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KIERUNEK: RODZINY Z DZIEĆMI

CEL OPERACYJNY 1

Nazwa wskaźnika/miernika
Wartość wskaźnika/miernika

Rok 2021
razem, z tego: środki własne

środki z budżetu 

Państwa

środki 

europejskie/inne

liczba  miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 prowadzonych przez 

Miasto Lublin
1 209 18 345 004,00 17 054 342,00 1 074 512,00 216 150,00

liczba miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 objętych dotacją 

Miasta Lublin (żłobki niepubliczne)  
1 530 11 391 583,00 6 687 600,00 1 212 230,00 3 491 753,00

2. Zwiększenie liczby partnerów Karty „Rodzina Trzy Plus”
liczba partnerów programu Karta Rodzina Trzy Plus/ lub wzrost 

liczby partnerów
230 0,00 0,00 0,00 0,00

3.    Organizacja czasu wolnego dla rodzin, dzieci, 

młodzieży – w okresie ferii zimowych i wakacji letnich

liczba  podmiotów organizujących wakacje i ferie w mieście

liczba miejsc na zajęciach oferowanych w ramach wypoczynku 

dzieci i młodzieży

Zima w mieście – on line                         

11 podmiotów (brak informacji o 

ilości miejsc)

Lato w mieście                                 

25 podmiotów,  około 3700 miejsc

247 107,00 247 107,00 0,00 0,00

Ujęte w tabeli dane dotyczą jedynie zadań realizowanych w 

ramach środków finansowych będących w dyspozycji Wydziału 

Sportu.

4. Tworzenie i rozwijanie infrastruktury umożliwiającej 

prowadzenie działalności

dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej na rzecz dzieci w 

wieku 3-6 lat

liczba miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w 

jednostkach prowadzonych przez Miasto Lublin,

10132 (w tym 57 w przedszkolu 

specjalnym)
133 435 969,77 116 402 812,66 15 333 877,10 1 699 280,01

Dane nie zawierają wydatków na utrzymanie przedszkoli 

specjalnych

liczba rodzin, które skorzystały z terapii. 2 906 11 425 834,06 11 410 203,56 0,00 15 630,50

liczba dzieci, które skorzystały z usług poradni psychologiczno-

pedagogicznych
7 931 x x x x

6. Realizacja pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

na cele edukacyjne w postaci

stypendiów szkolnych dla uczniów

liczba uczniów korzystających ze stypendiów szkolnych 2 761 1 727 747,27 345 906,97 1 381 840,30 0,00

7. Zapewnienie dostępu do bezpłatnych podręczników, 

materiałów edukacyjnych

i ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych

liczba uczniów szkół podstawnych, którzy skorzystali z dotacji 

na zakup

podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych

27 687 75 392,00 15 078,40 60 313,60 0,00

8. Inne działania w ramach celu. 3 680 228,49 3 680 228,49 0,00

CEL OPERACYJNY 2

Nazwa wskaźnika/miernika
Wartość wskaźnika/miernika

Rok 2021
razem, z tego: środki własne

środki z budżetu 

Państwa

środki 

europejskie/inne

1.  Zwiększanie dostępności poradnictwa specjalistycznego liczba osób i rodzin objętych poradnictwem specjalistycznym 
1271 osób

681 rodzin
757 150,00 757 150,00 0,00 0,00

Koszt funkcjonowania Specjalistycznej Poradni dla Rodzin 

MOPR 

liczba placówek wsparcia dziennego 16

liczba dzieci z terenu Miasta Lublin korzystających z oferty 

placówek wsparcia dziennego
504

liczba asystentów rodziny 15 oraz Kierownik Sekcji

liczba rodzin objętych wsparciem asystentów rodziny 302

CEL GŁÓWNY: ROZWÓJ KOMPLEMENTARNEGO I EFEKTYWNEGO SYSTEMU WSPARCIA RODZIN Z DZIEĆMI W MIEŚCIE LUBLIN

STWARZANIE RODZINOM Z DZIEĆMI PRZYJAZNYCH WARUNKÓW DLA FUNKCJONOWANIA W MIEŚCIE LUBLIN

Do 31 marca 2021 r. funkcjonowało 16 placówek, od 1 kwietnia 

2022 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania 

konkursowego Miasto Lublin dofinansowuje 12 placówek 

wsparcia dziennego. Na koszt funkcjonowania placówek 

składaja się środki przekazane przez Miasto Lublin w ramach 

dotacji (1 124 084,44zł) oraz środki podmiotów pozarządowych 

bez wzgledu na źródło ich pochodzenia

834 221,99 807 121,98 27 100,01 0,00

Wskaźnik/miernik realizacji zadania

2 071 035,39 1 124 084,44 0,00 946 950,95

Wydatek 

Rok 2021

Uwagi / informacje dodatkowe

WZMACNIANIE RODZIN W WYPEŁNIANIU FUNKCJI  OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH

Uwagi / informacje dodatkowe

Miejski Ośrodek Pomocy 

Rodzinie w Lublinie

Wydatek 

Rok 2021

5. Utrzymywanie działalności poradni psychologiczno-

pedagogicznych i zwiększanie

dostępności usług.

Wskaźnik/miernik realizacji zadania

3. Wsparcie rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-

wychowawcze w formie

asystentury rodzin

Zadania
Koordynator

realizacji celu

Zadania
Koordynator

realizacji celu

2. Dostosowanie sieci placówek wsparcia dziennego do 

zdiagnozowanych potrzeb

1.Zwiększanie dostępności miejsc opieki nad dziećmi do lat 

3

Wydział Zdrowia

i Profilaktyki

UML

Wydział

Programów

i Inicjatyw

Społecznych

UML

Miejski Ośrodek

Pomocy Rodzinie

w Lublinie
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CEL OPERACYJNY 3

Nazwa wskaźnika/miernika
Wartość wskaźnika/miernika

Rok 2021
razem, z tego: środki własne

środki z budżetu 

Państwa

środki 

europejskie/inne

liczba rodzin korzystających z programu 500+ 39 485 335 831 624,37 0,00 335 831 624,37 0,00

liczba rodzin korzystających z programu 300+ 485 190 500,00 0,00 190 500,00 0,00

2. Realizacja świadczeń rodzinnych
liczba rodzin korzystających z zasiłków rodzinnych i dodatków 

do zasiłków
5 730 19 264 380,13 0,00 19 264 380,13 0,00

3. Realizacja świadczeń  z funduszu alimentacyjnego
liczba rodzin korzystających ze świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego
1 463 12 049 566,88 0,00 12 049 566,88 0,00

4. Realizacja rządowych programów w zakresie dożywiania liczba rodzin objeta programem dożywiania

3061 , w tym:

- 3 061 rodzin korzystających z 

zsaiłku celowego,

- 367 rodzin korzystających z 

pomocy w postaci posiłku

4 049 022,81 809 804,56 3 239 218,25 0,00

liczba osób korzystających z zasiłku celowego - 5 551

liczba osób korzystających z posiłku - 441

liczba osób korzystających ze świadczenia rzeczowego -157

liczba osób, którym udzielono pomocy w formie posiłku nie 

wymagająca przeprowadzenia wywiadu środowiskowego - 6

Wydatek za rok 

2021

CEL GŁÓWNY 555 376 367,16

CEL OPERACYJNY 1 180 328 865,59

CEL OPERACYJNY 2 3 662 407,38

CEL OPERACYJNY 3 371 385 094,19ZAPEWNIENIE MOŻLIWIE PEŁNEGO DOSTĘPU DO ŚWIADCZEŃ WSPIERAJĄCYCH RODZINĘ

Uwagi / informacje dodatkowe

ZAPEWNIENIE MOŻLIWIE PEŁNEGO DOSTĘPU DO ŚWIADCZEŃ

WSPIERAJĄCYCH RODZINĘ

Wskaźnik/miernik realizacji zadania

STWARZANIE RODZINOM Z DZIEĆMI PRZYJAZNYCH WARUNKÓW DLA FUNKCJONOWANIA W MIEŚCIE LUBLIN

Miejski Ośrodek Pomocy 

Rodzinie w Lublinie

Koordynator

realizacji celu

ROZWÓJ KOMPLEMENTARNEGO I EFEKTYWNEGO SYSTEMU WSPARCIA RODZIN Z DZIEĆMI W MIEŚCIE 

LUBLIN, z tego:

Wydatek 

Rok 2021

WZMACNIANIE RODZIN W WYPEŁNIANIU FUNKCJI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH

1. Sprawna realizacja programów rządowych wspierających 

rodziny (500+ i 300+)

Zadania

KIERUNEK: RODZINY Z DZIEĆMI
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KIERUNEK: PIECZA ZASTĘPCZA

CEL OPERACYJNY 1

Nazwa wskaźnika/miernika
Wartość wskaźnika/miernika

Rok 2021
razem, z tego: środki własne

środki z budżetu 

Państwa

środki 

europejskie/inne

liczba działań promocyjnych mających na celu 

pozyskanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej

47 spotkań informacyjnych z 18 

rodzinami 
0,00 0,00 0,00 0,00

47 spotkań informacyjnych z 18 rodzinami na temat warunków, 

jakie muszą spełniać kandydaci do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej.

W ramach promocji rodzicielstwa zastępczego rozwieszono 

plakaty na terenie Miasta Lublin oraz rozdawano ulotki, 

zachęcając mieszkańców Miasta Lublin do podjęcia się roli rodzica 

zastępczego

 liczba nowych rodzin zastępczych zawodowych i 

niezawodowych

14 rodzin zastępczych 

niezawodowych
0,00 0,00 0,00 0,00

liczba szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji 

rodziny zastępczej i istniejących rodzin zastępczych
1 0,00 0,00 0,00 0,00

Szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 

niezawodowej pt.” PRIDE: Rodzinna Opieka Zastępcza” 

prowadzone przez pracowników Działu ds. rodzinnej pieczy 

zastępczej i asysty rodzinnej Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Rodzinie w Lublinie. W roku 2021 przeprowadzono w siedzibie 

Działu ds. rodzinnej pieczy zastępczej i asysty rodzinnej MOPR w 

Lublinie 2 sesje szkoleniowe. W szkoleniu brało udział 15 osób (9 

rodzin)

 liczba zatrudnionych koordynatorów rodzinnej pieczy 

zastępczej
10 koordynatorów 506 940,58 506 940,58 0,00 0,00

liczba godzin poradnictwa specjalistycznego dla rodzin 

zastępczych i kandydatów do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej

139 0,00 0,00 0,00 0,00

liczba spotkań grupy wsparcia dla rodzin zastępczych 0 0,00 0,00 0,00 0,00
W roku 2021 nie kontynuowano grupy wsparcia dla rodzin 

zastępczych z uwagi na ogłoszony na terenie Polski stan epidemii.

