Miasta Lublin na 2019 r.

CIK zorganizowało szkolenia dla przedstawicieli instytucji pracujących w obszarze 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w których uczestniczyli m. in.: dyrektorzy szkół i 

pedagodzy szkolni, policjanci, lekarze, pielęgniarki, kuratorzy, pracownicy socjalni.

2019 r. b.d. b.d. b.d. b.d. 4 zrealizowano

Realizacja programów i działań profilaktycznych na rzecz dzieci i młodzieży 

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

Lublin)

2019 r x x x x 1607

zrealizowano

Gminny Program Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Miasta Lublin na 

2019 r.

CIK zorganizowało szkolenia dla przedstawicieli instytucji pracujących w obszarze 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w których uczestniczyli m. in.: dyrektorzy szkół i 

pedagodzy szkolni, policjanci, lekarze, pielęgniarki, kuratorzy, pracownicy socjalni.

2019 r x x x x 71 zrealizowano

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.

Reedukacja osób, które prowadziły pojazdy, będąc pod wpływem alkoholu. 

Organizacja „Miniolimpiady profilaktyczno-sportowej dla szkół gimnazjalnych Miasta 

Lublin,„Rodzinnego Festynu Zdrowotnego”,

organizacja imprezy z okazji Dnia Dziecka oraz imprezy z okazji Mikołaja dla dzieci z 

placówek wsparcia dziennego z terenu Lublina.

Konferencja profilaktyczna "Bezpieczne wakacje bez narkotyków i alkoholu". 

 (Wydział Zdrowia i Profilaktyki UM Lublin)

marzec-

grudzień 2019 

r.

402 170,00 0,00 402 170,00 0,00 54

Gminny Program Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Miasta Lublin na 

2019 r.

Gminny Program Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Miasta Lublin na 

2019 r.

Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie (CIK) 2019 r b.d. b.d. b.d. b.d. 2 zrealizowano

Realizacja programów i działań profilaktycznych na rzecz dzieci i młodzieży 

mieszkających w obszarach szczególnego ryzyka.

 (Wydział Zdrowia i Profilaktyki UM Lublin)

2019 r x x x x

liczba dzieci, młodzieży i 

dorosłych objętych działaniem 

programów profilaktycznych

7 550

Gminny Program Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Miasta Lublin na 

2019 r.

Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie (CIK) 2019 r b.d. b.d. b.d. b.d.

liczba osób dorosłych objętych 

działaniem programów 

profilaktycznych

uczestniczyło 33 osoby, z tego 20 

ukończyło program
zrealizowano

liczba zrealizowanych programów 

profilaktycznych

liczba zorganizowanych imprez i 

przedsięwzięć profilaktycznych, 

konferencji

liczba uczestników imprez i 

przedsięwzięć profilaktycznych, 

konferencji

Koszt działania

Zadanie zrealizowane w ramach 

Programu (proszę podać nazwę)

Nie zostało zrealizowane w 2019 

roku (proszę wskazać powód)

4.1.1. Podejmowanie 

działań profilaktycznych 

nakierowanych na 

środowisko lokalne

Wydział Zdrowia i 

Profilaktyki UM Lublin

Centrum Interwencji 

Kryzysowej, Miejski 

Ośrodek Pomocy Rodzinie 

w Lublinie,Wydział Soprtu i 

Turystyki, Wydział Kultury 

Urzędu Miasta, Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, 

placówki oświatowo - 

wychowawcze, policja, 

organizacje pozarządowe

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

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

Zadania Realizowane działania

Źródła finansowania Wskaźniki realizacji zadania

Koordynator Realizatorzy
Termin 

realizacji
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Prowadzenie działań mających na celu kształtowanie postaw trzeźwościowych i 

zdrowego stylu życia z zastosowaniem zajęć informacyjno-edukacyjnych połączonych z 

zapewnieniem posiłku.

 (Wydział Zdrowia i Profilaktyki UM Lublin)

luty-listopad 

2019 r.
144 950,00 0,00 144 950,00 0,00

liczba dzieci objętych 

dożywianiem z programem 

informacyjno - edukacyjnym 

261

Gminny Program Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Miasta Lublin na 

2019 r.

Współpraca z Kuratorium Oświaty w Lublinie w zakresie organizacji wypoczynku 

letniego dzieci i młodzieży ze środowisk ubogich i zagrozonych patologią 

(MOPR)

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

80 dzieci w wieku od 7 do 15 lat 

uczestniczących w koloniach 

letnich skierowanych do dzieci i 

młodzieży ze środowisk ubogich i 

zagrożonych patologią 

Program Ministra Edukacji 

Narodowej

Realizacja działań profilaktycznych w okresie wypoczynku dzieci i młodzieży.

 (Wydział Zdrowia i Profilaktyki UM Lublin)

styczeń-

sierpień 2019 

r.

852 575,90 0,00 852 575,90 0,00 3 383

Gminny Program Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Miasta Lublin na 

2019 r.

Prowadzenie działań mających na celu kształtowanie postaw trzeźwościowych i 

zdrowego stylu życia połączonych z organizacją zajęć rekreacyjno-sportowych dla 

dzieci i młodzieży lub osób dorosłych.

 (Wydział Zdrowia i Profilaktyki UM Lublin)

kwiecień-

październik 

2019 r.

249 985,32 0,00 249 985,32 0,00

liczba pozalekcyjnych zajęć 

sportowych organizowanych przez 

Miasto lub na zlecenie Miasta

32

Gminny Program Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Miasta Lublin na 

2019 r.

2019 r.
liczba osób objętych 

specjalistycznymi programami 
1668

2019 r.
liczba rodzin korzystających z 

poradnictwa specjalistycznego
777

2019 r.

liczba udzielonych porad 

(specjalistycznych, prawnych, 

internetowych, telefonicznych, 

osobistych)

7966

Pomoc członkom rodzin z problemami uzależnień (Specjalistyczna Poradnia dla 

Rodzin)
2019 r.

liczba dzieci z rodzin z 

problemem uzaleznień objetych 

pomoca przez placówki

90

liczba osób objętych 

specjalistycznymi programami 
356

liczba rodzin korzystających z 

poradnictwa specjalistycznego
356

liczba udzielonych porad 

(specjalistycznych, prawnych, 

internetowych, telefonicznych, 

osobistych)

356

Pomoc członkom rodzin z problemami uzależnień 2019 r.

w ramach 

działalności 

statutowej 

placówek

x x x

liczba dzieci z rodzin z 

problemem uzaleznień objetych 

pomocą przez placówki (wsparcia 

dziennego)

Placówki wsparcia dziennego:

akohol.- 187 dzieci ze 128 rodzin,

narkom.-45 dzieci z 31 rodzin

Program Wspierania Rodziny 

i Rozwoju Systemu Pieczy 

Zastępczej na terenie Miasta Lublin 

w latach 2019 - 2021

Prowadzenie Szkoly dla Rodziców w Centrum Interwencji Kryzysowej - 3 edycje (każda 

po 10 spotkań) 2019 r. b.d. b.d. b.d. b.d. 30 zrealizowano

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

młodzież

Udzielanie pomocy i wsparcia rodzicom, których dzieci są zagrożone problemem 

alkoholowym lub upijają się,  

(Wydział Zdrowia i Profilaktyki UM Lublin)

luty-

październik 

2019 r.

162 000,00 0,00 162 000,00 0,00 268

Gminny Program Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Miasta Lublin na 

2019 r.

Działalność Specjalistycznej Poradni dla Rodzin 2019 r.

w ramach 

działalności 

statutowej 

x x x 398 zrealizowano

Prowadzenie Szkoly dla Rodziców w Centrum Interwencji Kryzysowej - 3 edycje (każda 

po 10 spotkań)
2019 r. x x x x 39 zrealizowano

liczba dzieci biorących udział w 

obozach, koloniach i półkoloniach

744 609,14 0,00 744 609,14 0,00 zrealizowano

 marzec-

październik 

2019 r.

Gminny Program Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Miasta Lublin na 

2019 r. Gminny 

Realizacja działań dla osób używających środków odurzających, substancji 

psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny oraz dla 

członków ich rodzin. 

(Wydział Zdrowia i Profilaktyki UM Lublin)

80 000,00 80 000,000,00 0,00

liczba rodziców i opiekunów 

uczestniczących w spotkaniach

liczba spotkań przeprowadzonych 

z rodzicami i opiekunami

4.1.2. Podejmowanie 

działań profilaktycznych 

nakierowanych na 

środowisko rodzinne

 Wydział Zdrowia i 

Profilaktyki UM Lublin

Centrum Interwencji 

Kryzysowej, Miejski 

Ośrodek Pomocy Rodzinie 

w Lublinie,Ośrodek 

Leczenia Uzależnień, 

organizacje pozarzadowe, 

placówki wsparcia 

dziennego, placówki 

oświatowe

4.1.1. Podejmowanie 

działań profilaktycznych 

nakierowanych na 

środowisko lokalne

Wydział Zdrowia i 

Profilaktyki UM Lublin

Centrum Interwencji 

Kryzysowej, Miejski 

Ośrodek Pomocy Rodzinie 

w Lublinie,Wydział Soprtu i 

Turystyki, Wydział Kultury 

Urzędu Miasta, Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, 

placówki oświatowo - 

wychowawcze, policja, 

organizacje pozarządowe

Działalność Specjalistycznej Poradni dla Rodzin
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Edukacja dorosłych w zakresie szkód wynikających z picia alkoholu przez dzieci i 

młodzież

Udzielanie pomocy i wsparcia rodzicom, których dzieci są zagrożone problemem 

alkoholowym lub upijają się,  

 Wydział Zdrowia i Profilaktyki UM Lublin

2019 r. x x x x 832

Gminny Program Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Miasta Lublin na 

2019 r.

Działalność Specjalistycznej Poradni dla Rodzin 2019 r.

w ramach 

działalności 

statutowej 

x x x 112 zrealizowano

Motywowanie do zmiany postawy życiowej poprzez zawieranie kontraktow socjalnych z 

osobą uzależnioną od alkoholu
2019 r. x x x x

liczba kontraktów socjalnych z 

osobami uzaleznionymi od 

alkoholu

kontakty cz. A - 88

kontarty cz. B - 6
zrealizowano

Kontrole przeprowadzone przez Zespół ds. Kontroli Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

styczeń-

grudzień 2019 

r.

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

liczba skontrolowanych punktów 

sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych

63 Zrealizowano

Cofanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu przez Wydział Spraw Administracyjnych 

Referat ds. punktów sprzedaży napojów alkoholowych

styczeń-

grudzień 2019 

r.

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

sprzedaż alkoholu
4 Zrealizowano

Egzekwowanie zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim 2019 r. b.d. b.d. b.d. b.d.
liczba nałożonych mandatów na 

podmioty sprzedające alkohol
brak danych

Straż Miejska i Policja nie prowadza 

statystki w tym zakresie

3 034 690,36 0,00 3 034 690,36 0,00

państwo gmina inne Nazwa wskaźnika Liczba

2019 r b.d. b.d. b.d. b.d.
liczba wspólnie podjętych działań 

międzyinstytucjonalnych
22 zrealizowano

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

liczba instytucji/organizacji 

współpracujących w ramach 

reagowania i pomocy osobom w 

sytuacjach kryzysowych

4 zrealizowano

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

liczba przeprowadzonych szkoleń 

dla pracowników instytucji 

działajacych na rzecz osób w 

sytuacjach kryzysowych

1 zrealizowano

2019 r b.d. b.d. b.d. b.d. liczba wspólnych interwencji 16 zrealizowano

2019 r b.d. b.d. b.d. b.d.
liczba rodzin na rzecz których 

podjeto wspólne działania
2 zrealizowano

Współdziałanie CIK z innymi instytucjmi na rzecz indywidualnych klientów w sytuacji 

kryzysowej, działania poza siedzibą instytucji - Bezpieczny Partol
2019 r b.d. b.d. b.d. b.d.

2 ????

(było 103)

Projekt"Przyjazny Patrol"

kampania 16 Dni Przeciwko 

Przemocy ze względu na Płeć, 

Spotkania superwizyjne dla specjalistow z róznych placówek, spotkania integracyjne dla 

byłych wychowanków. Warszaty umiejetnosci społecznych. 

(Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin)

2020 r b.d. b.d. b.d. b.d. 13 zrealizowano

Zintegrowane działania Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

4.2.1. Budowanie sieci 

współpracy 

międzyinstytucjonalnej, w 

tym wypracowanie 

standardów reagowania i 

pomocy osobom w 

sytuacjach kryzysowych

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

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

Zadania Realizowane działania

Zadanie zrealizowane w ramach 

Programu (proszę podać nazwę)

Nie zostało zrealizowane w 2019 

roku (proszę wskazać powód)

Koordynator Realizatorzy

liczba rodziców i opiekunów 

uczestniczących w spotkaniach

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

4.1.2. Podejmowanie 

działań profilaktycznych 

nakierowanych na 

środowisko rodzinne

 Wydział Zdrowia i 

Profilaktyki UM Lublin

Centrum Interwencji 

Kryzysowej, Miejski 

Ośrodek Pomocy Rodzinie 

w Lublinie,Ośrodek 

Leczenia Uzależnień, 

organizacje pozarzadowe, 

placówki wsparcia 

dziennego, placówki 

oświatowe

Koszt działania

Źródła finansowania Wskaźniki realizacji zadania

Termin 

realizacji

liczba wspólnie podjętych działań 

międzyinstytucjonalnych

Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych

Wydział Zdrowia i Spraw 

Społecznych UM Lublin, 

poliscja, Straż Miejska, 

rady dzielnic, Wydział 

Spraw Administracyjnych 

Urzędu Miasta Lublin

4.1.3. Realizacja 

środowiskowych działań 

na rzecz egzekwowania 

zakazu sprzedaży 

alkoholu osobom nieletnim
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Współpraca CIK z instytucjami działającymi w obszarze pomocy osobom w sytuacjach 

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

liczba instytucji/organizacji 

współpracujących w ramach 

reagowania i pomocy osobom w 

sytuacjach kryzysowych

20

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia 

dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, 

Ośrodek Psychiatrii Środowiskowej i 

Psychoterapii ExCordis, 

Stowarzyszenia: AGAPE, Bona 

Fides, Lubelskie Stowarzyszenie 

Ochrony Zdrowia Psychicznego, 

Nadzieja,  Fundacja SOS Ziemi 

Lubelskiej i inne działające na 

terenie Lublina oraz o zasięgu 

ogólnopolskim: Ogólnopolskie 

Pogotowie Dla Ofiar Przemocy w 

Rodzinie „Niebieska Linia”, La 

Strada Fundacja Przeciwko 

Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu, 

Fundacja ITAKA Centrum 

Poszukiwań Ludzi Zaginionych, 

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, 

SOS Wioski Dziecięce

Szkolenia dla przedstawicieli służb pomocowych 2019 r b.d. b.d. b.d. b.d.

liczba przeprowadzonych szkoleń 

dla pracowników instytucji 

działajacych na rzecz osób w 

sytuacjach kryzysowych

4 zrealizowano

liczba wspólnych interwencji 124

Ilość Patroli w ramach projektu 

"Przyjazny Patrol", wspólne 

interwencji psychologów CIK z 

innymi służbami

liczba rodzin na rzecz których 

podjeto wspólne działania
367 zrealizowano

liczba osób, które skorzystały z 

pomocy Centrum Interwencji 

Kryzysowej

1 012

Program Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie w 

Lublinie na lata 2016-2020

liczba udzielonych porad 4 416

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

3 982 694,00 0,00 3 982 694,00 0,00

państwo gmina inne Nazwa wskaźnika Liczba

Udział w szkoleniach zorganizowanych dla przedstawicieli służb społecznych 

zajmujących się członkami rodzin z problemem uzależnień oraz problematyką 

przemocy

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

liczba szkoleń zorganizowanych 

dla przedstawicieli służb 

zajmujących się członkami rodzin 

z problemami uzależnień oraz 

problematyką przemocy

5 (szkolenia z zakresu przemocy) zrealizowano

udział pracowników w szkoleniach zorganizowanych w 2019 r. z zakresu przemocy 

oraz uzależnień 
2019 r b.d. b.d. b.d. b.d.

liczba pracowników, którzy zostali 

objęci szkoleniami
40 osób zrealizowano

Współdziałanie CIK z innymi instytucjami na rzecz rozwiązywania problemu uzaleznień i 

przemocy w rodzinie 2019 r b.d. b.d. b.d. b.d. liczba instytucji współpracujących 1
Ośrodek Leczenia Uzależnień w 

Lublinie

4.2.1. Budowanie sieci 

współpracy 

międzyinstytucjonalnej, w 

tym wypracowanie 

standardów reagowania i 

pomocy osobom w 

sytuacjach kryzysowych

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

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

Udzielanie kompleksowej pomocy osobom w sytuacjach kryzysowych

4.3.1. Rozszerzanie i 

doskonalenie systemu 

pomocy dla członków 

rodzin z problemami 

uzależnień

Centrum Interwencji 

Kryzysowej

Źródła finansowania Wskaźniki realizacji zadania Zadanie zrealizowane w ramach 

Programu (proszę podać nazwę)

Nie zostało zrealizowane w 2019 

roku (proszę wskazać powód)

Koordynator Realizatorzy

0,00

Termin 

realizacji
Koszt działania

Liczba interwencji mobilnego interwenta oraz interwencji "Przyjazny Patrol" 
2019 rok 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

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

Zadania Realizowane działania

2019 r 3 982 694,00

4.2.2. Prowadzenie 

działalności Centrum 

Interwencji Kryzysowej 

jako miejsca integracji 

działań wszystkich służb 

dla kompleksowej pomocy 

osobom w sytuacji 

kryzysowej

Centrum Interwencji 

Kryzysowej

Wydział Zdrowia i Spraw 

Społecznych UM, Wydział 

Bezpieczeństwa i 

Zarządzania Kryzysowego 

UM, Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w 

Lublinie, org. pozarządowe

3 982 694,00

Wydział Zdrowia i 

Profilaktyki Urzędu Miasta, 

Miejski Ośrodek Pomocy 

Rodzinie w Lublinie, 

organizacje pozarządowe
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2019 r x x x x
liczba punktów informacyjno - 

konsultacyjnych
x

2019 r x x x x
liczba utworzonych grup 

samopomocowych
x

2019 r x x x x

ilość osób korzystających z 

pomocy punktów informacyjno - 

konsultacyjnych

x

Realizacja programów pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem 

Dorosłych Dzieci Alkoholików prowadzonych w formie poradnictwa indywidualnego i 

terapii grupowej oraz programów socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z 

problemem alkoholowym.

Centrum Interwencji Kryzysowej

2019 r 0,00 0,00 0,00 0,00 1

Gminny Program Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Miasta Lublin na 

2018 r.

  Realizacja działań pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem 

Dorosłych Dzieci Alkoholików oraz programów socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin 

z problemem alkoholowym

kwiecień-

październik 

2019 r.

24 064,00 0,00 24 064,00 0,00 4

Gminny Program Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Miasta Lublin na 

2019 r.

Realizacja programów pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem 

Dorosłych Dzieci Alkoholików prowadzonych w formie poradnictwa indywidualnego i 

terapii grupowej oraz programów socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z 

problemem alkoholowym.

Centrum Interwencji Kryzysowej

2019 r x x x x 54

Gminny Program Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Miasta Lublin na 

2019 r.

  Realizacja działań pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem 

Dorosłych Dzieci Alkoholików oraz programów socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin 

z problemem alkoholowym

kwiecień-

październik 

2019 r.

x x x x 238

Gminny Program Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Miasta Lublin na 

2019 r.

Realizacja programów socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem 

alkoholowym.

kwiecień-

październik 

2019 r.

8 064,00 0,00 8 064,00 0,00 liczba grup terapeutycznych 2

Gminny Program Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Miasta Lublin na 

2019 r.

Tworzenie grup wspierająco - terapeutycznych dla ofiar przemocy w doświadczających 

przemocy - Grupa dla DDA z programem edukacyjno- interwencyjnym 2019 r b.d. b.d. b.d. b.d.
liczba grup wspierająco - 

terapeutycznych
1 zrealizowano

Prowadzenie grup terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie.
maj-listopad 

2019 r.
22 932,50 0,00 22 932,50 0,00

liczba grup psychoedukacyjnych 

dla ofiar przemocy /liczba 

uczestników

6 (65)

Gminny Program Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Miasta Lublin na 

2019 r.