Liczba rodzin zastępczych

liczba dzieci w rodzinach zastępczych

369 rodzin zastępczych, 551 

dzieci w rodzinach zastępczych
6 111 652,16 6 111 652,16 0,00 0,00

Liczba rodzin zastępczych i dzieci w rodzin zastępczych zgodnie z 

właściwością powiatową (dzieci lubelskie w Lublinie i w innych 

powiatach 

Liczba dzieci otrzymujących świadczenia w ramach  

świadczeń 500+ i 300+
500+ - 440 dzieci 2 176 955,47 0,00 2 176 955,47 0,00 Dzieci na terenie M. Lublin.

liczba przeprowadzonych ocen sytuacji dziecka 

przebywającego w rodzinie zastępczej oraz ocen  

rodzin zastępczych w kontekście jakości sprawowanej 

przez nie opieki

842 oceny sytuacji dzieci

89 ocen rodzin zastępczych
0,00 0,00 0,00 0,00

4. Podnoszenie kwalifikacji kadry liczba szkoleń podnoszących kwalifikacje kadry 6 szkoleń 9 750,00 9 750,00 0,00 0,00

Specjalista psycholog – Więź – rozwojowe poszukiwanie bliskości”

Kierownik Sekcji ds. wsparcia rodzin zastępczych – Szkolenie 

trenera „PRIDE: Rodzinna Piecza Zastępcza” 

CEL OPERACYJNY 2

Nazwa wskaźnika/miernika
Wartość wskaźnika/miernika

Rok 2021
razem, z tego: środki własne

środki z budżetu 

Państwa

środki 

europejskie/inne

CEL GŁÓWNY: ZAPEWNIENIE WSZYSTKIM DZIECIOM POZBAWIONYM WŁAŚCIWEJ OPIEKI RODZICÓW MIEJSC W PIECZY ZASTĘPCZEJ ADEKWATNYCH DO POTRZEB ORAZ ZAPEWNIENIE 

WSPARCIA OSOBOM USAMODZIELNIAJĄCYM SIĘ

ROZWIJANIE SYSTEMU RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w 

Lublinie

Uwagi / informacje dodatkowe

DOSTOSOWANIE SYSTEMU INSTYTUCJONALNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ DO AKTUALNYCH POTRZEB

Koordynator

realizacji celu

Wskaźnik/miernik realizacji zadania

Wskaźnik/miernik realizacji zadania

Wydatek 

Rok 2021

Wydatek 

Rok 2021

Zadania

3. Podejmowanie działań wspierających funkcjonujące w 

mieście rodziny zastępcze

Zadania

Uwagi / informacje dodatkowe

Koordynator

realizacji celu

2. Kwalifikowanie i organizowanie szkoleń dla kandydatów 

do pełnienia

niezawodowych i zawodowych rodzin zastępczych i rodzin 

już istniejących

1. Podejmowanie działań o charakterze promocyjnym w 

celu pozyskiwania kandydatów

do pełnienia niezawodowych i zawodowych rodzin 

zastępczych
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liczba placówek opiekuńczo-wychowawczych i miejsc w 

placówkach poszczególnych

typów,

20 placówek opiekuńczo 

wychowawczych (242miejsca), w 

tym:

1) 3 placówki socjalizacyjne (42 

miejsca)

2) 4 placówki rodzinne ( 30 

miejsc)

3)12 placówek łączących funkcję 

placówki socjalizacyjnej i 

interwencyjnej (156 miejsc)

4) 1 placówka interwencyjna (14 

miejsc)

13 069 791,73 12 055 114,37 0,00 1 014 677,36

Wydatki ujęte w tabeli nie uwzględniają nakładów inwestycyjnych, 

dane zostały przekazane przez placówki prowadzone przez 

Miasto Lublin i podmioty działajace na zlecenie Miasta Lublin w 

ramach umowy wieloletniej

liczba dzieci w poszczególnych typach placówek,

332 dzieci, w tym:

198 w placówkach 

socjalizacyjnych

94 w placówkach 

interwencyjnych

30 w placówkach rodzinnych

x x x x

Koszt utrzymania dzieci przebywających w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych jest ujety w wydatkach na 

prowadzenie palcówek

finansowanie działalności placówek opiekuńczo-

wychowawczych (niepublicznych)
5 niepublicznych placówek 

opiekuńczo-wychowawczych, w 

tym 3 placówki typu rodzinnego i 

2 placówki typu socjalizacyjnego

2 773 112,82 1 758 435,46 0,00 1 014 677,36

Wydatki ujęte w tabeli nie uwzględniają nakładów inwestycyjnych. 

Dane składają się ze środków Miasta Lublin i wydatków 

podmiotów prowadzących placówki na zlecenie Miasta Lublin, w 

ramach umowy wieloletniej.

2. Zorganizowanie placówki opiekuńczo wychowawczej 

typu specjalistyczno-terapeutycznego.
liczba nowopowstałych placówek

4, w tym:

Dom Dziecka im. Janusza 

Korczaka nr 1

Dom Dziecka im. Janusza 

Korczaka nr 2

Interwencyjna Placówka Opieki 

nad Dzieckiem

Dom dla Dzieci "Przylądek"

x x x x

2 nowe placówki powstały w wyniku reorganizacji 2 placówek 

opiekuńczo-wychowawczych: Domu Dziecka im. Janusza 

Korczaka i Pogotowia Opiekuńczego w Lublinie. Wydatki na 

reorganizacje zostały dokonane w roku 2020, a koszt ich 

działalności ujeto w kwocie ogólnej - dot. wydatków 20 placówek 

op-wych.

3. Doskonalenie zawodowe kadry pracującej w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych.

liczba szkoleń dla kadry pracującej w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych

54

x x x x

W 2021 roku ze zwgledu na stan pandemii liczba szkoleń dla 

pracowników została ograniczona ze względu na koniecznośc 

stosowania wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Sanepidu. 

Pracownicy uczestniczyli wyłącznie w szkoleniach bezpłatnych.

CEL OPERACYJNY 3

Nazwa wskaźnika/miernika
Wartość wskaźnika/miernika

Rok 2021
razem, z tego: środki własne

środki z budżetu 

Państwa

środki 

europejskie/inne

liczba osób usamodzielnianych otrzymujących 

świadczenie na kontynuowanie nauki 

zagospodarowanie i usamodzielnienie

157 841 675,79 841 675,79 0,00 0,00
„Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Systemu Pieczy  

Zastępczej na terenie Miasta  Lublin w latach 2019-2021”

liczba osób usamodzielnianych, które pomyślnie 

zakończyły proces usamodzielnienia
48 0,00 0,00 0,00 0,00

„Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Systemu Pieczy  

Zastępczej na terenie Miasta  Lublin w latach 2019-2021”

2. Wspieranie osób usamodzielnianych w formie 

niepieniężnej, poprzez udzielanie

pomocy w uzyskaniu zatrudnienia, poradnictwo zgodnie z 

potrzebami, monitorowanie

realizacji indywidualnych programów usamodzielnienia, 

dystrybucję poradnika dla

osób usamodzielnianych.

 osób usamodzielnianych w formie niepieniężnej,

462 (w tym: 59 osób kwalifikacje, 

19 osób zatrudnienie, 53 

warunki mieszkaniowe, 6 

poradnictwo,  112 - Informator)

bez nakładów 

finnsowych
0,00 0,00 0,00

„Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Systemu Pieczy  

Zastępczej na terenie Miasta  Lublin w latach 2019-2021”

UDZIELANIE OSOBOM USAMODZIELNIANYM WSPARCIA ADEKWATNEGO DO ICH POTRZEB

Wskaźnik/miernik realizacji zadania
Wydatek 

Rok 2021

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w 

Lublinie

Uwagi / informacje dodatkowe

1.  Udzielanie osobom usamodzielnianym świadczeń 

pieniężnych na kontynuowanie

nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie.

Zadania
Koordynator

realizacji celu

1. Utrzymanie wysokich standardów opieki w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych.

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w 

Lublinie
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liczba miejsc w mieszkaniach chronionych 

treningowych dla usamodzielnianych

wychowanków pieczy zastępczej,

25 84 786,86 84 786,86 0,00 0,00
„Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Systemu Pieczy  

Zastępczej na terenie Miasta  Lublin w latach 2019-2021”

liczba usamodzielniających się wychowanków, 

którzy uzyskali lokal z zasobów mieszkaniowych Miasta 

Lublin

5
bez nakładów 

finnsowych
0,00 0,00 0,00

„Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Systemu Pieczy  

Zastępczej na terenie Miasta  Lublin w latach 2019-2021”. W roku 

2021 nie był tworzony wykaz.

4. Praca socjalna z osobami przebywającymi w 

mieszkaniach chronionych 
liczba środowisk objeta pracą socjalną 27

bez nakładów 

finnsowych
0,00 0,00 0,00

„Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Systemu Pieczy  

Zastępczej na terenie Miasta  Lublin w latach 2019-2021”

Wydatek za rok 

2021

CEL GŁÓWNY 25 574 665,41

CEL OPERACYJNY 1 8 805 298,21

CEL OPERACYJNY 2 15 842 904,55

CEL OPERACYJNY 3 926 462,65UDZIELANIE WSPARCIA OSOBOM USAMODZIELNIANYM ADEKWATNEGO DO ICH POTRZEB

ROZWIJANIE SYSTEMU RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

DOSTOSOWANIE SYSTEMU INSTYTUCJONALNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ DO AKTUALNYCH POTRZEB

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w 

Lublinie

KIERUNEK: PIECZA ZASTĘPCZA

ZAPEWNIENIE WSZYSTKIM DZIECIOM POZBAWIONYM WŁAŚCIWEJ OPIEKI RODZICÓW 

MIEJSC W PIECZY ZASTĘPCZEJ ADEKWATNYCH DO POTRZEB ORAZ ZAPEWNIENIE 

WSPARCIA OSOBOM USAMODZIELNIAJĄCYM SIĘ, z tego:

3. Udzielanie osobom usamodzielnianym pomocy w 

uzyskaniu właściwych warunków mieszkaniowych poprzez 

prowadzenie mieszkań chronionych treningowych i pomoc 

w uzyskaniu mieszkania z zasobów Miasta Lublin. 
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KIERUNEK: SENIORZY

CEL OPERACYJNY 1

Nazwa wskaźnika/miernika

Wartość 

wskaźnika/miernika

Rok 2021

razem, z tego: środki własne
środki z budżetu 

Państwa

środki 

europejskie/inne

Wydział Programów i Inicjatyw 

Społecznych UML

liczba wydarzeń aktywizujących seniorów w środowisku 

lokalnym oraz liczba instytucji i organizacji zaangażowanych w 

organizację tych wydarzeń,

wydarzenia 31

 liczba organizacji 17
0,00 b.d. b.d. b.d.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 

w Lublinie

liczba wydarzeń aktywizujących seniorów w środowisku 

lokalnym oraz liczba instytucji i organizacji zaangażowanych w 

organizację tych wydarzeń,

6 wydarzeń 

15 instytucji
0,00 b.d. b.d. b.d. Bezkosztowo - w ramach posiadanych środków

Zespół Ośrodków Wsparcia w 

Lublinie

liczba wydarzeń aktywizujących seniorów w środowisku 

lokalnym oraz liczba instytucji i organizacji zaangażowanych w 

organizację tych wydarzeń,

241 wydarzeń

27 instytucji
0,00 b.d. b.d. b.d. w ramach bieżącej działalności

Domy pomocy społecznej

liczba wydarzeń aktywizujących seniorów w środowisku 

lokalnym oraz liczba instytucji i organizacji zaangażowanych w 

organizację tych wydarzeń,

71 wydarzeń 0,00 b.d. b.d. b.d.

DPS Ametystowa: 13 wydarzeń dla mieszkańców DPS oraz uczestników 

Klubu Seniora przy DPS

DPS Kalina: 22 wydarzenia

DPS Kosmonautów: 29 wydarzeń

DPS Michelisowej: 4 wydarzenia

DPS MTK: 3 wydarzenia

Wydział Sportu UML

liczba wydarzeń aktywizujących seniorów w środowisku 

lokalnym oraz liczba instytucji i organizacji zaangażowanych w 

organizację tych wydarzeń,

26 wydarzeń,

14 instytucji
0,00 b.d. b.d. b.d.

brak możliwości wyodrębnionych danych z ogólnej puli środków z 

przeznaczeniem na działania dla seniorów

2. Promowanie i tworzenie miejsc przyjaznych seniorom, 

w których prowadzone będą

różnorodne aktywności.

Wydział Programów i Inicjatyw

Społecznych UML

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 

w Lublinie

Wydział Programów i Inicjatyw 

Społecznych UML
liczba dostępnych miejsc przyjaznych seniorom 160 0,00 b.d. b.d. b.d.

RAZEM, z tego:
liczba imprez i wydarzeń o charakterze 

międzypokoleniowym RAZEM, z tego:
122 0,00 b.d. b.d. b.d.

Wydział Programów i Inicjatyw 

Społecznych UML
liczba imprez i wydarzeń o charakterze międzypokoleniowym 3 0,00 b.d. b.d. b.d.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 

w Lublinie
liczba imprez i wydarzeń o charakterze międzypokoleniowym 6 15 364,00 15 364,00 0,00 0,00

środki finansowe w ramach Programu Wsparcia i Aktywizacji Społecznej 

Seniorów na terenie Miasta Lublin na lata 2021-2025

Zespół Ośrodków Wsparcia w 

Lublinie
liczba imprez i wydarzeń o charakterze międzypokoleniowym 4 0,00 b.d. b.d. b.d. w ramach bieżącej działalności

Domy pomocy społecznej liczba imprez i wydarzeń o charakterze międzypokoleniowym 44 0,00 b.d. b.d. b.d.