Prowadzenie przez CIK Mieszkania Interwencyjnego 2019 r b.d. b.d. b.d. b.d.

liczba osób korzystających z 

pobytu w całodobowym 

mieszkaniu interwencyjnym

2 zrealizowano

Oprowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy 2019 r 396 000,00 396 000,00 0,00 0,00

liczba osób korzystających ze 

schronienia i pomocy ośrodków 

wsparcia dla ofiar przemocy

60 zrealizowano

Współpraca CIK na rzecz osób i rodzin z problemem uzależnienia i przemocy w 

rodzinie w ramach porozumień miedzyinstytucjonalnych 
2019 r x x x x

liczba porozumień dotyczących 

współpracy na rzecz klientów 

pomocy społecznej

2

Porozumienia 

międzyinstytucjonalne zawarte w 

ramach projektu "Przyjazny Patrol"  

oraz porozumienie z Centrum 

Mediacji.

liczba świetlic 

socjoterapeutycznych
1

liczba dzieci/rodzin 

uczęszczających do świetlicy 

socjoterapeutycznej

12

Prowadzenie Całodobowego Telefonu Zaufania w CIK 2019 r 0,00 0,00 0,00 0,00
liczba zgłoszeń do całodobowego 

telefonu zaufania
352 zrealizowano

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

4.3.1. Rozszerzanie i 

doskonalenie systemu 

pomocy dla członków 

rodzin z problemami 

uzależnień

Centrum Interwencji 

Kryzysowej

licza programów (wspierających, 

interwencyjno - motywacyjnych, 

terapeutycznych, 

socjoterapeutycznych)

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

marzec-

grudzień 2019 

r.

56 500,00 0,00 56 000,00 500,00

liczba godzin programów 

terapeutycznych

Gminny Program Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Miasta Lublin na 

2019 r.

Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych świadczących pomoc dzieciom z rodzin z 

problemem alkoholowym.

Wydział Zdrowia i 

Profilaktyki Urzędu Miasta, 

Miejski Ośrodek Pomocy 

Rodzinie w Lublinie, 

organizacje pozarządowe
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liczba powołanych grup roboczych 

w ramach Zespołu 

Interdyscyplinarnego

760

Miejski Program Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie w 

Lublinie na lata 2016 - 2020

liczba rodzin/osób dotkniętych 

przemocą objętych pomocą grup 

roboczych

1 563 rodziny/

3 779 osób

Miejski Program Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie w 

Lublinie na lata 2016 - 2020

Realizacja procedury Niebieskiej Karty liczba Niebieskich Kart 1 315

Miejski Program Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie w 

Lublinie na lata 2016 - 2020

Interwencje międzyinstytucjonalne  (pracownik socjalny sekcji ds. przeciwdziałania 

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

(CIK)

2019 r b.d. b.d. b.d. b.d. 36

Miejski Program Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie w 

Lublinie na lata 2016 - 2020

Interwencje międzyinstytucjonalne  (pracownik socjalny sekcji ds. przeciwdziałania 

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

(MOPR)

2020 r b.d. b.d. b.d. b.d. 416

Miejski Program Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie w 

Lublinie na lata 2016 - 2020

Zaciśnienie i doskonalenie międzyinstytucjonalnej współpracy na rzecz rodzin w 

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

(CIK)

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

liczba instytucji/organizacji 

wspołpracujących w ramach 

reagowania i pomocy osbom w 

sytuacjach kryzysowych

5

Miejski Program Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie w 

Lublinie na lata 2016 - 2020

Zaciśnienie i doskonalenie międzyinstytucjonalnej współpracy na rzecz rodzin w 

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

(MOPR)

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

liczba instytucji/organizacji 

wspołpracujących w ramach 

reagowania i pomocy osbom w 

sytuacjach kryzysowych

197

Miejski Program Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie w 

Lublinie na lata 2016 - 2020

Umieszczanie dzieci w placówce realizującej zadania placówki opiekuńczo - 

wychowawczej typu interwencyjnego
2019

 w ramach 

działalności 

statutowej 

placówek

x x x

liczba instytucji/organizacji 

wspołpracujących w ramach 

reagowania i pomocy osbom w 

sytuacjach kryzysowych

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

miejsca interw.

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

PO - 16 m.interw.

Program Wspierania Rodziny 

i Rozwoju Systemu Pieczy 

Zastępczej na terenie Miasta Lublin 

w latach 2019-2021

Pomoc członkom rodzin w których wystąpił prolem przemocy 2019 r b.d. b.d. b.d. b.d.

liczba dzieci z rodzin z 

problemem przemocy objętych 

pomocą przez placówki

29

Miejski Program Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie w 

Lublinie na lata 2016 - 2020

Pomoc członkom rodzin z problemami przemocy 2019

 w ramach 

działalności 

statutowej 

placówek

x x x

liczba dzieci z rodzin z 

problemem przemocy objetych 

pomocą przez placówki

Łącznie 180 dzieci , z tego:

POW: 75. dzieci z 47. rodzin, 

PWD: 105. dzieci z 71. rodzin

Program Wspierania Rodziny 

i Rozwoju Systemu Pieczy 

Zastępczej na terenie Miasta Lublin 

w latach 2019-2021

Pomoc członkom rodzin z problemami przemocy 2019

 w ramach 

działalności 

statutowej 

x x x

liczba dzieci z rodzin z 

problemem przemocy objetych 

pomocą (Sekcja Przec przemocy

1078

Miejski Program Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie w 

Lublinie na lata 2016 - 2020

2019

liczba specjalistycznych szkoleń 

zorganizowanych dla 

pracowników pierwszego kontaktu

1 zrealizowano

2019
liczba przeszkolonych 

pracowników
7 zrealizowano

liczba wspólnych interwencji

Szkolenia w ramach kompetencji MOPR z zakreu poblematyki dotyczącej przemocy

0,000,002019 r 0,00 0,00

Powoływaniegrup roboczych w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego

Zespół Interdyscyplinarny, 

Miejski Ośrodek Pomocy 

Rodzinie w Lublinie, 

Wydział Zdrowia i Spraw 

Społecznych Urzędu 

Miasta, policja, organizacje 

pozarządowe, w tym 

wolontariat

4.3.2. Rozszerzanie i 

doskonalenie systemu 

pomocy dla członków 

rodzin z problemami 

przemocy

Zespół Interdyscyplinarny

Centruminterwencji 

Kryzysowej, poradnie 

specjalistyczne, policja, 

kuratorzy sądowi, org. 

pozarządowe

4.3.3. Doskonalenie 

międzyinstytucjonalnego 

systemu reagowania i 

pomocy w przypadku 

zaistnienia przemocy 

wobec dzieci

Centrum Interwencji 

Kryzysowej
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liczba specjalistycznych szkolen 

zorganizowanych dla 

pracowników pierwszego kontaktu

6 zrealizowano

liczba przeszkolonych 

pracowników
13 zrealizowano

Realizacja programów dla osób z problemem alkoholowym mających na celu 

motywowanie do utrzymania trzeźwości oraz ograniczania indywidualnych i 

społecznych skutków choroby

Realizacja programów profilaktycznych na różnych poziomach edukacji. Doskonalenie 

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. Rozwijanie kompetencji wychowawczych i 

profilaktycznych rodziców i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą sprzyjające 

kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych. Profilaktyka adresowana do dzieci, 

młodzieży i osób dorosłych z uwzględnieniem czynników chroniących i czynników 

ryzyka używania.  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 działań dla osób używających środków odurzających, substancji 

psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny oraz dla 

członków ich rodzin. Realizacja programów skierowanych do dzieci i młodzieży 

narażonych na czynniki ryzyka. Realizacja programów wczesnej interwencji 

skierowanych do dzieci i młodzieży z grup ryzyka, ze środowisk zmarginalizowanych, 

zagrożonych demoralizacją i wykluczeniem społecznym. Realizacja działań 

adresowanych do osób wysoce narażonych na czynniki ryzyka, w szczególności 

używających środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji 

psychoaktywnych w sposób szkodliwy. Redukcja szkód zdrowotnych i społecznych 

wśród osób używających szkodliwie i uzależnionych od środków odurzających, 

substancji psychotrpowych i nowych substancji psychoaktywnych, obejmujące również 

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

testowanie w kierunku zakażeń krwiopochodnych HIV, HBV, HCV. Rozwijanie dostępu 

do leczenia ambulatoryjnego dla osób używających szkodliwie i uzależnionych od 

środków odurzających, substancji psychoaktywnych i nowych substancji 

psychoaktywnych. Realizacja programów postrehabilitacyjnych umożliwiających powrót 

do pełnienia ról społecznych dla osób uzaleznionych od narkotyków po przebytej terapii

marzec-

październik 

2019 r

638 500,00 0,00 638 500,00 0,00
liczba programów interwencyjno - 

motywacyjnych 62

Gminny Program Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Miasta Lublin na 

2019 r. 

Gminny Program Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Miasta Lublin na 

2019 r.

Realizacja programów zwiększających dostępność świadczeń w zakresie lecznictwa 

uzależnienia od alkoholu

 Redukcja szkód zdrowotnych i społecznych wśród osób używających szkodliwie i 

uzależnionych od środków odurzających, substancji psychotrpowych i nowych 

substancji psychoaktywnych, obejmujące również działalność edukacyjną, informacyjną 

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

krwiopochodnych HIV, HBV, HCV. Rozwijanie dostępu do leczenia ambulatoryjnego dla 

osób używających szkodliwie i uzależnionych od środków odurzających, substancji 

psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych. Realizacja programów 

postrehabilitacyjnych umozliwiających powrót do pełnienia ról społecznych dla osób 

uzależnionych od narkotyków po przebytej terapii.

marzec-

październik 

2019 r. 

160 000,00 0,00 160 000,00 0,00
liczba godzin programów 

terapeutycznych
1 600

Gminny Program Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Miasta Lublin na 

2019 r.

 Gminny Program Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Miasta Lublin na 

2019 r.

b.d.

Zespół Interdyscyplinarny, 

Miejski Ośrodek Pomocy 

Rodzinie w Lublinie, 

Wydział Zdrowia i Spraw 

Społecznych Urzędu 

Miasta, policja, organizacje 

pozarządowe, w tym 

wolontariat

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

4.3.4. Zwiększanie 

dostępności pomocy 

terapeutycznej i 

rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych

Wydział Zdrowia i 

Profilaktyki Urzędu Miasta 

Lublin

Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, 

Centrum Interwencji 

Kryzysowej, organizacje 

pozarządowe, Ośrodek 

Leczenia Uzależnień, 

podmioty lecznicze 

Szkolenia w ramach kompetencji CIK: udział w XXIII Ogólnopolskiej Konferencji 

Przeciw Przemocy w Rodzinie organizowanej przez Państwową Agencję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Szkolenie I stopień Studium 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie organizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz 

Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”, Szkolenie I stopień Studium 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie organizowane przez Ogólnopolskie Pogotowie 

dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”,  Szkolenie dla realizatorów programu 

korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy 

w rodzinie metodą Duluth, Specjalistyczne zaawansowane szkolenie z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie  

120 godzin realizowane w ramach projektu „Dzięki pomocy – rodzina bez przemocy”, 

Szkolenie „Aspekty prawne przeciwdziałania przemocy w rodzinie” z p. Grzegorzem 

Wroną

4.3.3. Doskonalenie 

międzyinstytucjonalnego 

systemu reagowania i 

pomocy w przypadku 

zaistnienia przemocy 

wobec dzieci

Centrum Interwencji 

Kryzysowej
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Realizacja programów wspierających proces zdrowienia osób uzależnionych od 

alkoholu.   

Realizacja działań dla osób używających środków odurzających, substancji 

psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny oraz dla 

członków ich rodzin. ym. Realizacja działań adresowanych do osób wysoce narażonych 

na czynniki ryzyka, w szczególności używających środków odurzających, substancji 

psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych w sposób szkodliwy. Redukcja 

szkód zdrowotnych i społecznych wśród osób używających szkodliwie i uzależnionych 

od środków odurzających, substancji psychotrpowych i nowych substancji 

psychoaktywnych, obejmujące również działalność edukacyjną, informacyjną w 

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

krwiopochodnych HIV, HBV, HCV. Rozwijanie dostępu do leczenia ambulatoryjnego dla 

osób używających szkodliwie i uzależnionych od środków odurzających, substancji 

psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych. Realizacja programów 

postrehabilitacyjnych umożliwiających powrót do pełnienia ról społecznych dla osób 

uzależnionych od narkotyków po przebytej terapii.

marzec-

październik 

2019 r.

396 000,00 0,00 396 000,00 0,00
liczba programów wspierających 

dla osób uzależnionych
36

Gminny Program Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Miasta Lublin na 

2019 r.

 Gminny Program Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Miasta Lublin na 

2019 r.

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

świadczeń zdrowotnych
b.d. b.d.

Realizacja programów dla osób z problemem alkoholowym przebywających w ośrodku 

typu hostel, mających na celu utrzymanie trzeźwości

luty-grudzień 

2019 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 

2019 r.

1 792 060,50 396 000,00 1 395 560,50 500,00

państwo gmina inne

8 809 444,86 396 000,00 8 412 944,86 500,00

3 034 690,36 0,00 3 034 690,36 0,00

3 982 694,00 0,00 3 982 694,00 0,00

1 792 060,50 396 000,00 1 395 560,50 500,00

Koszt działania

Źródła finansowania

PODSUMOWANIE:

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:

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:

4.3.4. Zwiększanie 

dostępności pomocy 

terapeutycznej i 

rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych

Wydział Zdrowia i 

Profilaktyki Urzędu Miasta 

Lublin

Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, 

Centrum Interwencji 

Kryzysowej, organizacje 

pozarządowe, Ośrodek 

Leczenia Uzależnień, 

podmioty lecznicze 
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państwo gmina inne Nazwa wskaźnika Liczba

2019 r. 0,00 0,00 0,00 0,00
liczba rodzin objętych pomocą rodziny 

wspierającej
0

2019 r. 224,60 224,60 0,00 0,00
liczba ulotek i plakatów promujących 

rodziny wspierające
1060

liczba rodzin objętych wsparciem 

asystentów rodzinnych
288 rodzin dla 659 dzieci

liczba asystentów rodzinnych 

pracujących na rzecz rodzin
16

liczba okresowych ocen sytuacji rodzin 

objętych wsparciem asystentów rodziny
366

Prowadzenie grup wsparcia dla rodziców mających 

trudności opiekuńczo-wychowawcze.
2019 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 2019-2021. 

liczba powołanych zespołów dot. oceny 

okresowej sytuacji dziecka
1

liczba spotkań zespołów 4

liczba rodzin objętych pomocą 

zespołow/liczba osób w rodzinie

4 rodziny

26 osob w rodzinach

Organizowanie środowiska lokalnego poprzez 

aktywizację grup i społeczności lokalnych zagrożonych 

marginalizacją i wykluczeniem społecznym

2019 b.d. b.d. b.d. b.d. liczba podjętych inicjatyw lokalnych 48 zrealizowano

2019 r. 0,00 0,00 0,00 0,00 liczba zawartych nowych partnerstw 0

2019 r. 5 635,00 5 635,00 0,00 0,00 liczba aktywnie działających parterstw 1

Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w ramach 

Lubelskich Dni Promujących Zdrowie
8 czerwca 2019r. 1 499,62 0,00 1 499,62 0,00 liczba uczestników imprezy 150

Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej na 

terenie Miasta Lublin w latach 2019-2021. 

Integrowanie środowisk lokalnych 2019

bez dodatkowych  

nakładów 

finansowych

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

imprez integracyjnych
PWD: 553

Program Wspierania Rodziny 

i Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej na terenie Miasta Lublin w latach 

2019 - 2021

Integrowanie środowisk lokalnych 2019

bez dodatkowych  

nakładów 

finansowych

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

środowiskowych imprez integracyjnych

PWD: 2308 (w tym 673 

wychowanków pl.wsp.dz.)

Program Wspierania Rodziny 

i Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej na terenie Miasta Lublin w latach 

2019 - 2021

1 484 870,96 177 986,60 1 306 884,36 0,00

5.1. Cel szczegółowy

5. CEL GŁÓWNY 

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

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

Wzmocnienie i stymulacja do pozytywnego działania dysfunkcyjnych środowisk rodzinnych potrzebujących wsparcia

Zadania Realizowane działania Koordynator Realizatorzy Termin realizacji Koszt działania

Źródła finansowania Wskaźniki realizacji zadania

Zadanie zrealizowane w ramach Programu (proszę podać nazwę)

Nie zostało zrealizowane w 2019 roku (proszę wskazać powód)

5.1.1. Budowanie sieci 

wsparcia dla rodzin 

wieloproblemowych

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w 

Lublinie

Centrum Interwencji 

Kryzysowej, policja, 

kuratorzy sądowi 

parafie, organizacje 

wyznaniowe, org. 

Pozarządowe, w tym 

wolontariat, rady 

dzielnic

5.1.2. Profilaktyka, 

organizacja i integracja 

środowisk lokalnych

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w 

Lublinie

Kancelaria Prezydenta 

Miasta Lublin, Wydział 

Zdrowia i Spraw 

Społecznych, Wydział 

Kultury, Wydział Sportu 

i Turystyki UM.Lublin, 

Centrum Interwencji 

Kryzysowej, Lubelskie 

Centrum Aktywnosci 

obywatelskiej, Miejski 

urząd Pracy w Lublinie, 

policja, Straż Miejska, 

rady dzielnic, 

spóldzielnie 

mieszkaniowe, org. 

wyznaniowe, parafie, 

org. pozarządowe, w 

tym wolontariat

W celu uregulowania współpracy, i określenia zakresu 

działań partnerskich zawierano umowy o współpracy i 

podpisywano 

listy intencyjne

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy z późniejszymi zmianami. "Program Promocji 

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

(Uchwała Nr 923/XXXV/2013 Rady Miasta Lublin 

z dnia 18 listopada 2013r.)

Wspieranie rodziny naturalnej borykającej się z 

problemami opiekuńczo-wychowawczymi przez rodzinę 

wspierającą

zrealizowano 

(wykazano koszt funkcjonowania CAŚ)
683 089,400,00683 089,40 0,002019 r.

Monitorowanie sytuacji rodzin naturalnych, 

borykających się z problemami opiekuńczo - 

wychowawczymi w ramach działalności Centrum 

Aktywności środowiskowej

Wspieranie rodziny naturalnej borykającej się z 

problemami opiekuńczo-wychowawczymi przez 

asystentów rodziny

Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej na 

terenie Miasta Lublin w latach 2019-2021.

 Na stronie internetowej MOPR w Lublinie znajduje się informacja, że 

Ośrodek poszukuje rodzin zainteresowanych współpracą non profit na 

rzecz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze. 

Brak osób chętnych do pełnienia funkcji rodziny wspierającej oraz brak 

rodzin które chciałyby skorzystać z pomocy rodziny wspierającej. 

2019 r. 794 422,34 172 127,00 622 295,34 0,00
Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej na 

terenie Miasta Lublin w latach 2019-2021. 
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5.2. Cel szczegółowy

państwo gmina inne Nazwa wskaźnika Liczba

Wspieranie rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych
2019 2 315 040,62 405 648,94 1 126 000,00 783 391,68 liczba placówek wsparcia dziennego 18

Program Wspierania Rodziny 

i Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej na terenie Miasta Lublin w latach 

2019 - 2021

Wspieranie rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych
2019

w ramach kosztów 

funkcjonowania 

PWD

w ramach kosztów 

funkcjonowania 

PWD

 

w ramach kosztów 

funkcjonowania 

PWD

liczba dzieci/młodzieży objętych 

wsparciem placówek wsparcia 

dziennego

681

Program Wspierania Rodziny 

i Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej na terenie Miasta Lublin w latach 

2019 - 2021

Wspieranie rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych
2019

bez dodatkowych 

nakładów 

finansowych

0,00 0,00 0,00 129

Program Wspierania Rodziny 

i Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej na terenie Miasta Lublin w latach 

2019 - 2021

Pomoc w edukacji, organizacja czasu wolnego, 

wsparcie emocjonalne

(Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin)

2019

bez dodatkowych 

nakładów 

finansowych

0,00 0,00 0,00 4 zrealizowano

Warsztaty umiejętności wychowawczych

(Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin)
2019

bez dodatkowych 

nakładów 

finansowych

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

umiejętności wychowawczych
2 programy/ 5 edycji zrealizowano

Akcja "Bezpieczna droga" 

i "Przyjazna zebra"
2019 r. 1 480 946,23 0,00 1 480 946,23 0,00

liczba szkół biorących udział w 

programie
30 zrealizowano

Dowożenie uczniów do szkół 2019 r. 193 887,52 0,00 193 887,52 0,00
liczba szkół biorących udział w 

programie
15 zrealizowano

Utrzymanie kompleksów sportowych "Moje boisko - 

Orlik 2012" i "Biały Orlik"
2019 r. 1 126 992,70 0,00 1 126 992,70 0,00

liczba placówek i szkól objętych 

programem promowania zdrowego i 

higienicznego trybu życia

13 zrealizowano

Utrzymanie kompleksów sportowych "Moje boisko - 

Orlik 2012" i "Biały Orlik" - trener środowiskowy
2019 r. 589 991,32 0,00 589 991,32 0,00

liczba placówek i szkól objętych 

programem promowania zdrowego i 

higienicznego trybu życia

13 zrealizowano

Długofalowe i kompleksowe działania, dostosowane do 

zdiagnozowanych potrzeb (a nie dokonywanych 

przypadkowo i akcyjnie) z aktywnym uczestnictwem 

uczniów i rodziców, w zakresie szeroko rozumianej 

promocji zdrowia.