DPS Ametystowa: 3 wydarzenia

DPS Betania: 4 wydarzenia

DPS Kalina: 9 wydarzeń

DPS Kosmonautów: 24 wydarzenia

DPS MTK: 3 wydarzenia

DPS Prawosławny: 1 wydarzenie

Wydział Sportu UML liczba imprez i wydarzeń o charakterze międzypokoleniowym 65 0,00 b.d. b.d. b.d.
brak wyodrębnionych danych z ogólnej puli środków z przeznaczeniem na 

działania dla seniorów

RAZEM, z tego:
liczba imprez i wydarzeń realizowanych dla seniorów 

RAZEM, z tego:
472 0,00 b.d. b.d. b.d.

Wydział Programów i Inicjatyw 

Społecznych UML
liczba imprez i wydarzeń realizowanych dla seniorów 31 0,00 b.d. b.d. b.d.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 

w Lublinie
liczba imprez i wydarzeń realizowanych dla seniorów 6 0,00 b.d. b.d. b.d. 6 wydarzeń zrealizowano bezkosztowo - w ramach posiadanych środków

Zespół Ośrodków Wsparcia w 

Lublinie
liczba imprez i wydarzeń realizowanych dla seniorów 301 0,00 b.d. b.d. b.d. w ramach bieżącej działalności

Domy pomocy społecznej liczba imprez i wydarzeń realizowanych dla seniorów 108 0,00 b.d. b.d. b.d.

DPS Ametystowa: 13 wydarzeń

DPS Betania: 21 wydarzeń

DPS Kosmonautów: 29 wydarzeń

DPS Michelisowej: 19 wydarzeń

DPS MTK: 26 wydarzeń

Wydział Sportu UML liczba imprez i wydarzeń realizowanych dla seniorów 26 0,00 b.d. b.d. b.d.
brak wyodrębnionych danych z ogólnej puli środków z przeznaczeniem na 

działania dla seniorów

RAZEM, z tego:
liczba seniorów angażujących się w działalność 

wolontarystyczną RAZEM, z tego:
12 0,00 b.d. b.d. b.d.

Zadania
Koordynator

realizacji celu

1. Aktywizowanie środowiska lokalnego na rzecz seniorów 

poprzez rozszerzanie

współpracy instytucji i organizacji pozarządowych.

3. Wspieranie rozwoju integracji międzypokoleniowej

Sprawozdający/podmioty 

realizujące zadanie

CEL GŁÓWNY: POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA I BEZPIECZEŃSTWA OSÓB STARSZYCH - MIESZKAŃCÓW MIASTA LUBLIN

WSPIERANIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ SENIORÓW

Uwagi / informacje dodatkowe

Wskaźnik/miernik realizacji zadania

Wydział Programów i Inicjatyw

Społecznych UML

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 

w Lublinie

Wydatek 

Rok 2021

Wydział Programów i Inicjatyw

Społecznych UML

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 

w Lublinie

4. Organizacja imprez i wydarzeń skierowanych do 

seniorów

Wydział Programów i Inicjatyw

Społecznych UML

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 

w Lublinie

Wydział Programów i Inicjatyw

Społecznych UML

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 

w Lublinie

5. Organizacja i promowanie wolontariatu osób starszych
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Wydział Programów i Inicjatyw 

Społecznych UML

liczba seniorów angażujących się w działalność 

wolontarystyczną
brak danych 0,00 b.d. b.d. b.d.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 

w Lublinie

liczba seniorów angażujących się w działalność 

wolontarystyczną
0 seniorów 0,00 b.d. b.d. b.d.

Zespół Ośrodków Wsparcia w 

Lublinie

liczba seniorów angażujących się w działalność 

wolontarystyczną

ZOW nie prowadzi 

ewidencji
0,00 b.d. b.d. b.d. Uczestnicy ZOW świadczą sobie wzajemną pomoc niesformalizowaną

Domy pomocy społecznej
liczba seniorów angażujących się w działalność 

wolontarystyczną
2 0,00 b.d. b.d. b.d. DPS Ametystowa: 2 seniorów

Wydział Sportu UML
liczba seniorów angażujących się w działalność 

wolontarystyczną
10 0,00 b.d. b.d. b.d.

Wydział Programów i Inicjatyw

Społecznych UML
Wydział Programów i Inicjatyw 

Społecznych UML
liczba osób korzystających z e-usług brak danych 0,00 b.d. b.d. b.d.

Wydział Programów i Inicjatyw

Społecznych UML Wydział Sportu UML liczba osób korzystających z e-usług brak danych 0,00 b.d. b.d. b.d.

RAZEM, z tego:
liczba ofert sportowych i rekreacyjnych skierowanych do 

seniorów RAZEM, z tego:
97 0,00 b.d. b.d. b.d.

Wydział Programów i Inicjatyw 

Społecznych UML

liczba ofert sportowych i rekreacyjnych skierowanych do 

seniorów
28 0,00 b.d. b.d. b.d.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 

w Lublinie

liczba ofert sportowych i rekreacyjnych skierowanych do 

seniorów
0 0,00 b.d. b.d. b.d.

Zespół Ośrodków Wsparcia w 

Lublinie

liczba ofert sportowych i rekreacyjnych skierowanych do 

seniorów
12 0,00 b.d. b.d. b.d. w ramach bieżącej działalności

Domy pomocy społecznej
liczba ofert sportowych i rekreacyjnych skierowanych do 

seniorów
31 0,00 b.d. b.d. b.d.

DPS Ametystowa: 3 wydarzenia sportowo-rekreacyjne

DPS Betania: 2 wydarzenia sportowo-rekreacyjne

DPS MTK: 26 wydarzeń sportowo-rekreacyjnych

Wydział Sportu UML
liczba ofert sportowych i rekreacyjnych skierowanych do 

seniorów
26 0,00 b.d. b.d. b.d.

brak możliwości wyodrębnionych danych z ogólnej puli środków z 

przeznaczeniem na działania dla seniorów

CEL OPERACYJNY 2

Nazwa wskaźnika/miernika

Wartość 

wskaźnika/miernika

Rok 2021

razem, z tego: środki własne
środki z budżetu 

Państwa

środki 

europejskie/inne

liczba dziennych domów pomocy 6

liczba osób korzystających 421

liczba klubów (ZOW) 20

liczba osób korzystających (ZOW) 448

liczba klubów (DPS) 6

liczba osób korzystających (DPS) 72

liczba  świetlic dla seniorów 1

liczba osób korzystających 71

4. Rozbudowa sieci wsparcia instytucjonalnego

Wydział Programów i Inicjatyw

Społecznych UML

Miejski Ośrodek

Pomocy Rodzinie

w Lublinie

Zespół Ośrodków Wsparcia

MOPR dział ds. domów pomocy 

społecznej i ośrodków wsparcia 

liczba nowopowstałych placówek dla seniorów 2 0,00 0,00 0,00 0,00 KS "Czechów, KS "Wieniawa"; koszty trudne do wyodrębnienia

5. Kontynuowanie usługi Teleopieki

Wydział Programów i Inicjatyw

Społecznych UML

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 

w Lublinie

Zespół Ośrodków Wsparcia

MOPR dział ds. domów pomocy 

społecznej i ośrodków wsparcia 

liczba osób korzystających z usługi Teleopieki 743 - opaski 197 235,29 197 235,29 0,00 0,00
ze wsparcia telefonicznego skorzystało 869 osób. Podane wydatki dotyczą 

tylko opasek.

Zespół Ośrodków Wsparcia

MOPR dział ds. domów pomocy 

społecznej i ośrodków wsparcia 

liczba punktów opieki domowej i osób korzystających 5 0,00 0,00 0,00 0,00 Kalinowszczyzna, Czechów, Śródmieście, Czuby, LSM;

Zespół Ośrodków Wsparcia

MOPR dział ds. domów pomocy 

społecznej i ośrodków wsparcia 

liczba osób korzystających 207 0,00 0,00 0,00 0,00

MOPR dział ds. domów pomocy 

społecznej i ośrodków wsparcia 

30 000,00

Kluby seniora funkcjonujące przy domach pomocy społecznej w Lublinie, 

które powstały w ramach projektu LUBInclusION
199 453,18 22 713,81 18 444,76 158 294,61

30 000,00 0,00 0,00

Wydział Programów i Inicjatyw

Społecznych UML

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 

w Lublinie

Wskaźnik/miernik realizacji zadania

Uwagi / informacje dodatkowe

Sprawozdający/ podmioty 

realizujące zadanie

(kolumna pomocnicza)

399 374,76 399 374,76

2 426 841,43

0,00 0,00

149 365,64 0,00

Wydział Programów i Inicjatyw

Społecznych UML

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 

w Lublinie

5. Organizacja i promowanie wolontariatu osób starszych

Wydatek 

Rok 2021

2 576 207,07

6. E-usługi - zwiększenie dostępności informacji

Zadania
Koordynator

realizacji celu

1. Prowadzenie dziennych domów pomocy

7. Rozwój oferty sportowej i rekreacyjnej skierowanej do 

seniorów

Wydział Programów i Inicjatyw

Społecznych UML

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 

w Lublinie

DOSKONALENIE SYSTEMU WSPARCIA SENIORÓW FUNKCJONUJĄCYCH SAMODZIELNIE W ŚRODOWISKU

6. Prowadzenie Punktów opieki domowej

Wydział Programów i Inicjatyw

Społecznych UML

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 

w Lublinie

Zespół Ośrodków Wsparcia

Zespół Ośrodków Wsparcia 

MOPR dział ds. domów pomocy 

społecznej i ośrodków wsparcia 

Wydział Programów i Inicjatyw

Społecznych UML

Miejski Ośrodek

Pomocy Rodzinie

w Lublinie

3.Prowadzenie świetlic dla seniorów

Wydział Programów i Inicjatyw

Społecznych UML

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 

w Lublinie

2.Prowadzenie klubów dla seniorów
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CEL OPERACYJNY 3

Nazwa wskaźnika/miernika

Wartość 

wskaźnika/miernika

Rok 2021

razem, z tego: środki własne
środki z budżetu 

Państwa

środki 

europejskie/inne

MOPR - dział ds. domów pomocy 

społecznej i ośrodków wsparcia

Domy pomocy Społecznej

liczba nowopowstałych placówek/miejsc (proponowany) 0 0,00 0,00 0,00 0,00

MOPR - dział ds. domów pomocy 

społecznej i ośrodków wsparcia

Domy pomocy Społecznej

średni czas oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy 

społecznej (proponowany)
6 miesięcy x x x x

MOPR - dział ds. domów pomocy 

społecznej i ośrodków wsparcia
liczba miejsc w domach pomocy społecznej, 621

MOPR - dział ds. domów pomocy 

społecznej i ośrodków wsparcia

liczba osób umieszczonych w domach pomocy społecznej na 

terenie Miasta Lublin,
714

MOPR - dział ds. domów pomocy 

społecznej i ośrodków wsparcia

liczba domów pomocy społecznej poza Miastem Lublin, w 

których umieszczono mieszkańców,
53

MOPR - dział ds. domów pomocy 

społecznej i ośrodków wsparcia

 liczba osób umieszczonych w domach pomocy społecznej 

poza Lublinem
428

Wydatek za rok 

2021

CEL GŁÓWNY 53 495 448,56

CEL OPERACYJNY 1 15 364,00

CEL OPERACYJNY 2 3 402 270,30

CEL OPERACYJNY 3 50 077 814,26

0,00

Uwagi / informacje dodatkowe

37 173 112,53

0,00

Wydatek 

Rok 2021

37 173 112,53

ORGANIZOWANIE OPIEKI DLA OSÓB WYMAGAJĄCYCH CAŁODOBOWEGO WSPARCIA

Wydział Programów i Inicjatyw

Społecznych UML

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 

w Lublinie

Wskaźnik/miernik realizacji zadania

ORGANIZOWANIE OPIEKI DLA OSÓB WYMAGAJĄCYCH CAŁODOBOWEGO WSPARCIA 

12 904 701,73 12 904 701,73

POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA I BEZPIECZEŃSTWA OSÓB STARSZYCH - MIESZKAŃCÓW MIASTA LUBLIN, z tego:

0,00 0,00

Koordynator

realizacji celu

DOSKONALENIE SYSTEMU WSPARCIA SENIORÓW FUNKCJONUJĄCYCH SAMODZIELNIE W ŚRODOWISKU

2. Utrzymanie liczby miejsc w domach pomocy społecznej 

na co najmniej dotychczasowym poziomie.

Wydział Programów i Inicjatyw

Społecznych UML

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 

w Lublinie

Sprawozdający/ podmioty 

realizujące zadanie

(kolumna pomocnicza)

KIERUNEK: SENIORZY

WSPIERANIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ SENIORÓW

1. Rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej 

przeznaczonych dla osób przewlekle somatycznie chorych 

i osób w podeszłym wieku – zmniejszenie czasu 

oczekiwania na umieszczenie

Zadania
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Nazwa wskaźnika/miernika

Wartość 

wskaźnika/miernika

Rok 2021

razem, z tego: środki własne
środki z budżetu 

Państwa

środki 

europejskie/inne

1. Realizacja działań z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki w 

tym programów polityki zdrowotnej

liczba osób uczestniczących w 

programach polityki zdrowotnej i 

działaniach z obszaru zdrowia i profilaktyki 

innych niż z obszaru zdrowia 

psychicznego

16146 1 656 654,93 1 400 219,73 256 435,20 0,00

1. Program szczepień ochronnych przeciw wirusowi brodawczaka 

ludzkiego (HPV) dla 12-letnich mieszkanek Lublina.

2. Program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku  i 

zeza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie Miasta 

Lublin.

3. Program polityki zdrowotnej na lata 2019-2021 w zakresie 

zdrowego odżywiania dla dzieci klas I-III szkół podstawowych 

w Lublinie „Jedz z głową”.

4. Program profilaktyki próchnicy zębów dla uczniów lubelskich 

szkół.

5. Program polityki zdrowotnej Gminy Lublin na lata 2021-2025    w 

przedmiocie opieki paliatywnej i hospicyjnej dla dzieci  i młodzieży 

oraz osóbi dorosłych w stanach terminalnych choroby.

6. Realizacja zadań w ramach programu „Zdrowie dla Lublina na 

lata 2021 – 2025”.

2. Realizacja działań z zakresu ochrony zdrowia psychicznego w 

tym programów polityki zdrowotnej

liczba osób uczestniczących w 

programach polityki zdrowotnej i 

działaniach w obszarze zdrowia 

psychicznego.

2702 118 409,05 118 409,05 0,00 0,00

1. Organizacja akcji z okazji Światowego Dnia Świadomości 

Autyzmu.

 2. Realizacja projektu edukacyjnego w zakresie profilaktyki i 

promocji zdrowia psychicznego dla uczniów klas I szkól 

ponadpodstawowych w Lublinie.

 3. Opracowanie merytoryczne i graficzne oraz druk poradnika na 

temat problematyki zdrowia psychicznego.

 4. Organizacja konferencji na temat reformy systemu opieki 

psychiatrycznej w Polsce oraz wpływu pandemii Covid-19 na 

zdrowie psychiczne.

Nazwa wskaźnika/miernika

Wartość 

wskaźnika/miernika

Rok 2021

razem, z tego: środki własne
środki z budżetu 

Państwa

środki 

europejskie/inne

1. Działania informacyjne i edukacyjne – edukacja zdrowotna w 

zakresie profilaktyki

problemów alkoholowych.

Wydział Zdrowia i Profilaktyki 

UML

liczba zrealizowanych zadań/działań 

informacyjno-edukacyjnych,

liczba odbiorców zadań/działań 

informacyjno-edukacyjnych

15 działań

813 osób
539,96 539,96 0,00 0,00

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2021 r.

2. Profilaktyka uniwersalna, selektywna i wskazująca w zakresie 

problemów

alkoholowych.

Wydział Zdrowia i Profilaktyki 

UML

liczba zrealizowanych zadań/działań 

profilaktycznych 

Liczba odbiorców działań profilaktycznych

106 działań

3 160 osób
995 412,86 995 412,86 0,00 0,00

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2021 r.

3. Redukcja szkód, rehabilitacja i reintegracja społeczna w 

zakresie problemów

alkoholowych.

Wydział Zdrowia i Profilaktyki 

UML

liczba zadań/działań z zakresu redukcji 

szkód, rehabilitacji i reintegracji społecznej

liczba odbiorców zadań/działań z zakresu 

redukcji szkód, rehabilitacji i reintegracji 

społecznej 

36 działań

1 881 osób

663 000,00 663 000,00 0,00 0,00
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2021 r.

4. Działania informacyjne i edukacyjne – Edukacja zdrowotna w 

zakresie

przeciwdziałania narkomanii.

Wydział Zdrowia i Profilaktyki 

UML

liczba zadań/działań informacyjno-

edukacyjnych

 liczba odbiorców zadań/działań 

informacyjno-edukacyjnych

11 działań

 664 osoby

200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin

Uwagi / informacje dodatkowe

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

Zadania

CEL GŁÓWNY: POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW LUBLINA POPRZEZ KSZTAŁTOWANIE WŁAŚCIWYCH POSTAW PROZDROWOTNYCH

Wydatek 

Rok 2021

PROFILAKTYKA NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCYCH CHORÓB WŚRÓD MIESZKAŃCÓW LUBLINA

Koordynator

realizacji celu
Uwagi / informacje dodatkowe

Wskaźnik/miernik realizacji zadania

KIERUNEK: ZDROWIE I PROFILAKTYKA

CEL OPERACYJNY 1

Wskaźnik/miernik realizacji zadania

Zadania

Wydatek 

Rok 2021

Koordynator

realizacji celu

CEL OPERACYJNY 2

Wydział Zdrowia i Profilaktyki 

UM Lublin
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5. Rozwój kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu 

przeciwdziałania

narkomanii.

Wydział Zdrowia i Profilaktyki 

UML

liczba szkoleń

 

liczba osób przeszkolonych

1 działanie

62 osoby

30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin

6. Profilaktyka uniwersalna, selektywna i wskazująca w zakresie 

przeciwdziałania

narkomanii.

Wydział Zdrowia i Profilaktyki 

UML

liczba zadań/działań profilaktycznych

liczba odbiorców działań profilaktycznych

28 działań

 4150 osób

400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin

7. Redukcja szkód, rehabilitacja i reintegracja społeczna w 

zakresie przeciwdziałania

narkomanii

Wydział Zdrowia i Profilaktyki 

UML

liczba zadań/działań z zakresu redukcji 

szkód, rehabilitacji i reintegracji społecznej

liczba odbiorców zadań/działań z zakresu 

redukcji szkód, rehabilitacji i reintegracji 

społecznej 

16 działań

 756 osób

270 000,00 270 000,00 0,00 0,00 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin

Nazwa wskaźnika/miernika

Wartość 

wskaźnika/miernika

Rok 2021

razem, z tego: środki własne
środki z budżetu 

Państwa

środki 

europejskie/inne

liczba obiektów sportowych       48 obiektów x x x x

liczba nowopowstałych i 

zmodernizowanych obiektów sportowych

 2 nowe 

0 zmodernizowanych
330 742,07 330 742,07 0,00 0,00

W 2021 r. Wydział Inwestycji i Remontów zrealizował niżej 

wymienione zadania inwestycyjne:

1.  zadanie w ramach budżetu obywatelskiego VI - Kolorowe 

marzenie dzieci - plac zabaw przy SP nr 57 wraz z montażem 

ogrodzenia i ławkami - wykonanie placu zabaw wraz z 

wyposażeniem, ogrodzeniem oraz nawierzchnią bezpieczną, przy 

Szkole Podstawowej Nr 57 w Lublinie, ul. Krasińskiego 7.  Ogółem 

nakład inwestycyjny wyniósł  -   228 105,15  zł     

2. budowa placu zabaw, przy ul. Wądolne w dzielnicy Szerokie. 

Zapłata ze środków z Rady Dzielnicy Szerokie. Ogółem nakład 

inwestycyjny wyniósł  -   102 636,92  zł

2. Wsparcie organizacji imprez sportowych promujących 

aktywność fizyczną mieszkańców w różnych grupach wiekowych 

i społecznych, w tym w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wydziału Zdrowia i Profilaktyki    

liczba imprez sportowych 

zorganizowanych w ramach Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych

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

3. Umożliwienie finansowania projektów promujących aktywność 

fizyczną mieszkańców, w tym aktywną mobilność, w ramach 

Budżetu Obywatelskiego.

Wydział Sportu

UML

liczba projektów finansowanych z Budżetu 

Obywatelskiego
2 399 500,00 399 500,00 0,00 0,00

4. Prowadzenie działań promujących aktywność fizyczną i 

właściwe postawy podczas wydarzeń sportowych

Wydział Sportu

UML

liczba działań promujących właściwe 

postawy podczas wydarzeń sportowych,
2 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00

5. Realizacja zajęć i projektów skierowanych dla dzieci i 

młodzieży z wykorzystaniem środków miejskich oraz z budżetu 

państwa

Wydział Sportu

UML

Liczba zajęć i projektów

Liczba dzieci objętych działaniami

66 projektów

11.879 dzieci
3 349 667,00 3 214 399,00 135 268,00 0,00

6. Prowadzenie działań z zakresu komunikacji społecznej, 

promocja sportu i rywalizacji sportowej oraz prezentacja 

sukcesów za pomocą portali i mediów społecznościowych.

Wydział Sportu

UML

liczba działań i publikacji z zakresu 

komunikacji społecznej i promocji sportu,

2 działania 

1180 publikacji
67 000,00 67 000,00 0,00 0,00

7. Promocja aktywności fizycznej poprzez możliwość udziału w 

imprezach sportowych.

Wydział Sportu

UML

liczba imprez sportowych promujących 

aktywność fizyczną

8. Umożliwienie mieszkańcom udziału w wydarzeniach 

sportowych najwyższej rangi

Wydział Sportu

UML

liczba zorganizowanych imprez 

sportowych dla mieszkańców Miasta

9. Współfinansowanie organizacji dużych imprez sportowych w 

różnych kategoriach wiekowych, w tym rangi ogólnopolskiej i 

międzynarodowej

Wydział Sportu

UML

liczba imprez współfinansowanych przez 

Miasto lublin

Wydatek 

Rok 2021

1 843 397,00 1 843 397,00 0,00

Zadania
Koordynator

realizacji celu

Wskaźnik/miernik realizacji zadania

79

CEL OPERACYJNY 3

Uwagi / informacje dodatkowe

POPRAWA SYTUACJI SPOŁECZNEJ MIESZKAŃCÓW I STANU ICH ZDROWIA, POPRZEZ UPOWSZECHNIANIE I PROMOCJĘ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

0,00

1. Rozwój i modernizacja bazy sportowej służącej mieszkańcom, 

w tym ścieżek rowerowych, placów zabaw, siłowni, boisk 

osiedlowych.