2019 r. 27 982,35 0,00 27 982,35 0,00

liczba placówek i szkól objętych 

programem promowania zdrowego i 

higienicznego trybu życia

70 Program "Przedszkole i Szkoła Promująca Zdrowie"

Realizacja zajęć korekcyjno - kompensacyjnych 2019 r. b.d. b.d. b.d. b.d. 275 grup zrealizowano

Realizacja zajęć korekcyjno - kompensacyjnych; 

terapia pedagogiczna, zajęcia korekcyjno-

kompensacyjne, trening EEGbiofeedbac

(Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin)

2019 r. 0,00 0,00 0,00 0,00 953 zrealizowano

Organizowanie zajęć socjoterapeutycznych, 

terapeutycznych, korekcyjnych, kompensacyjnych i 

logopedycznych przez placówki wsparcia dziennego 

prowadzone w formie specjalistycznej.

2019

w ramach kosztów 

funkcjonowania 

PWD

w ramach kosztów 

funkcjonowania 

PWD

w ramach kosztów 

funkcjonowania 

PWD

w ramach kosztów 

funkcjonowania 

PWD

W ramach działalności 3. 

pl.wsp.dz.specjalistycznych i 

2 opiekuńczych: 

 zaj.grupowe -114 dzieci

zaj.indyw. -196 dzieci

Program Wspierania Rodziny 

i Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej na terenie Miasta Lublin w latach 

2019 - 2021

Realizacja zajęć dydaktyczno - wyrównawczych 2019 r. b.d. b.d. b.d. b.d.
liczba zajęć dydaktyczno - 

wyrównawczych
461 grup zrealizowano

liczba wolontariuszy

liczba zajęć korekcyjno - 

kompensacyjnych

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

Zadania Realizowane działania Koordynator Realizatorzy Termin realizacji Koszt działania

Źródła finansowania Wskaźniki realizacji zadania

Zadanie zrealizowane w ramach Programu (proszę podać nazwę)

Nie zostało zrealizowane w 2019 roku (proszę wskazać powód)

5.2.1. Wzmacnianie 

prawidłowego 

funkcjonowania dzieci, 

młodzieży i rodzin 

poprzez wsparcie 

instytucji opieki 

dziennej

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w 

Lublinie

organizacje 

pozarządowe, w tym 

wolontariat, kuratorzy 

sądowi

5.2.2. Zapewnienie 

uczniom bezpiecznych 

warunków do 

zdobywania wiedzy i 

umiejętności oraz 

harmonijnego rozwoju 

intelektualnego, 

moralnego, 

społecznego i 

fizycznego

Wydział 

Bezpieczeństwa 

Mieszkańców i 

Zarządzania 

Kryzysowego UM 

Lublin

Wydział Oświaty i 

Wychowania Urzędu 

Miasta Lublin, placówki 

oświatowe, policja, 

Straż Miejska, Miejski 

Ośrodek Pomocy 

Rodzinie w Lublinie, 

org. pozarządowe

5.2.3. Profilaktyka 

zagrożeń i promocja 

prawidłowego rozwoju 

psychofizycznego 

dzieci i młodzieży

Wydział Oświaty i 

Wychowania UM 

Lublin

placówki oświatowe, 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w 

Lublinie, policja, Straż 

Miejska, org. 

Pozarządowe, w tym 

wolontariat
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Realizacja zajęć dydaktyczno - wyrównawczych: 

pomoc w edukacji, organizacja czasu wolnego, 

wsparcie emocjonalne 

(Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin)

2019 r.
w ramach kosztów 

funkcjonowania 
0,00 0,00 0,00

liczba zajęć dydaktyczno - 

wyrównawczych
81 zrealizowano

Zajęcia dodatkowe w ramach projektu "Szkoły na sto 

dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia 

ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina"

2019 r. 64 546,18 2 615,94 0,00 61 930,24
liczba zajęć dydaktyczno - 

wyrównawczych
1 237 godziny

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-

2020

2019 r. 0,00 0,00 0,00 0,00
liczba dzieci objetych wsparciem w 

okresach wolnych od nauki
699 zrealizowano

2019 r. 0,00 0,00 0,00 0,00
liczba zorganizowanych form 

wypoczynku letniego i zimowego
50 zrealizowano

2019 r. 0,00 0,00 0,00 0,00

liczba dzieci biorących udział w 

zorganizowancych formach wypoczynku 

letniego i zimowego

1028 zrealizowano

2019 r. 0,00 0,00 0,00 0,00
liczba zajęć rozwijających uzdolnienia w 

szkołach
897 zrealizowano

Zajęcia dodatkowe w ramach projektu "Szkoły na sto 

dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia 

ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina"

styczeń - czerwiec 

2019
34 379,87 1 393,36 0,00 32 986,51

liczba zajęć rozwijających uzdolnienia w 

szkołach
620 godzin zajęć

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-

2020

liczba zorganizowanych form 

wypoczynku letniego i zimowego

28 turnusów półkolonii 

rekreacyjno-sportowych
w ramach corocznej akcji „Zima w mieście”, "Lato w mieście" 

liczba dzieci biorących udział w 

zorganizowanych formach wypoczynku 

letniego i zimowego

893 zrealizowano

liczba uczestników pozalekcyjnych zajęć 

sportowych organizowanych przez 

Miasto i na zlecenie Miasta

10 936 Pozalekcyjne zajęcia sportowe oraz projekt „Umiem pływać” 

liczba godzin pozalekcyjnych zajęć 

sportowych organizowanych przez 

Miasto lub na zlecenie Miasta

13 270 zrealizowano

Realizacja działań w zakresie wypoczynku dzieci i 

młodzieży

11- 24 lutego 2019 

r. 22 czerwca- 31 

sierpnia 2019 r.

127 530,00 0,00 127 530,00 0,00

liczba uczestników zajęć rekreacyjno - 

sportowych w czasie ferii i wakacji 

letnich, organizowanych na zlecenie 

Miasta

6 871 w ramach corocznej akcji "Lato w mieście" i „Zima w mieście"

Realizacja działań sportowo-rekreacyjnych
1 marca - 30 

listopada 2019 r.
220 816,00 43 200,00 177 616,00 0,00

liczba animatorów sportu pracujących w 

dzielnicach zagrożonych wykluczeniem 

społecznym

12 program Animator Moje Boisko Orlik 2012 

liczba zorganizowanych form 

wypoczynku letniego i zimowego
704 zrealizowano

liczba dzieci biorących udział w 

zorganizowancych formach wypoczynku 

letniego i zimowego

7 821 zrealizowano

Prowadzenie doradztwa zawodowego w szkołach i 

placówkach

Wydział Oświaty i 

Wychowania UM 

Lublin

2019 r. 419 207,23 419 207,23 0,00 0,00
liczba etatów doradców zawodowych w 

szkołach i placówkach
14,03 zrealizowano

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
2019 r. 0,00 0,00 0,00 0,00

liczba opiniowanych przez Miejską Radę 

Zatrudnienia nowych kierunków 

kształcenia w szkołach

1
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy z późniejszymi zmianami

7 730 338,61 1 029 865,47 5 707 252,12 993 221,02
CEL 5.2. Stworzenie warunków dla prawidłowego rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem 

pochodzących z rodzin niewydolnych wychowawczo razem:

108 550,00 0,000,00108 550,00

313 900,00 114 912,59

591 656,00 157 800,00 433 856,00 0,00

5.2.3. Profilaktyka 

zagrożeń i promocja 

prawidłowego rozwoju 

psychofizycznego 

dzieci i młodzieży

Wydział Oświaty i 

Wychowania UM 

Lublin

placówki oświatowe, 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w 

Lublinie, policja, Straż 

Miejska, org. 

Pozarządowe, w tym 

wolontariat

5.2.4. Tworzenie 

warunków do rozwoju 

zainteresowań i 

uzdolnień uczniów 

przez organizowanie 

zajęć pozalekcyjnych i 

pozaszkolnych oraz 

kształtowanie 

aktywności społecznej 

i umiejętności 

spędzania wolnego 

czasu

placówki oświatowe, 

uczelnie wyższe, 

instytucje kultury, org. 

wyznaniowe, parafie, 

org. Młodzieżowe, 

organizacje 

poazrządowe, w tym 

wolontariat

5.2.5. Przygotowanie 

uczniów do wyboru 

zawodu i kierunku 

kształcenia. 

Rozwijanie systemu 

kształcenia i 

doskonalenia 

zawodowego 

dostosowanego do 

potrzeb gospodarki i 

oczekiwań 

społecznych.

Realizacja działań w zakresie wypoczynku dzieci i 

młodzieży

Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla 

uczniów
Wydział Sportu i 

Turystyki UM Lublin

Wydział Oświaty i 

Wychowania UM 

Lublin

Młodzieżowe domy kultury

Młodzieżowe domy kultury

Wydział Kultury UM 

Lublin

styczeń- wrzesień 

2019 r.
428 812,59 0,00

Organizacja działań w zakresie wypoczynku dzieci i 

młodzieży w palcówkach podległych Wydziałowi 

Kultury UM Lubli

11- 24 lutego 2019 

r. 

22 czerwca- 31 

sierpnia 2019 r.

2019 r.
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państwo gmina inne Nazwa wskaźnika Liczba

Pośrednictwo w rekrutacji osób bezrobotnych do 

udziału w zajęciach Centrum Integracji Społecznej 

,,Nadzieja" oraz Klubu Integracji Społecznej ,,Szansa"

2019 b.d. b.d. b.d. b.d.
liczba osób objetych dzialaniami CIS lub 

KIS

Łącznie działaniami objęto 10 

osoby (zajęciach KIS 

"Szansa" 13 osób).

zrealizowano - kontynuacja z 2018 r.

Wyszukiwanie w ewidencji bezrobotnych i kierowanie 

do uczestnictwa w zajęciach z reintegracji społecznej i 

zawodowej refundowanie świdczeń integracyjnych oraz 

zatrudnienia wspieranego

2019 r. 184 700,00 184 700,00 0,00 0,00
liczba osób objetych dzialaniami CIS lub 

KIS
50

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy z późniejszymi zmianami  

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003  o zatrudnieniu socjalnym 

z późniejszymi zmianami "Program Promocji Zatrudnienia 

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

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

Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej 

"NADZIEJA" dla mieszkańców Miasta Lublin, w 

szczególności dla osób uzależnionych  od alkoholu i 

narkotyków.

styczeń-grudzień 

2019 r.
504 712,40 180 072,91 322 664,91 1 974,58

liczba osób objętych działaniami CIS lub 

KIS
30

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

dla Miasta Lublin na 2019 r.