Wydział Inwestycji
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Wydatek za rok 

2021

CEL GŁÓWNY 10 424 322,87

CEL OPERACYJNY 1 1 775 063,98

CEL OPERACYJNY 2 2 558 952,82

CEL OPERACYJNY 3 6 090 306,07

PROFILAKTYKA NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCYCH CHORÓB WŚRÓD MIESZKAŃCÓW LUBLINA

POPRAWA SYTUACJI SPOŁECZNEJ MIESZKAŃCÓW I STANU ICH ZDROWIA, POPRZEZ 

UPOWSZECHNIANIE I PROMOCJĘ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW LUBLINA POPRZEZ KSZTAŁTOWANIE 

WŁAŚCIWYCH POSTAW PROZDROWOTNYCH, z tego:

KIERUNEK: ZDROWIE I PROFILAKTYKA

Sprawozdanie za rok 2021 Strona 11 z 26



Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Lublin na lata 2021 - 2030  za rok 2021

KIERUNEK: OSOBY

Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

CEL OPERACYJNY 1

Nazwa wskaźnika/miernika
Wartość wskaźnika/miernika

Rok 2021
razem, z tego: środki własne

środki z budżetu 

Państwa

środki 

europejskie/inne

liczba inwestycji w ramach projektowania uniwersalnego b.d 0,00 0,00 0,00 0,00

liczba usprawnień i wysokość środków w ramach projektu 

PFRON
5 warsztatów 147 052,89 15 000,00 0,00 132 052,89

1) Dzięki zawartej w 2021 r. przez Miasto Lublin z PFRON umowie o realizację przez samorząd 

powiatowy „Programu wyrównywania różnic między regionami III” zostały zrealizowane projekty w 

3 warsztatach terapii zajęciowej, działających na terenie miasta Lublin, dzięki którym została 

poprawiona infrastruktura funkcjonujących warsztatów. Na podstawie uzyskanych z PFRON 

środków Miasto Lublin przekazało łącznie 132 052,89 zł. Pomoc finansowa została przekazana 

dla: Fundacji Teatroterapia Lubelska z ul. Młodej Polski 32/144 na poprawę funkcjonowania 

warsztatu terapii zajęciowej przy ul. Jastrzębiej 3, Stowarzyszenia „Żródło” Osób 

Niepełnosprawnych Umysłowo ich Rodzin i Przyjaciół z ul.  Gospodarczej 32 na poprawę 

funkcjonowania warsztatu terapii zajęciowej przy ul. Radzyńskiej 3, oraz Charytatywne 

Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia”   ul. Abramowickiej 2 na poprawę 

funkcjonowania warsztatu terapii zajęciowej przy ul.  Głuskiej 138. Dzięki pozyskanym środkom 

do warsztatów terapii zostały zakupione elementy wyposażenia, służące rehabilitacji uczestników, 

tj.:  kamery cyfrowe ze statywami, wideo, ploter, czy też komputer.  Zostały wymienione drzwi, 

zmodernizowane łazienki, szatnia, klatka schodowa, kotłownia, jak również wybudowana wiata 

śmietnikowa. Dzięki podjętym inwestycjom poprawiły się warunki Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 

oraz wymogi sanitarne. Poprawione warunki pracy wpłynęły bezpośrednio na jakość i skuteczność 

prowadzonej wśród uczestników rehabilitacji. Zwiększyło się poczucie zadowolenia z przebywania 

w odnowionych i estetycznych pomieszczeniach. Polepszyło się i usprawniło codzienne 

funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami. Z efektów dofinansowania skorzystało łącznie 100 

uczestników warsztatów terapii zajęciowej. 

2) Jednocześnie ze środków pochodzących z budżetu miasta Lublin wsparte zostały działania 

Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” w zakresie 

modernizacji warsztatu terapii zajęciowej, który mieści się w Lublinie przy ul. Głuskiej 138. Jest to 

wkład do „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, który jest realizowany ze 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Kwota 15 000 zł 

pochodząca z tzw. „wkładów własnych” pozwoliła zmodernizować: łazienki, klatkę schodową i 

szatnie. Stowarzyszenie „Misericordia” otrzymało uzupełnienie wkładu w ramach zadania 

skierowanego do mieszkańców Lublina, organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy, działających na terenie Lublina, realizowanych przez 

organizacje w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu 

Miasta Lublin. Skorzystało 35 uczestników WTZ.

liczba porad/informacji udzielonych przez Wydział ds. 

Osób Niepełnosprawnych MOPR
2732 0,00 0,00 0,00 0,00 zł w ramach bieżącej działalności MOPR

3 190 0,00

w ramach 

realizowanych 

działań przez 

Wydział ds. Osób 

Niepełnosprawnyc

h UML 

1. Organizacja Spotkania on-line z rodzicami i terapeutami oraz nauczycielami dzieci z 

niepełnosprawnościami  na prośbę SOSW NR 1 (22 czerwiec).                                                                                  

2. Prelekcja w Klubie Seniora nt. Działań Miasta na rzecz Seniorów z niepełnosprawnościami w 

ramach Projektu IPS (5,7 lipca, 10 września).                                                                                            

3. W związku z epidemią coronawirusa w 2021 roku nadal prowadzone były działania mające na 

celu zapewnić bezpieczeństwo i ochronę zdrowia osób z niepełnosprawnością – w ramach 

funkcjonowania infolinii pracownicy Wydziału udzielali niezbędnych informacji dotyczących 

transportu, szczepień oraz punktów szczepień.                                                                                                                                                                    

4. Odbyły się dwa spotkania podzespołu ds. dostępności informacyjno-komunikacyjnej, na których 

zostały omówione Europejskie standardy tworzenia tekstu łatwego do czytania i zrozumienia 

(ETR), jak również zaprezentowane wersje testowe przygotowanych informacji w ETR na strony 

UM i jednostek organizacyjnych miasta. Proces przygotowywania informacji trwa.                                                                                                                                                                     

5. Po przeprowadzonym w UM audycie dostępności serwisów głównych, po analizie wyników są 

wdrażane zalecenia:

- prowadzone szkolenia redaktorów serwisów miejskich,

- powstałą zakładka z materiałami z dostępności, która jest regularnie aktualizowana i 

uzupełniana.

Poza tym zaplanowane jest opracowanie standardów redagowania i dodawania treści w 

serwisach, które ułatwią tworzenie nowych dostępnych stron i multimediów oraz poprawne 

redagowanie dodawanych nowych treści.

liczba podopiecznych fundacji i stowarzyszeń 

organizujących spotkania o charakterze kulturalnym, 

wyjazdy turystyczno–rekreacyjne i imprezy sportowe przy 

dofinansowaniu ze środków PFRON,

533 169 504,00 0,00 0,00 169 504,00 zł środki PFRON

Zadania
Koordynator

realizacji celu

3. Zapewnienie uczestnictwa w sferze kulturalnej, sportowej oraz 

turystycznej osób z niepełnosprawnościami.

1. Realizacja idei projektowania uniwersalnego oraz racjonalnych 

usprawnień w zakresie

dostępności przestrzeni miasta, w tym budynków mieszkalnych oraz 

użyteczności

publicznej

Wydział ds. Osób

Niepełnosprawnych

UML

2. Zapewnienie dostępu do informacji, w tym e-usług.

CEL GŁÓWNY: ZAPEWNIENIE DOSTĘPU OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRANOŚCIAMI I ICH OTOCZENIU DO PODEJMOWANIA AKTYWNOŚCI I GODNEGO FUNKCJONOWANIA W ROŻNYCH SFERACH ŻYCIA

ORAZ DOSTĘPU DO SYSTEMU USŁUG WSPIERAJĄCYCH

Uwagi / informacje dodatkowe

ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI RÓŻNYCH SFER ŻYCIA SPOŁECZNEGO W TYM PRZESTRZENI PUBLICZNEJ MIASTA LUBLIN

Wskaźnik/miernik realizacji zadania
Wydatek 

Rok 2021
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liczba podopiecznych fundacji i stowarzyszeń 

organizujących spotkania o charakterze kulturalnym, 

wyjazdy turystyczno–rekreacyjne i imprezy sportowe przy 

dofinansowaniu ze środków PFRON,

10 5 500,00 5 500,00 0,00 0,00

W ramach tzw. „wkładów własnych” Stowarzyszenie „Ukryty Skarb” uzyskało środki w wysokości 

5 500 zł na różnorodne działania aktywizujące, rozwijające pasje i promujące osiągnięcia dzieci i 

młodzieży z Zespołem Downa. Stowarzyszenie za ww. dotację zleciło wykonanie profesjonalnych 

strojów ludowych dzieciom tańczącym tańce ludowe.  Przeprowadzenie szeregu działań mających 

na celu ćwiczenie dzieci z Zespołem Downa w tańcu ludowym, prezentacji tego tańca, 

przeprowadzenia sesji fotograficznej w Skansenie, wydanie albumu z tancerzami w strojach 

ludowych w scenerii Skansenu. Skorzystało 10 dzieci.

liczba stypendiów sportowych przyznanych osobom 

niepełnosprawnym,
11 139 500,00 139 500,00 0,00 0,00

liczba sportowców niepełnosprawnych biorących udział w 

podsumowaniu roku

sportowego

28 0,00 0,00 0,00 0,00

liczba zorganizowanych spotkań z udziałem zawodników 

niepełnosprawnych
1 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z 

niepełnosprawnościami

liczba działań/dzieci uczestniczących w dodatkowych 

zajęciach edukacyjnych, terapeutycznych i opiekuńczych 

dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w tym w 

okresie wakacyjnym,

3 projekty / 36 dzieci 37 805,00 37 805,00 0,00 0,00

1) na organizację zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i opiekuńczych dla dzieci i młodzieży z 

niepełnosprawnością w okresie wakacyjnym zaplanowano kwotę 20 000 zł. Na szczególną uwagę 

zasługuje fakt, że w 2021 r. w odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez organizacje pozarządowe, 

po raz pierwszy Miasto wygospodarowało środki na to działanie. Zajęcia zorganizowało Polskie 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lublinie. Kwota 

wykorzystana na zapewnienie opieki i terapii, ale także warsztaty artystyczne (12 godzin), 

warsztaty rytmiczno – taneczne  (12 godzin) oraz zajęcia sportowe (12 godzin) to 12 165 zł. 

Zadaniem objętych zostało 14 beneficjentów zajęć edukacyjnych. 

2) na prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej przeznaczona była 

w 2021 roku kwota 30 000 zł. Zadanie to realizowały dwie organizacje: Stowarzyszenie Na Rzecz 

Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo oraz Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z 

Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lublinie. Wykorzystały one na zorganizowanie 

zaproponowanych przez siebie zajęć: logopedycznych, wokalno – muzycznych oraz edukacyjnych 

przy użyciu robota - kwotę 25 640 zł, a objęły swoimi działaniami 22 dzieci i młodzieży z 

niepełnosprawnościami.

5. Wspieranie działań związanych z edukacją osób dorosłych z 

niepełnosprawnościami.

liczba mieszkańców z niepełnosprawnościami 

korzystających ze wsparcia w uzyskaniu wykształcenia na 

poziomie wyższym (w ramach Modułu II AS),

107 381 411,00 0,00 0,00 381 411,00 zł
Wykazano wnioski, które zostały rozpatrzone pozytywnie miały faktyczna realizację 

dofinansowania, oraz kwoty które zostały przekazane. 

6. Zapewnienie możliwości pobierania nauki, jak również zdobywania 

przyszłego zawodu we wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzież 

niepełnosprawną zgodnie

z indywidulanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz 

predyspozycjami.

liczba dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 

uczęszczających do przedszkoli i szkół na wszystkich 

poziomach edukacji,

 liczba przedszkoli i szkół prowadzących kształcenie 

specjalne i integracyjne,

2454

liczba przedszkoli i szkół 

prowadzących kształcenie specjalne i 

integracyjne: specjalne -18  (jst-15, 

niepubl. - 3)

Integracyjne prowadzone przez jst - 

przedszkoli 5, szkół podstawowych - 

5, przedszkole specjalne - 1, 

niepubliczne - 6

80 389 521,10 79 010 115,38 1 320 294,90 59 110,82  Wskazana kwota dotyczy wydatków w przedszkolach i szkołach specjalnych.

7. Organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci mającego na 

celu pobudzanie psychoruchowe i społeczne rozwoju dziecka od chwili 

wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

 liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, 705 1 336 983,76 1 336 983,76 0,00 0,00

8. Zapewnienie dostępu do diagnozy i rehabilitacji specjalistycznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej

liczba dzieci i młodzieży, które skorzystały z usług 

Specjalistycznej Poradni Wczesnej Diagnozy i 

Rehabilitacji,

339 0,00 b.d. b.d. b.d. 