Zakładanie spółdzielni socjalnych 2019 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

Uwzględnienie uczestników Klubu Integracji 

Społecznej, którzy ukończyli pełną edycję KIS i spełniali 

przesłanki, do wykonywania prac społecznie 

użytecznych w liście osób kierowanych do Miejskiego 

Urzędu Pracy w Lublinie w 2019 r.

2019 x x x x
liczba realizowanych projektów i 

programów na rzecz osób bezrobotnych
1

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
9

liczba osób bezrobotnych objętych 

projektami/programami
1 504

Projekty socjalne zawierane w celu przezwyciężenia 

trudnej sytuacji życiowej osoby bezrobotnej.
2019 r. x x x x

liczba osób bezrobotnych, z którymi 

zawarto kontrakt socjalny

kontakt socjalny A -121

kontrakt socjalny B - 129
zrealizowano

5.3. Cel szczegółowy

5.3.1. Wspieranie 

aktywności zawodowej 

osób bezrobotnych

Wielowymiarowe wsparcie osób bezrobotnych

Zadania Realizowane działania Koordynator Realizatorzy Termin realizacji Koszt działania

Źródła finansowania Wskaźniki realizacji zadania

Zadanie zrealizowane w ramach Programu (proszę podać nazwę)

Nie zostało zrealizowane w 2019 roku (proszę wskazać powód)

Miejski Urząd Pracy w 

Lublinie

Centrum Integracji 

Społecznej, Miejski 

Ośrodek Pomocy 

Rodzinie w Lublinie, 

Wydział Spraw 

Mieszkaniowych Urzędu 

Miasta, spóldzielnie 

mieszkaniowe, 

organizacje 

pozarządowe, 

wolontariat

Realizacja projektów i programów własnych oraz 

partnerskich, których uczestnikami były osoby 

bezrobotne

659 773,00 0,00 11 960 326,0012 620 099,002019 r.

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 

(IV)"

2) „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 

w wieku  30 lat i więcej zarejestrowanych 

w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie (IV)”

3)„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 

w wieku  30 lat i więcej zarejestrowanych 

w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie (V)"

4)"Mikro innowacje - makro korzyści"

5)„Start w przedsiębiorczość”

6) Program Regionalny „Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości 

w Województwie Lubelskim II"     

7) Program specjalny „Aktywna kobieta”               

8) "Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych będących dłużnikami 

alimentacyjnymi"

9) "Staże w placówkach Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa"

"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.) 
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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 oraz Programu Aktywizacja i 

Integracja - projekt "Sami dla Siebie".

2019 - 2020 132 046,10 79 227,66 52 818,44 0,00
liczba osób, które podjęły prace 

społecznie użyteczne

Łącznie do wykonywania 

PSU w 2019 r. skierowano 63 

osoby. Faktycznie PSU były 

wykonywane przez 62 osoby 

(w tym 62 osoby realizujące 

PSU w poszczególnych 

placówkach oraz 10 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

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

Aktywizacja osób bezrobotnych zarejestrowanych w 

MUP poprzez ich udział w programie prac społecznie 

użytecznych

2019 r. 79 200,00 79 200,00 0,00 0,00
liczba osób, które podjęły prace 

społecznie użyteczne
65

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

rynku pracy z późniejszymi zmianami. "Program Promocji Zatrudnienia i 

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

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

Udzielanie pomocy w procesie usamodzielniania osób 

korzystających z pomocy społecznej
x x x x

liczba usamodzielnionych klientów 

pomcy społecznej
176 zrealizowano

Organizacja staży dla osób młodych 2019 r. 2 921 460,00 1 168 584,00 0,00 1 752 876,00 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.)

Usługa pośrednictwa pracy 2019 r. 0,00 0,00 0,00 0,00
liczba osób do 30. roku życia które 

podjęły pracę
2 707

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy z późniejszymi zmianami. "Program Promocji 

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

(Uchwała Nr 923/XXXV/2013 Rady Miasta Lublin 

z dnia 18 listopada 2013r.)

liczba realizowanych projektów na rzecz 

bezrobotnych osób, w tym do 30. roku 

zycia

1

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 uczestników projektów i 

programów
790

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy z późniejszymi zmianami. "Program Promocji 

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

(Uchwała Nr 923/XXXV/2013 Rady Miasta Lublin 

z dnia 18 listopada 2013r.)

Objęcie osób bezrobotnych do 30 roku życia  

poradnictwem zawodowym
2019 r. 0,00 0,00 0,00 0,00

liczba osób do 30. roku życia objetych 

poradnictwem zawodowym
936

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy z późniejszymi zmianami. "Program Promocji 

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

(Uchwała Nr 923/XXXV/2013 Rady Miasta Lublin 

z dnia 18 listopada 2013r.)

Objęcie osób bezrobotnych poradnictwem zawodowym 2019 0,00 0,00 0,00 0,00

liczba osób bezrobotnych, które 

skorzystały z usług poradnictwa 

zawodowego

1 599

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 2019 0,00 0,00 0,00 0,00
liczba osób bezrobotnych, które 

skorzystały z usług pośrednictwa pracy
12 994

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.)

Wprowadzenia i aktualizacja informacji związanych ze 

specyfiką rynku pracy
2019 0,00 0,00 0,00 0,00

liczba odwiedzin na stronie internetowej 

MUP w Lublinie
434 011

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracyz późniejszymi zmianami. "Program Promocji 

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

(Uchwała Nr 923/XXXV/2013 Rady Miasta Lublin 

z dnia 18 listopada 2013r.)

Ułatwienie osobom bezrobotnym w podejmowaniu 

decyzji edukacyjnych, zawodowych oraz wejścia na 

rynek pracy poprzez informację zawodową 

2019 0,00 0,00 0,00 0,00
liczba osób bezrobotnych korzystających 

z informacji zawodowej
684

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 kontaktu z 

pracodawcami poprzez organizację Targów Pracy i 

Dnia Kariery

2019 29 688,90 3 972,90 25 716,00 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 

z dnia 18 listopada 2013r.)

5.3.1. Wspieranie 

aktywności zawodowej 

osób bezrobotnych
Miejski Urząd Pracy w 

Lublinie

Centrum Integracji 

Społecznej, Miejski 

Ośrodek Pomocy 

Rodzinie w Lublinie, 

Wydział Spraw 

Mieszkaniowych Urzędu 

Miasta, spóldzielnie 

mieszkaniowe, 

organizacje 

pozarządowe, 

wolontariat

5.3.2. Aktywizacja 

zawodowa osób do 30. 

roku życia 

zagrożonych 

wykluczeniem 

społecznym

Miejski Urząd Pracy w 

Lublinie

Wydziały Urzędu 

Miasta, Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w 

Lublinie, Zakład 

Doskonalenia 

Zawodowego, Centrum 

Edukacji i Pracy 

Młodzieży OHP, 

organizacje 

wyznaniowe, parafie, 

org. pozarządowe, org. 

rzemieślnicze

Realizacja projektów w których uczestniczyły również 

osoby w wieku do 30 roku życia 

5.3.3. Ułatwianie 

dostępu do wiedzy, 

usług, poradnictwa 

zawodowego i 

pośrednictwa pracy 

osobom bezrobotnym

Miejski Urząd Pracy w 

Lublinie

Wojewódzki Urząd 

Pracy, Ochotnicze 

Hufce Pracy, Centrum 

Kształcenia 

Ustawicznego, Izby 

Rzemieślnicze

2019 r. 6 915 080,00 0,00 0,00 6 915 080,00
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Inicjowanie działań na rzecz powoływania partnerstw w 

celu ożywienia sytuacji na rynku pracy
2019 r. 3 213,00 3 213,00 0,00 0,00

liczba nowo zawartych partnerstw i 

porozumień na rzecz aktywizacji rynku 

pracy

7

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.)

1) Porozumienie zawarte w dniu 22.08.2019r. Fundacją Heros.Realizacja 

projektu: „Absolwent w drodze do kariery”. 

2) Porozumienie zawarte z Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji 

w Lublinie w dniu 19.09.2019r. Realizacja projektu: „REACTIVATE”

3) Porozumienie zawarte z  Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji 

w Lublinie w dniu 19.09.2019r. Realizacja projektu: „SMEs Growing In 

Europe (SGE)”.

4) Porozumienie zawarte z Lubelską Fundacją Rozwoju w dniu 

09.10.2019r. Realizacja projektu: „Szansa na zatrudnienie”. 

5) Porozumienie zawarte z Lubelską Fundacją Rozwoju w dniu 

09.10.2019r. Realizacja projektu: „Pierwszy Biznes – Wsparcie 

w starcie II”.

6) Kontynuacja porozumienia o współpracy zawartego 29 czerwca 2017 

roku pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Lublinie a 

Miejskim Urzędem Pracy w Lublinie w celu określenia zasad współpracy 

przy realizacji zadań merytorycznych w projekcie „Sami dla siebie”, Oś 

priorytetowa 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Priorytet 

inwestycyjny 9i: ,,Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu 

równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na 

zatrudnienie”, Działanie 11.1: „Aktywne włączenie”.

7) W dniu 11.03.2019r. został podpisany List intencyjny Lokalnego 

Partnerstwa na Rzecz Zarządzania Wiekiem w Przedsiębiorstwie 

w Województwie Lubelskim w ramach ponadnarodowego projektu 

„NAWIGACJA 50 PLUS – interdyscyplinarny model zapewnienia 

warunków do pracy osobom po 50 roku życia w mikro, małych 

i średnich firmach”. 

Organizacja i koordynacja spotkań Miejskiej Rady 

Zatrudnienia
2019 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
2019 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

liczba projektów 2

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.

"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.)

23 398 942,40 2 358 743,47 401 199,35 20 638 999,58

5.4. Cel szczegółowy

państwo gmina inne Nazwa wskaźnika Liczba

Zadanie: „Dożywianie osób i rodzin dotkniętych 

ubóstwem w formie kuchni społecznej- mieszkańców 

Miasta Lublin”

 Od 01.01.2019 r. 

do 31.03.2019 r. 

oraz od 

01.11.2019r. do 

31.12.2019r.

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

z posiłku dla ubogich i potrzebujących
85

„Program współpracy Gminy Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz 

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

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

Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta w Lublinie

b.d. 2019 r. x x x x
liczba pracowników pracujących jako 

street worker
b.d.