9. Zapewnienie uprawnionym uczniom bezpłatnego transportu i opieki w 

czasie przewozu do szkoły lub zwrot kosztów dowozu uprawnionych 

uczniów jeśli przewóz i opiekę zapewniają rodzice.

liczba uczniów, którzy na podstawie ustawy Prawo 

oświatowe  korzystają z bezpłatnego dowozu do szkoły 

organizowanego przez Gminę Lublin lub którym 

refundowane są koszty dowozu, który zapewniają rodzice,

499 113 015,94 113 015,94 0,00 0,00 Kwota wydatków dotycząca dowożenia uczniów wg danych ze szkół ( bez danych dot. ZTM)

10. Dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do 

kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego 

i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych uczniom 

posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

liczba uczniów, którzy otrzymali dofinansowanie w ramach  

Rządowego programu pomocy uczniom 

niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu 

podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 

ćwiczeniowych w latach 2020–2022.

415 137 493,68 0,00 137 493,68 0,00

CEL OPERACYJNY 2

Nazwa wskaźnika/miernika
Wartość wskaźnika/ miernika

Rok 2021
razem, z tego: środki własne

środki z budżetu 

Państwa

środki 

europejskie /inne

Zadania

3. Zapewnienie uczestnictwa w sferze kulturalnej, sportowej oraz 

turystycznej osób z niepełnosprawnościami.

Wydział ds. Osób

Niepełnosprawnych

UML

Uwagi / informacje dodatkowe

Wydatek 

Rok 2021

ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO USŁUG SPOŁECZNYCH ORAZ SYSTEMU WSPARCIA ŚRODOWISKOWEGO I INSTYTUCJONALNEGO

Koordynator

realizacji celu

Wskaźnik/miernik realizacji zadania
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liczba środowiskowych domów samopomocy 

prowadzonych przez Miasto Lublin

i inny podmiot prowadzący

8

 8 środowiskowych domów samopomocy w tym:

6 prowadzonych przez organizacje pozarządowe

2 przez Miasto Lublin

liczba miejsc w środowiskowych domach samopomocy, 439
W 2 ŚDS prowadzonych przez Miasto Lublin -163 miejsca, w 6 ŚDS prowadzonych przez NGO – 

276

liczba uczestników środowiskowych domów samopomocy 515
W 2 ŚDS prowadzonych przez Miasto Lublin -185 uczestników, w 6 ŚDS prowadzonych przez 

NGO – 330

liczba klubów samopomocy prowadzonych przez Miasto 

Lublin i inny podmiot

prowadzący,

4

liczba miejsc w klubach samopomocy, 60

 liczba uczestników klubów samopomocy, 112

liczba innych ośrodków wsparcia dla osób z 

niepełnosprawnościami
5

liczba miejsc w innych ośrodkach wsparcia dla osób z 

niepełnosprawnościami,
196

liczba uczestników innych ośrodków wsparcia dla osób z 

niepełnosprawnościam
178

1 ZOW Benjamin i DOA  - skorzystałoy 43 osoby

2.CRIS skorzystało 38 osób

3. OWRD Kalina skorzystały 33 osoby

4. ŚOW Kalina skorzystały: 64 osoby

liczba wtz 9

liczba uczestników WTZ 270

liczba osób uczestniczących w zajęciach klubowych (przy 

wtz)
11 51 300,00 0,00 0,00 51 300,00

liczba osób objętych usługami opiekuńczymi i 

specjalistycznymi usługami opiekuńczymi 

liczba zrealizowanych usług

Łącznie usługami objęto 1454 osoby: 

w tym usługami opiekuńczymi 1435 

osób (w tym 154 w ramach trwałości 

projektu "Bank usług 

środowiskowych"), specjalistycznymi 

usługami opiekuńczymi 53 osoby 

(spośród  świadczeniobiorców usług  - 

34 korzysta z dwóch form tj. usług 

opiekuńczych i specjalistycznych usług 

opiekuńczych). Łączna liczba godzin 

551 306 (w tym usługi opiekuńcze - 

534 320 i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze - 16 986).

13 256 823,00 13 256 823,00 0,00 0,00

liczba osób objętych specjalistycznymi usługami 

opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami opiekuńczymi

 liczba zrealizowanych usług

Łącznie specjalistycznymi usługami 

opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi objęto 66 osób. Łączna 

liczba godzin - 17 013. 

510 390,00 0,00 510 390,00 0,00

1. Misericordia

2. Absolwent

3. Mozaika (2 kluby)

1.Zespół Ośrodków Wsparcia  - Ośrodek Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością "Benjamin" i 

Dzienny Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną (2 160 

951,98 zł)

2.  Centrum Rozwoju i Integracji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

3. Ośrodek Wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów "Kalina"

4.  Środowiskowy Ośrodek Wsparcia "Kalina"

 brak danych o wysokości środków z projektu (w przypadku CRIS,OWRD,ŚOW) oraz 

pochodzących z budżetu państwa

403 776,00 0,00 403 776,00 0,00

5 127 239,41 3 568 363,85 b.d. b.d.

1. Zapewnianie dostępu do usług instytucjonalnych.

0,00

6 572 633,00 719 011,00 0,00

10 269 491,30

Wydział ds. Osób

Niepełnosprawny

ch UML

5 853 622,00

10 271 097,34 1 606,04

Zlecanie zadań na mocy zawartych umów - podmiotom wyłonionym w drodze owartego 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 2021 - 2023

Wydział ds. Osób

Niepełnosprawny

ch UML

2. Zapewnianie dostęp do usług świadczonych w środowisku.
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liczba osób objętych wsparciem w ramach systemu usług 

asystenckich,
207 1 162 160,27 210 000,00 952 160,27

1. Fundacja Fuga Mundi oraz Polski Związek Niewidomych realizują zadanie: świadczenie usług 

asystenta osoby niepełnosprawnej ze środków Miasta w ramach „Programu działań na rzecz 

niepełnosprawnych mieszkańców miasta Lublin na lata 2016-2020”. Kwota przeznaczona na ten 

cel, to 210 000 zł rocznie. W roku 2021 łącznie ww. organizacje objęły usługami asystenta 56 

osób i świadczyły im usługi w wymiarze 6 138 godz. w tym: Fundacja Fuga Mundi – 155 000 zł, 33 

osoby, 4506 godzin oraz Polski Związek Niewidomych – 55 000 zł, 23 osoby, 1632 godziny.                                                                                                                             

2. Realizacja programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej” – edycja 2021 za pośrednictwem dwóch organizacji pozarządowych: Polski 

Związek Niewidomych Okręg Lubelski (wysokość dotacji - 276 560 zł) oraz Stowarzyszenie 

Synergia (wysokość dotacji - 696 920 zł). Miasto pozyskało środki z Funduszu Solidarnościowego 

na usługi asystenckie dla 67 osób (22 913 godzin pracy asystentów osobistych) kwota 1008 990 

zł. Finalnie usługami asystenta osobistego objętych zostało 151 osób niepełnosprawnych (78 osób 

ze stopniem znacznym, 24 ze stopniem umiarkowanym oraz 12 dzieci z niepełnosprawnościami). 

Kwota wykorzystanych środków Funduszu Solidarnościowego to 952 160,27 zł, która pozwoliła na 

wykonanie wszystkich 22 913 godzin usług w tym: Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski – 

dotacja przyznana - 276 560 zł, a wykorzystana w wysokości 274 644,40 zł, 37 osób (stopień 

znaczny lub równoważny) i wykonanych 6 720 godzin usług asystenckich oraz Stowarzyszenie 

Synergia -  dotacja przyznana - 696 920 zł, a wykorzystana w wysokości 677 515,87 zł,  16 193 

godziny usług dla 114 osób (78 osób ze stopniem znacznym dla których wykonano 11 425 godzin 

usług, 24 osoby ze stopniem umiarkowanym wykonano 2 957 godzin usług, 12 dzieci z 

orzeczeniem o niepełnosprawności z 1 811 godzinami wykonanych usług).                                                                                         

Liczba asystentów 115 (Program Miejski: FFM 21 osób, PZN 2 osoby i Program rządowy: 

Synergia 81 osób i PZN 11 osób).

liczba mieszkańców którzy uzyskali dofinansowanie do 

likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w 

komunikowaniu się oraz do usługi tłumacza

języka migowego lub tłumacza - przewodnika,

354 1 042 620,00 0,00 0,00 1 042 620,00
wykazano osoby, które otrzymały dofinansowanie i miały faktyczna realizację dofinansowania, 

oraz kwoty które zostały przekazane. 

liczba osób które uzyskały dofinansowanie do turnusów 

rehabilitacyjnych,
609 864 328,00 0,00 0,00 864 328,00

wykazano osoby, które otrzymały dofinansowanie i miały faktyczna realizację dofinansowania, 

oraz kwoty które zostały przekazane. 

liczba mieszkańców, którzy uzyskali dofinansowanie do 

przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i 

sprzętu rehabilitacyjnego,

2399 3 693 726,00 0,00 0,00 3 693 726,00
wykazano osoby, które otrzymały dofinansowanie i miały faktyczna realizację dofinansowania, 

oraz kwoty które zostały przekazane. 

liczba podopiecznych stowarzyszeń i fundacji realizujących 

zadania zlecone z zakresu rehabilitacji społecznej i 

zawodowej 

4

liczba osób objetych rehabilitacją w ramach zadań 

zleconych
120

liczba osób objetych rehabilitacją w ramach zadań 

zleconych
98 93 540,00 93 540,00 0,00 0,00

Na rehabilitację osób niepełnosprawnych w budżecie miasta na 2021 rok była przeznaczona 

kwota 100 000 zł. Zadanie to za kwotę 93 540 zł realizowało pięć podmiotów: Lubelski Związek 

Inwalidów Narządu Ruchu, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko”, 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lublinie, 

Stowarzyszenie Rodzin Osób z Zespołem Downa „Ukryty Skarb” oraz Stowarzyszenie na Rzecz 

Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „CAMINO”. Różnymi działaniami tj. hipoterapia, 

rehabilitacja ruchowa w miejscu zamieszkania, integracja sensoryczna, socjoterapia, zajęcia 

logopedyczne ww. organizacje objęły łącznie 98 osób z różnymi niepełnosprawnościami. 

Liczba mieszkańców z niepełnosprawnościami, którzy 

uzyskali dofinansowanie w ramach Modułu I Programu AS.
55 408 958,67 0,00 0,00 408 958,67

 Wykazano wnioski, które zostały rozpatrzone pozytywnie miały faktyczna realizację 

dofinansowania, oraz kwoty które zostały przekazane. 

liczba osób z niepełnosprawnością objętych opieką 

wytchnieniową,
17 osób 65 058,88 0,00 65 058,88 0,00

ŚOW KALINA – 15 osób dorosłych z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, 

ZOW – 1 osoba dorosła z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i 1 dziecko z 

orzeczeniem o niepełnosprawności 

liczba osób z niepełnosprawnością objętych opieką 

wytchnieniową,
251 osób 1 730 713,60 0,00 1 730 713,60 0,00

MOPR Lublin realizował Program poprzez świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach 

pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej 

w formie usług opieki wytchnieniowej.

W całym okresie sprawozdawczym wpłynęło 297 wniosków o przyznanie usług opieki 

wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. 

Faktycznie z przyznanego wsparcia skorzystało 251 osób na łączną liczbę 48 454 godzin 

sfinansowaną z budżetu państwa w kwocie 1 695 890,00 zł.

Osoby objęte Programem nie ponosiły odpłatności za przyznane usługi.

Dodatkowo z dotacji pokryte zostały koszty obsługi w kwocie 34 823,60 zł.

32 800,000,00

4. Realizacja różnych form wsparcia kierowanego do opiekunów/rodzin 

osób z niepełnosprawnościami

wykazano osoby, które otrzymały dofinansowanie i miały faktyczna realizację dofinansowania, 

oraz kwoty które zostały przekazane. 

Wydział ds. Osób

Niepełnosprawny

ch UML

32 800,00 0,00

Wydział ds. Osób

Niepełnosprawny

ch UML

2. Zapewnianie dostęp do usług świadczonych w środowisku.

3. Realizacja różnych form wsparcia kierowanego do osób z 

niepełnosprawnościami, służącego rehabilitacji społecznej.
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liczba rodzin pobierających świadczenia opiekuńcze i 

liczba zrealizowanych świadczeń opiekuńczych wraz ze 

składkami ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego na 

postawie ustawy o świadczeniach rodzinnych:

OGÓŁEM LICZBA RODZIN, w tym:

I. zaiłek pielęgnacyjny 

II. zasiłek dla opiekuna 

III. świadczenie pielęgnacyjne

IV. specjalny zasiłek opiekuńczy

OGÓŁEM LICZBA ŚWIADCZEŃ, w tym:

V. zaiłek pielęgnacyjny 

VI. zasiłek dla opiekuna 

VII. świadczenie pielęgnacyjne

VIII. specjalny zasiłek opiekuńczy

Składki ubezpieczenia społecznego:

IX. liczba rodzin

X. liczba świadczeń

Składki ubezpieczenia zdrowotnego:

XI. liczba rodzin

XII. liczba świadczeń

OGÓŁEM LICZBA RODZIN: 9352 w 

tym:

I. zaiłek pielęgnacyjny - 7628

II. zasiłek dla opiekuna - 64

III. świadczenie pielęgnacyjne-1436

IV. specjalny zasiłek opiekuńczy- 224

OGÓŁEM LICZBA ŚWIADCZEŃ: 

108827, w tym:

V. zaiłek pielęgnacyjny- 89975 

VI. zasiłek dla opiekuna- 658

VII. świadczenie pielęgnacyjne- 16054

VIII. specjalny zasiłek opiekuńczy- 

2140

Składki ubezpieczenia społecznego:

IX. liczba rodzin 1457

X. liczba świadczeń 16635

Składki ubezpieczenia zdrowotnego:

XI. liczba rodzin- 1229

XII. liczba świadczeń- 13530

62 712 404,30 0,00 62 712 404,30 0,00

liczba rodzin pobierających świadczenie „Za życiem” liczba 

wypłaconych świadczeń,

54

56
224 000,00 0,00 224 000,00 0,00

CEL OPERACYJNY 3

Nazwa wskaźnika/miernika
Wartość wskaźnika/miernika

Rok 2021
razem, z tego: środki własne

środki z budżetu 

Państwa

środki 

europejskie/inne

liczba projektów promujących pozytywny wizerunek i 

osiągnięcia osób z niepełno

sprawnościami

4 0,00 zł 0,00 0,00 0,00
Nie podano kwot gdyż zostały już one uwzględnione w  ramach celu 2 poz 3  w ramach zadań 

zleconych z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej 

liczba projektów promujących pozytywny wizerunek i 

osiągnięcia osób z niepełno

sprawnościami

2 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00

Na kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami u dzieci w wieku 

przedszkolnym i wczesnoszkolnym przeznaczono w 2021 r. kwotę 10 000 zł, która w pełni została 

wykorzystana przez dwie organizacje pozarządowe - Fundację (TPSW) Towarzystwo Przyjaciół 

Szalonego Wózkowicza i Stowarzyszenie „Otwieracz”. Warszawska Fundacja TPSW 

przeprowadziła dla dzieci z lubelskich przedszkoli  zajęcia on-line, obejmując swoimi warsztatami 

600 dzieci, z 35 oddziałów, w dziewięciu przedszkolach. Stowarzyszenie „Otwieracz” swoimi 

działaniami objęło 131 dzieci organizując 8 warsztatów pt: „Empaciaki”. 

liczba osób uczestniczących w projektach promujących 

pozytywny wizerunek i osiągnięcia osób z 

niepełnosprawnościami,

120 0,00 zł 0,00 0,00 0,00

liczba osób uczestniczących w projektach promujących 

pozytywny wizerunek

i osiągnięcia osób z niepełnosprawnościami,

731 0,00 0,00 0,00 0,00

Na kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami u dzieci w wieku 

przedszkolnym i wczesnoszkolnym przeznaczono w 2021 r. kwotę 10 000 zł, która w pełni została 

wykorzystana przez dwie organizacje pozarządowe - Fundację (TPSW) Towarzystwo Przyjaciół 

Szalonego Wózkowicza i Stowarzyszenie „Otwieracz”. Warszawska Fundacja TPSW 

przeprowadziła dla dzieci z lubelskich przedszkoli  zajęcia on-line, obejmując swoimi warsztatami 

600 dzieci, z 35 oddziałów, w dziewięciu przedszkolach. Stowarzyszenie „Otwieracz” swoimi 

działaniami objęło 131 dzieci organizując 8 warsztatów pt: „Empaciaki”. 

liczba projektów rozwijających pasje i zainteresowania 

osób z niepełnosprawnościami/liczba osób w nich 

uczestniczących,

13 0,00 zł 0,00 0,00 0,00

Nie podano kwot gdyż zostały już one uwzględnione w ramach celu 1 poz 3 i w ramach celu 2 poz 

3   w ramach w ramach zadań zleconych z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej, oraz w 

ramach  dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych 

ze środków PFRON

liczba projektów rozwijających pasje i zainteresowania 

osób z niepełnosprawnościami/liczba osób w nich 

uczestniczących,

3 / 37 19 722,50 19 722,50 0,00 0,00

Na rozwijanie pasji i zainteresowań osób niepełnosprawnych w różnym wieku, w budżecie miasta 

Lublin przeznaczona była kwota 20 000 zł na rok 2021. Trzy organizacje realizowały różne 

działania za kwotę 19 722,50 zł: Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Integracja”, Lubelski 

Związek Inwalidów Narządu Ruchu oraz Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z 

Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lublinie. Organizacje przeprowadziły np.: warsztaty 

kulinarne, warsztaty robienia zabawek, malowania na tkaninie, florystyczne, rejs jachtem czy 

turystykę osób z niepełnosprawnością ruchową.

1. Realizacja działań promujących pozytywny wizerunek i osiągnięcia osób z 

niepełnosprawnościami, a także upowszechniający wiedzę o przyczynach i 

skutkach niepełnosprawności oraz sposobach jej zapobiegania

Wydział ds. Osób 

Niepełnosprawnych 

UML 

Zadania
Koordynator

realizacji celu

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w 

Lublinie

4. Realizacja różnych form wsparcia kierowanego do opiekunów/rodzin 

osób z niepełnosprawnościami

Wskaźnik/miernik realizacji zadania
Wydatek 

Rok 2021

Wydział ds. Osób 

Niepełnosprawnych 

UML 

PROMOCJA POZYTYWNEGO WIZERUNKU ORAZ OSIĄGNIĘĆ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Uwagi / informacje dodatkowe

2. Realizacja działań rozwijających pasje i zainteresowania osób z 

niepełnosprawnościam

Sprawozdanie za rok 2021 Strona 16 z 26



Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Lublin na lata 2021 - 2030  za rok 2021

Wydatek za rok 

2021

CEL GŁÓWNY 191 111 078,34

CEL OPERACYJNY 1 82 857 787,37

CEL OPERACYJNY 2 108 223 568,47

CEL OPERACYJNY 3
29 722,50

PROMOCJA POZYTYWNEGO WIZERUNKU ORAZ OSIĄGNIĘĆ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW LUBLINA POPRZEZ KSZTAŁTOWANIE WŁAŚCIWYCH 

POSTAW PROZDROWOTNYCH, z tego:

ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO USŁUG SPOŁECZNYCH ORAZ SYSTEMU WSPARCIA ŚRODOWISKOWEGO I 

INSTYTUCJONALNEGO

ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI RÓŻNYCH SFER ŻYCIA SPOŁECZNEGO W TYM PRZESTRZENI PUBLICZNEJ 

MIASTA LUBLIN

KIERUNEK: OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
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KIERUNEK: OSOBY BEZROBOTNE

CEL OPERACYJNY 1

Nazwa wskaźnika/miernika
Wartość wskaźnika/miernika

Rok 2021
razem, z tego: środki własne

środki z budżetu 

Państwa

środki 

europejskie/inne

1. Promowanie i świadczenie poradnictwa 

zawodowego i pośrednictwa pracy

Miejski Urząd Pracy w 

Lublinie

liczba osób objętych poradnictwem indywidualnym i 

grupowym (rozmowy wstępne, porady indywidualne)
1658 0,00 0,00 0,00 0,00 całkowita wartość nakładów na to zadanie niemożliwa do obliczenia

2. Zapewnienie odpowiedniej ilości ofert pracy do 

realizacji

Miejski Urząd Pracy w 

Lublinie
liczba wizyt marketingowych u pracodawców 1816 0,00 0,00 0,00 0,00

- wartość nakładów na to zadanie niemożliwa do obliczenia

- z powodu stanu epidemii Covid-19 kontakty marketingowe były realizowane w 

postaci rozmów telefonicznych

3. Wsparcie osób bezrobotnych w rozwoju 

zawodowym

Miejski Urząd Pracy w 

Lublinie
liczba uczestników szkoleń 408 1 341 380,02 0,00 41 759,88 1 299 620,14

należy dodać, iż w 2021 roku wydatkowano na staż środki FP oraz EFS w wysokości 

9 438 672,31 zł zorganizowany dla 1667  osób (w tym kontynuujących staż z 2020 r. 

oraz skierowanych na staż w 2021 r.), mający na celu nabycie praktycznych 

umiejętności do wykonywania pracy

4. Dostosowanie jakości usług świadczonych 

bezrobotnym stosownie do potrzeb rynku pracy

Miejski Urząd Pracy w 

Lublinie
badanie potrzeb pracodawców 2 844 0,00 0,00 0,00 0,00

liczba porad udzielonych pracodawcom (liczba wydanych skierowań do pracy, stażu, 

prac społecznie użytecznych)

5. Realizacja projektów i programów 

adresowanych do osób bezrobotnych oraz 

pracodawców

Miejski Urząd Pracy w 

Lublinie

liczba osób bezrobotnych i innych uprawnionych 

objętych projektami  programami,
2881 25 270 408,94 0,00 9 987 677,52 15 282 731,42

uwzględniono liczbę osób bezrobotnych i innych uprawnionych objętych różnymi 

formami wsparcia, w tym liczbę osób, za które refundowana była  składka ZUS dla 

spółdzielni socjalnych w związku z podpisanymi umowami

CEL OPERACYJNY 2

Nazwa wskaźnika/miernika
Wartość wskaźnika/miernika

Rok 2021
razem, z tego: środki własne

środki z budżetu 

Państwa

środki 

europejskie/inne

1. Identyfikowanie potrzeb osób bezrobotnych

Miejski Urząd

Pracy w Lublinie

Miejski Ośrodek

Pomocy Rodzinie

w Lublinie

liczba osób z diagnozą problemu zawodowego 

skierowanych do doradcy zawodowego,
1411 0,00 0,00 0,00 0,00 osoby z diagnozą problemu zawodowego skierowane po rozmowach wstępnych

2. Wsparcie osób w szczególnej sytuacji na rynku 

pracy w aktywizacji zawodowej, m. in. poprzez 

świadczenie pracy socjalnej, w tym realizowanie 

kontraktów socjalnych

Miejski Urząd

Pracy w Lublinie

Miejski Ośrodek

Pomocy Rodzinie

w Lublinie

liczba osób w szczególnej sytuacji objęta 

poszczególnymi usługami i instrumentami rynku pracy
2606 21 190 285,54 0,00 21 190 285,54 0,00

1) uwzględniono osoby do 30 roku życia - 1370, osoby powyżej 50 roku życia - 283, 

długotrwale bezrobotne - 924 (przy czym osoby do 30 roku życia lub powyżej 50 

roku życia mogły być jednocześnie długotrwale bezrobotne) oraz osoby 

realizujące kontrakty społeczne, pobierajace świadczenie integracyjne - 29;                                                                                        

2) uwględniono kwotę wydatkowaną na osoby bezrobotne do 30 roku życia - 11 815 

551,27 zł,  osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia - 1 989 573,09, osoby 

długotrwale bezrobotne - 7 068 514,56 zł (przy czym osoby do 30 roku życia lub 

powyżej 50 roku życia mogły być jednocześnie długotrwale bezrobotne) oraz 

kwotę wydatkowaną na świadczenia integracyjne dla osób realizujących kontrakty 

socjalne - 316 646,62 zł;                                                Sprawozdanie MRiPS - 