CEL 5.3. Wielowymiarowe wsparcie osób bezrobotnych razem:

Pogłębienie systemu wsparcia na rzecz osób bezdomnych

Zadania

Realizacji projektów partnerskich

Realizatorzy Termin realizacji Koszt działania

Źródła finansowania

5.3.4. Rozwój dialogu i 

współpracy z 

partnerami 

społecznymi w celu 

ożywienia sytuacji na 

rynku pracy

Miejski Urząd Pracy w 

Lublinie

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w 

Lublinie, Centrum 

Integracji Społecznej, 

Ochotnicze Hufce 

Pracy, spółdzielnie 

mieszkaniowe, 

organizacje 

pozarządowe

Wskaźniki realizacji zadania
Zadanie zrealizowane w ramach Programu (proszę podać nazwę)

Nie zostało zrealizowane w 2019 roku (proszę wskazać powód)

5.4.1. Wzmacnianie i 

stymulowanie działań 

mających na celu 

przezwyciężenie 

problemu 

bezdomności 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w 

Lublinie

Miejski Urząd Pracy, 

organizacje 

pozarządowe, 

wolontariat

Realizowane działania Koordynator

0,00 0,00 8 743,008 743,002019 r.
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b.d. 2019 r. x x x x
liczba osób bezdomnych objętych 

pomocą street workerów
b.d.

Zadanie:  „Prowadzenie schroniska dla bezdomnych 

mężczyzn – mieszkańców Miasta Lublin – 35 miejsc”

Od 01.01.2019r. do 

31.12.2019r.
b.d b.d b.d b.d

liczba osób bezdomnych, które 

uczestniczyły w działaniach na rzecz ich 

aktywizacji społecznej

Aktywizacja społeczna 

mieszkańców schroniska -48 

osób

„Program współpracy Gminy Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz 

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

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

Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta w Lublinie

Funkcjonowanie punktu konsultacyjnego dla osób 

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

liczba osób bezrobotnych bezdomnych 

korzystających z punktu konsultacyjnego 

dla bezdomnych

0
Brak osób chętnych do skorzystania z punktu konsultacyjnego dla osób 

bezdomnych bezrobotnych

Osobom bezdomnym udzielono schronienia w:

- 4 schroniskach,  

- 1  noclegowni, 

- 4 ogrzewalniach, z tego:

2019 2 053 869,55 90 000,00 1 903 400,00 60 469,55 9 zrealizowano

 „Prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn – 

mieszkańców Miasta Lublin – 35 miejsc” 
od 01.01.2019 do 

31.12.2019       
402 926,40 0,00 369 000,00 33 926,40 1 zrealizowano

„Prowadzenie ogrzewalni dla bezdomnych mężczyzn – 

mieszkańców Miasta Lublin – 30 miejsc”

01.01.2019 - 

30.04.2019  oraz 

01.10.2019 - 

31.12.2019r.

86 543,15 0,00 71 000,00 15 543,15 1 zrealizowano

Prowadzenie schroniska z usługami opiekuńczymi dla 

bezdomnych

mężczyzn - 24 miejsca

01.01.2019 - 

31.12.2019
395 000,00 20 000,00 372 000,00 3 000,00 1 zrealizowano

Prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn - 

mieszkańców

Miasta Lublin - 34 miej

01.01.2019 - 

31.12.2019
388 000,00 25 000,00 360 000,00 3 000,00 1 zrealizowano

Prowadzenie całorocznej noclegowni dla bezdomnych 

mężczyzn -

mieszkańców Miasta Lublin - 25 miejsc

01.01.2019 - 

31.12.2019
143 600,00 19 000,00 120 600,00 4 000,00 1 zrealizowano

Prowadzenie ogrzewalni dla bezdomnych mężczyzn - 

mieszkańców

Miasta Lublin - 54 miejsca

01.01.2019 - 

30.04.2019,  

01.10.2019 - 

31.12.2019

155 400,00 26 000,00 128 400,00 1 000,00 1 zrealizowano

Ogrzewalnia dla bezdomnych kobiet
1.01.2019 - 

31.12.2019
44 000,00 0,00 44 000,00 0,00 1 zrealizowano

Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
1.01.2019 - 

31.12.2019
260 800,00 0,00 260 800,00 0,00 1 zrealizowano

Schronisko dla bezdomnych kobiet
1.01.2019 - 

31.12.2019
177 600,00 0,00 177 600,00 0,00 1 zrealizowano

b.d 2019 r. 0,00 0,00 0,00 0,00 liczba akcji informacyjnych b.d zrealizowano

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

liczba osób, które pozytywnie zakończyły 

udział w indywidualnych programach 

wychodzenia z bezdomności

b.d.

Osobom bezdomnym udzielono schronienia  w 3 

schroniskach,  1  noclegowni całorocznej, 3 

noclegowniach sezonowych i 1 ogrzewalni 

prowadzonych w ramach zlecania zadań organizacjom 

pozarządowych

2019 r.

 w ramach 

działalności 

statutowej placówek

x x x

liczba osób bezdomnych, które 

skorzystały ze schronienia lub pomocy 

finansowej

497

zrealizowane

(dodatkowo w Dziennym Ośrodku Wsparcia dla Osób Bezdomnych 

prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Lubelskiej - 172 osoby)

Mieszkanie adaptacyjne
01.01.2019 - 

31.12.2019
14 000,00 0,00 0,00 7 000,00

liczba funkcjonujących mieszkań 

adaptacyjnych
1 koszty własne Stowarzyszenia "Nadzieja"

Działalność statutowa organizacji pozarządowej – 

realizacja programu na rzecz wychodzenia z 

bezdomności:           „ Mieszkanie adaptacyjne szansą 

na powrót osób bezdomnych do społeczności.”

01.01.2019r. - 

31.12.2019r.
0,00 0,00 0,00 0,00

liczba funkcjonujących mieszkań 

adaptacyjnych
1

„Program współpracy Gminy Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz 

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

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

Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta w Lublinie

liczba instytucji działających na rzecz 

osób bezdomnych

5.4.1. Wzmacnianie i 

stymulowanie działań 

mających na celu 

przezwyciężenie 

problemu 

bezdomności 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w 

Lublinie

Miejski Urząd Pracy, 

organizacje 

pozarządowe, 

wolontariat

5.4.2. Zapewnienie 

schronienia i systemu 

wsparcia dla osób 

wychodzących z 

bezdomności

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w 

Lublinie

Wydział Spraw 

Mieszkaniowych, 

Wydział Mienia 

komunalnego Urzędu 

Miasta, Zarząd 

Nieuchomości 

Komunalnych, 

organizacje 

pozarządowe, w tym 

wolontariat
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Osoby wytypowane przez organizacje do zamieszkania 

w mieszkaniu adaptacyjnym

 01.01.2019r. - 

31.12.2019r.
  15 629 62 0,00 0,00 15 629 62 zł

liczba osób, które skorzystały z 

mieszkań adaptacyjnych
6

„Program współpracy Gminy Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz 

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

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

Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta w Lublinie

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

liczba programów osłonowych 

adresowanych do osób 

bezdomnych/liczba osób bezdomnych 

objętych programami

b.d

2 067 869,55 90 000,00 1 928 400,00 67 469,55

państwo gmina inne Nazwa wskaźnika Liczba

Rozpowszechnianie materiałów informacyjnych dla 

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

liczba rozprowadzonych materiałów 

informacyjnych dla cudzoziemców
209

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

liczba cudzoziemców, którzy skorzystali 

ze wsparcia specjalistycznego

Łącznie 1               

(poradnictwo  psychologiczne- 

1 osoba, 

poradnictwo prawne –  20 

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

liczba cudzoziemców, którzy skorzystali 

z informacji o możliwości podjęcia nauki

Łącznie 3 osoby 

(osoby dorosłe - 2,

dziecko -1)

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

o pomocy społecznej i np.. przepisów dotyczących  systemu oświaty

Rozpowszechnianie wsród cudzoziemców informacji na 

temat instytucji rynku pracy
2019 r. b.d. b.d. b.d. b.d. liczba cudzoziemców 214

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

społecznej 

Oferowanie cudzozimcom posiadających status osób 

bezrobotnych i zarejestrowanych w MUP w Lublinie 

usług i instrumentów rynku pracy

2019 r. x x x x

liczba cudzoziemców posiadających 

status osób bezrobotnych 

zarejestrowanych w MUP w Lublinie

110
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy z późniejszymi zmianami.

Świadczenie wsparcia dla cudzoziemców 

posiadających status osób bezrobotnych
2019 83 537,00 56 337,00 0,00 27 200,00

liczba cudzoziemców posiadających 

status osób bezrobotnych 

zarejestrowanych w MUP w Lublinie

110
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy z późniejszymi zmianami.

Aktywne uczestnictwo w poszukiwaniu pracy 2019 0,00 0,00 0,00 0,00

liczba osób(cudzoziemców), którzy 

aktywnie uczestniczą w kursach 

zawodowych lub poszukują pracy

58
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy z późniejszymi zmianami.

Wsparcie cudzoziemców w nabywaniu praktycznych 

umiejętności w postaci stażu 

u pracodawcy

2019 45 333,00 18 133,00 0,00 27 200,00
liczba cudzoziemców, którzy podjęli 

staze
9

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy z późniejszymi zmianami.

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

liczba osób(cudzoziemców), którzy 

aktywnie uczestniczą w rozwiązywaniu 

swoich problemów (przełamują zjawisko 

wyuczonej bezradności)

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

pomocy społecznej  

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

liczba cudzoziemców, którzy zaprzestali 

korzystania z systemu pomocy 

społecznej

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

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

liczba osób(cudzoziemców), które 

skorzystały z informacji na temat 

mieszkań i stancji

211
Art. 5, art. 18, art.19, art. 36 pkt. 2 lit. a, art. 53 i art. 91 ustawy o pomocy 

społecznej  

Wsparcie w zabezpieczeniu schronienia

Podjęcie działań zmierzających do zwiększenia 

aktywności osób opuszczających Ośrodek dla 

Cudzoziemców, celem ich adaptacji w nowych 

warunkach społeczno-kulturowych

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

5.5. Cel szczegółowy

5.4.2. Zapewnienie 

schronienia i systemu 

wsparcia dla osób 

wychodzących z 

bezdomności

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w 

Lublinie

Wydział Spraw 

Mieszkaniowych, 

Wydział Mienia 

komunalnego Urzędu 

Miasta, Zarząd 

Nieuchomości 

Komunalnych, 

organizacje 

pozarządowe, w tym 

wolontariat

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

Zadania Realizowane działania Koordynator Realizatorzy Termin realizacji Koszt działania

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

Nie zostało zrealizowane w 2019 roku (proszę wskazać powód)

5.5.1. Ułatwienie 

cudzoziemcom 

dostępu do wiedzy, 

edukacji, usług oraz 

pośrednictwa pracy

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w 

Lublinie

Miejski Urząd Pracy w 

Lublinie, Wydział 

Oświaty i Wychowania 

Urzędu Miasta Lublin, 

Urząd ds. 

Cudzoziemców - 

Ośrodek dla osób 

ubiegających się o 

nadanie statusu 

uchodźcy w Lublinie, 

organizacje 

pozarządowe, podmioty 

zajmujące się nauką 

języka polskiego dla 

cudzoziemców

5.5.2. Utworzenie 

efektywnego systemu 

usamodzielnienia i 

integracji ze 

środowiskiem osób 

legitymujących się 

statusem uchodźcy lub 

uchroną uzupełniającą

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w 

Lublinie

Miejski Urząd Pracy w 

Lublinie, Wydział 

Oświaty i Wychowania 

Urzędu Miasta Lublin, 

Urząd ds. 

Cudzoziemców - 

Ośrodek dla osób 

ubiegających się o 

nadanie statusu 

uchodźcy w Lublinie, 

organizacje 

pozarządowe, podmioty 

zajmujące się nauką 

języka polskiego dla 

cudzoziemców

5.5.3 Wzmacnianie i 

stymulowanie działań 

mających na celu 

przezwyciężenie 

bezdomności wśród 

cudzoziemców

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w 

Lublinie

Wydział Spraw 

Mieszkaniowych Urzędu 

Miasta Lublin, 

organizacje 

pozarządowe
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2019 r. b.d. b.d. b.d. b.d.
liczba rodzin cudzoziemskich, którym 

zabezpieczono schronienie
7

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

pomocy społecznej  

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

liczba rodzin cudzoziemskich, które 

zostały umieszczone w ośrodku 

wsparcia

b.d.

Prowadzenie  mieszkań chronionych dla 

cudzoziemców i działania związane z utworzeniem 

kolejnego mieszkania chronionego dla cudzoziemców

2019 r. 56 124,81 0,00 56 124,81 0,00
liczba osób/cudzoziemców, którzy 

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

184 994,81 74 470,00 56 124,81 54 400,00

państwo gmina inne

34 867 016,33 3 731 065,54 9 399 860,64 21 754 090,15

1 484 870,96 177 986,60 1 306 884,36 0,00

7 730 338,61 1 029 865,47 5 707 252,12 993 221,02

23 398 942,40 2 358 743,47 401 199,35 20 638 999,58

2 067 869,55 90 000,00 1 928 400,00 67 469,55

184 994,81 74 470,00 56 124,81 54 400,00

Koszt działania

Źródła finansowania

PODSUMOWANIE

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

DZIECI, OSÓB I RODZIN 

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

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

rodzin niewydolnych wychowawczo razem:

CEL 5.3. Wielowymiarowe wsparcie osób bezrobotnych razem:

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

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

Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgody na pobyt tolerowany razem:

Wsparcie w zabezpieczeniu schronienia

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

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgody na pobyt tolerowany razem:

5.5.3 Wzmacnianie i 

stymulowanie działań 

mających na celu 

przezwyciężenie 

bezdomności wśród 

cudzoziemców

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w 

Lublinie

Wydział Spraw 

Mieszkaniowych Urzędu 

Miasta Lublin, 

organizacje 

pozarządowe
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państwo gmina inne Nazwa wskaźnika Liczba

2019 r. 48 560,96 3 644,41 44 916,55 0,00

liczba nowozatrudnionych 

pracowników socjalnych w sekcjach 

pracy socjalnej

2 zrealizowano

2019 r. 9 930 175,99 550 595,23 9 379 580,76 0,00
liczba pracowników socjalnych w 

sekcjach pracy socjalnej
164 zrealizowano

2019 r. x x x x

stosunek liczby pracowników 

socjalnych do liczby mieszkańców 

miasta

1926,47 1 pracownik socjalny na 1926 osób

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

liczba zorganizowanych szkoleń 

wspierających dla pracowników 

pomocy społecznej

25 zrealizowano

2019 r. b.d. b.d. b.d. b.d.
liczba pracowników, którzy odbyli 

szkolenia
194 zrealizowano

2019 r. b.d. b.d. b.d. b.d.
liczba osób, które podniosły swoje 

kwalifikacje
194 zrealizowano

Pracownicy MUP uczestniczyli 

w szkoleniach i studiach podyplomowych
2019 r. 78 450,00 73 401,00 5 049,00 0,00

liczba pracowników, którzy podnieśli 

swoje kwalifikacje zawodowe
116

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy z późniejszymi zmianami

2019 r.
liczba zatrudnionych pracowników 

MUP w Lublinie
167

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy z późniejszymi zmianami

2019 r.

% zatrudnionych pracowników 

publicznej służby zatrudnienia w 

stosunku do liczby osób 

posiadających status osoby 

bezrobotnej

1,85%

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy z późniejszymi zmianami

19 441 318,95 1 695 515,64 17 737 559,31 8 244,00

państwo gmina inne Nazwa wskaźnika Liczba

Zakup sprzętu komputerowego dla pracowników 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie
2019 r. 185 020,60 0,00 177 916,12 7 104,48

liczba zakupionych nowych 

zestawów komputerowych dla 

pracowników pomocy społecznej

41 sztuk, z tego:

9 laptopów

31 komputerów 

1 tablet

zrealizowano

Przystosowanie nowych stanowisk  do pracy przy 

komputerze

(MOPR)

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

liczba nowych stanowisk 

przystosowanych do pracy przy 

komputerze

4 zrealizowano

Na istniejących stanowiskach pracy dla pracowników 

MUP nastąpiła wymiana dotychczasowego sprzętu 

informatycznego.

2019 r. 17 511,00 17 511,00 0,00 0,00

liczba nowych stanowisk 

przystosowanych do pracy przy 

komputerze

4
Wymiana dotychczasowego sprzetu 

komputerowego

Wskaźniki realizacji zadania

Udział pracowników w szkoleniach, konferencjach, 

seminariach i warsztatach

Utrzymanie ustawowych standardów zatrudnienia 

pracowników socjalnych

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

Wzmocnienie i optymalizacja potencjału pracowniczego instytucji pomocowych

Zadania Realizowane działania Koordynator Realizatorzy
Termin 

realizacji
Koszt działania

Źródła finansowania

Termin 

realizacji
Koszt działania

Zadanie zrealizowane w ramach Programu 

(proszę podać nazwę)

Nie zostało zrealizowane w 2019 roku 

(proszę wskazać powód)

6.1.1. Utrzymywanie 

ustawowego standardu 

zatrudnienia 

pracowników służb 

społecznych

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie 

w Lublinie

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie 

w Lublinie

6.1.2. Stworzenie 

systemu szkoleń dla 

pracowników pomocy 

społecznej w ramach 

kształcenia ustawicznego

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie 

w Lublinie

Zadanie zrealizowane 

w ramach Programu (proszę podać nazwę)

Nie zostało zrealizowane 

w 2019 roku (proszę wskazać powód)

6.2.1. Rozbudowa i 

doskonalenie zaplecza 

technicznego,umożliwiają

cego aktywne 

uczestnictwo w ramach 

społeczeństwa 

informacyjnego

Miejski Ośrodek 

Pomocy 

Rodziniew  

Lublinie,

 

Miejski Urząd 

Pracyw Lublinie

Wydziały Urzędu 

Miasta Lublin

Zadania Realizowane działania Koordynator

6.CEL GŁÓWNY 

6.2. Cel szczegółowy

Zatrudnienie w MUP na koniec grudnia 2019 roku

6.1. Cel szczegółowy

szkoły wyższe, 

instytucje 

pozarządowe, 

organizacje 

pozarządowe

CEL 6.1. Wzmocnienie i optymalizacja potencjału pracowniczego instytucji pomocowych

Realizatorzy

Źródła finansowania

1 067 875,00 8 308 013,00 8 244,009 384 132,00

6.1.3. Rozwój 

instytucjonalnej obsługi 

rynku pracy

Miejski Urząd 

Pracy w Lublinie

Miejski Urząd 

Pracy w Lublinie

Rozwój infrastruktury technicznej

Wskaźniki realizacji zadania
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Miejski Urząd Pracy w Lublinie korzysta z łącza 

Internetowego Urzędu Miasta Lublin
2019 r. 0,00 0,00 0,00 0,00 liczba nowych łączy internetowych 0 Łącze Internetowe Urzędu Miasta Lublin

Na portalach branżowych związanych z rynkiem 

pracy dokonywano aktualizacji informacji 

dotyczących rynku pracy

2019 r. 0,00 0,00 0,00 0,00
liczba aktualizacji branżowych stron 

internetowych
210

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy z późniejszymi zmianami

1 ) Uaktualnienie oprogramowania systemowego na 

komputerach do Windows 10 (brak wsparcia do Win 

7)

2) Zwiększenie licencji dostępowych do serwera  

3) Wsparcie i aktualizacje oprogramowania 

dziedzinowego oraz zwiększającego bezpieczeństwo 

i efektywność pracy (Lex, NOD32, Stock, 

BackupExec, eDok,Sepi, Infokadra, Cyfrowe 

Archiwum )

4) Wsparcie serwisowe dla urządzeń sieciowych i 

serwerów

5) Wsparcie dla systemu tłumaczeń na język migowy 

on-line

6) Wsparcie dla systemu multimedialnego 

wizualizacji ofert pracy 

7) Usługa telekomunikacyjna pozwalająca przesyłać 

klientom urzędu informacji sms

8) Zakup sprzętu (skanery, komputery, półka 

dyskowa, przełącznik sieciowy, urządzenia 

wielofunkcyjne, urządzenia typu UTM (zapory 

sieciowe)

2019 r. 453 067,83 453 067,83 0,00 0,00

postęp w modernizacji systemu 

informatycznego publicznej służby 

zatrudnienia

8

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy z późniejszymi zmianami

655 599,43 470 578,83 177 916,12 7 104,48

państwo gmina inne

20 096 918,38 2 166 094,47 17 915 475,43 15 348,48

19 441 318,95 1 695 515,64 17 737 559,31 8 244,00

655 599,43 470 578,83 177 916,12 7 104,48

6.2.1. Rozbudowa i 

doskonalenie zaplecza 

technicznego,umożliwiają

cego aktywne 

uczestnictwo w ramach 

społeczeństwa 

informacyjnego

Miejski Ośrodek 

Pomocy 

Rodziniew  

Lublinie,

 

Miejski Urząd 

Pracyw Lublinie

Wydziały Urzędu 

Miasta Lublin

CEL 6.2. Rozwój infrastruktury technicznej

CEL GŁÓWNY 6. WSPIERANIE ROZWOJU ZAWODOWEGO OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W ROZWIĄZYWANIU 

PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W RAMACH SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

CEL 6.2. Rozwój infrastruktury technicznej

Koszt działania

Źródła finansowania

PODSUMOWANIE

CEL 6.1. Wzmocnienie i optymalizacja potencjału pracowniczego instytucji pomocowych
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