Załącznik nr 1 nie wyodrębnia kwot wydatkowanych na osoby w szczególnej sytuacji 

na rynku pracy z podziałem na FP, EFS 

CEL GŁÓWNY: WZMOCNIENIE LOKALNEGO RYNKU PRACY POPRZEZ PROMOCJĘ ZATRUDNIENIA ORAZ WSPARCIE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W MIEJSKIM URZĘDZIE PRACY 

W LUBLINIE

AKTYWIZACJA OSÓB BEZROBOTNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY 

Uwagi / informacje dodatkowe

Zadania
Koordynator

realizacji celu

Wydatek 

Rok 2021

Zadania
Koordynator

realizacji celu

ZAPEWNIENIE POMOCY OSOBOM BEZROBOTNYM W UZYSKANIU ODPOWIEDNIEGO ZATRUDNIENIA ORAZ PRACODAWCOM W ZNALEZIENIU ODPOWIEDNICH PRACOWNIKÓW

Uwagi / informacje dodatkowe

Wskaźnik/miernik realizacji zadania
Wydatek 

Rok 2021

Wskaźnik/miernik realizacji zadania
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liczba osób skierowanych do wykonywania prac 

społecznie użytecznych,

 liczba osób bezrobotnych objętych pracą socjalną i 

kontraktami socjalnymi,

Łącznie do wykonywania PSU w 

2021 r. skierowano 52 osoby, z 

czego 17 przerwalo wykonywanie 

PSU. W 2021 r. pracownicy socjalni 

zawarli łącznie 156  kontraktów 

socjalnych z osobami 

bezrobotnymi, w tym 86 kontraktów 

zostało zakończonych pozytywnie, 

52 kontrakty zakończone 

negatywnie, 18 kontraktów 

pozostaje w realizacji.

103 107,00 41 242,80 61 864,20 0,00

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

 (60% refundacja ze środków Funduszu Pracy tj. 61864,20zł

 (40% gmina tj. 41242,80zł)

liczba osób skierowanych do wykonywania prac 

społecznie użytecznych,

 liczba osób bezrobotnych objętych pracą socjalną i 

kontraktami socjalnymi,

80 316 646,62 0,00 316 646,62 0,00

Zadanie realizuje również MUP w Lublinie (środki budżetu Państwa):1) uwzględniono 

osoby skierowane do wykonywania prac społecznie uzytecznych - 52 (wykazane 

wyżej) oraz osoby pobierające świadczenia integracyjne w związku z podpisaną 

umową - 29;                                                                                                       2) 

uwzględniono kowtę wydatkowaną na prace społecznie użyteczne - 61 864,20 zł 

(wykazane wyżej) oraz świadczenia integracyjne - 316 646,62 zł

Miejski Urząd

Pracy w Lublinie

Miejski Ośrodek

Pomocy Rodzinie

w Lublinie

liczba osób bezrobotnych objętych pracą socjalną i 

kontraktami socjalnymi, 10 166 187,09 93 131,73 0,00 73 055,36

Dot.wskaźnika - liczba osób bezrobotnych objętych pracą socjalną i kontraktami 

socjalnymi, - wsparcie  realizowane w ramach projektu "W aktywności siła" 

dofinansowanego z Europejskiegi Funduszu Społecznego na podstawie umowy

o dofinansowanie projektu nr  RPLU.11.01.00-06-0033/19-00 z dnia 31 grudnia 2019 

r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Lubelskiego na 

lata 2014-2020

CEL OPERACYJNY 3

Nazwa wskaźnika/miernika
Wartość wskaźnika/miernika

Rok 2021
razem, z tego: środki własne

środki z budżetu 

Państwa

środki 

europejskie/inne

1. Promocja tworzenia miejsc pracy lub 

samozatrudnienia

Miejski Urząd Pracy w 

Lublinie

liczba zrealizowanych projektów i inicjatyw  

promujących przedsiębiorczość 
5 działań 12 516 895,69 0,00 6 695 386,78 5 821 508,91

1) uwzględniono łącznie realizację 4 projektów oraz działania podejmowane w 

ramach FP;

2) uwzględniono kowtę wydatkowaną na refundację kosztów wyposażenia / 

doposażenia stanowiska pracy - 2 996 205,20 zł,  w tym środki FP - 979 145,93 zł 

oraz udzielenie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej - 9 

520 690,49 zł, w tym środki FP -  5 163 366,01 zł zł, rezerwa Ministra - 69 500 zł, 

Program Młody Przedsiębiorczy II - 483 374,84 zł oraz środki EFS

2. Wsparcie pracodawców, przedsiębiorców w 

zatrudnianiu i tworzeniu miejsc pracy dla osób 

bezrobotnych

Miejski Urząd Pracy w 

Lublinie

liczba sfinansowanych ze środków FP, EFS, PFRON 

(zatrudnienie lub utworzonych) miejsc pracy
340 1 276 050,33 0,00 1 276 050,33 0,00

1) uwzględniono osoby, za które były dokonywane refundacje w ramach prac 

interwencyjnych (umowy podpisane w 2020 i 2021 roku) - 168, powyżej 50 roku życia 

za które wypłacano dofinansowanie wynagrodzenia (umowy podpisane w 2020 i 

2021 roku) - 41 oraz utworzonych miejsc pracy w ramach wyposażenia / 

doposażenia stanowisk pracy (z uwaględnieniem PFRON)- 131;                                                                                          

2) uwzględniono kowtę wydatkowaną na prace intewencyjne - 873 149,43 zl, w tym 

środki FP - 490 038,58 zł  dofinansownie wynagrodzenia za zatrudnienie 

bezrobotnego powyżej 50 roku życia - 253 012,28 zł oraz doposażenie / 

wyposażenie stanowisk pracy jedynie w zakresie wydatkowania środków PFRON: 

149 888,62 zł, ze względu na fakt, iż wydatkowanie środków na doposażenie / 

wyposażenie stanowiska pracy z FP+EFS ( 2 996 205,20 zł, w tym srodki FP 979 

145,93 zł) zostało ujęte w zadaniu 1 tego celu

 Wymienione wyżej środki PFRON znajdują się w dyspozycji MOPR - wydatkowanie 

na zadania realizuje MUP w Lublinie, ale nie są one ujęte w Palnie Wydatków MUP 

w Lublinie) - 149 888,62 zł

PROMOCJA I WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Zadania
Koordynator

realizacji celu

3. Reintegracja społeczno-zawodowa 

beneficjentów pomocy społecznej nie 

uzyskujących zasiłku dla bezrobotnych poprzez 

instrument aktywizacji społeczno-zawodowej 

jakim są prace społecznie użyteczne.

Uwagi / informacje dodatkowe

Miejski Urząd

Pracy w Lublinie

Miejski Ośrodek

Pomocy Rodzinie

w Lublinie

Wskaźnik/miernik realizacji zadania
Wydatek 

Rok 2021
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3. Wspieranie osób bezrobotnych w 

podejmowaniu działalności gospodarczej

Miejski Urząd Pracy w 

Lublinie

liczba osób bezrobotnych i innych uprawnionych,  

którzy otrzymali środki                na działalność 

gospodarczą (Fundusz Pracy, Europejski Fundusz 

Społeczny, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych),

403 167 914,36 0,00 167 914,36 0,00

1) uwzględniono osboy, które otrzymały jednorazowe środki na podjęie działalnosci 

gospodarczej w ramach FP, EFS (398 osób) oraz PFRON (4 osoby);

2) w wydatku uwzględniono jedynie kwotę wydatkowaną na jednorazowe 

środki na podjęcie działalności gospodarczej ze środków  PFRON (167 914,36 

zł), ze względu na fakt, iż kwoty dot. udzielania jednorazowych środków na 

podjęcie działalności gospodarczej zostały ujęte w zadania 1 tego celu 

CEL OPERACYJNY 4

Nazwa wskaźnika/miernika
Wartość wskaźnika/miernika

Rok 2021
razem, z tego: środki własne

środki z budżetu 

Państwa

środki 

europejskie/inne

1. Współpraca z partnerami lokalnymi w zakresie 

tworzenia i realizacji programów i projektów 

dotyczących rynku pracy

Miejski Urząd Pracy w 

Lublinie

liczba podpisanych porozumień o wzajemnej 

współpracy,
8 0,00 0,00 0,00 0,00 wartość nakładów na to zadanie niemożliwa do obliczenia

2. Wymiana informacji o rynku pracy oraz 

usługach świadczonych przez lokalnych 

partnerów rynku pracy

Miejski Urząd Pracy w 

Lublinie

liczba projektów, w których MUP w Lublinie występuje 

w roli partnera,
0 0,00 0,00 0,00 0,00 -

3. Kontynuacja działań Lubelskiego Partnerstwa 

Publiczno-Społecznego oraz Klubu Pracodawców

Miejski Urząd Pracy w 

Lublinie

liczba spotkań Lubelskiego Partnerstwa Publiczno-

Społecznego i spotkań Klubu Pracodawców
4 0,00 0,00 0,00 0,00

3 spotkania LPPS oraz 1 spotkanie Klubu Pracodawców realizowane bezkosztoto w 

formule on-line

4. Współpraca z regionalnymi partnerami rynku 

pracy

Miejski Urząd Pracy w 

Lublinie
liczba programów specjalnych 0 0,00 0,00 0,00 0,00 -

Wydatek za rok 

2021

CEL GŁÓWNY* 25 588 211,92

CEL OPERACYJNY 1 25 270 408,94

CEL OPERACYJNY 2 21 568 796,36

CEL OPERACYJNY 3 13 960 860,38

CEL OPERACYJNY 4 0,00

                            ZAPEWNIENIE POMOCY OSOBOM BEZROBOTNYM W UZYSKANIU ODPOWIEDNIEGO 

ZATRUDNIENIA ORAZ PRACODAWCOM W ZNALEZIENIU ODPOWIEDNICH PRACOWNIKÓW

Koordynator

realizacji celu

KIERUNEK: OSOBY BEZROBOTNE

AKTYWIZACJA OSÓB BEZROBOTNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY 

Zadania

PROMOCJA I WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PARTNERSTWO I WSPÓŁPRACA NA LOKALNYM RYNKU PRACY

PARTNERSTWO I WSPÓŁPRACA NA LOKALNYM RYNKU PRACY

Uwagi / informacje dodatkowe

Wskaźnik/miernik realizacji zadania
Wydatek 

Rok 2021

* Wykazano wartość razem ze środkami PFRON i bez wartości dublujących się w zadaniach

WZMOCNIENIE LOKALNEGO RYNKU PRACY POPRZEZ PROMOCJĘ ZATRUDNIENIA ORAZ 

WSPARCIE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W 

MIEJSKIM URZĘDZIE PRACY W LUBLINIE, w tym:
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KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO

SOCJALNO-BYTOWE

CEL OPERACYJNY 1

Nazwa wskaźnika/miernika
Wartość wskaźnika/miernika

Rok 2021
razem, z tego: środki własne

środki z budżetu 

Państwa

środki 

europejskie/inne

liczba  środowisk objętych pracą socjalną 

liczba osób w tych rodzinach

7 453

13 020
0,00 x x x

liczba  środowisk objętych kontraktami socjalnymi
część A 458 (osób)

część B 56 (osób)
0,00 x x x

liczba usamodzielnionych środowisk 171 0,00 x x x

2. Wsparcie w formie świadczeń w ramach zabezpieczenia 

sytuacji materialno – bytowej

liczba rodzin objętych pomocą w formie wypłaty 

świadczeń (bez usług opiekuńczych , bez Programu 

Posiłek w szkole i w domu)

liczba osób w tych rodzinach 

3 597 rodzin

5 811 os w rodzinach
14 268 198,30 805 894,35 13 370 335,72 91 968,23

CEL OPERACYJNY 2

Nazwa wskaźnika/miernika
Wartość wskaźnika/miernika

Rok 2021
razem, z tego: środki własne

środki z budżetu 

Państwa

środki 

europejskie/inne

1. Zwiększenie samodzielności osób bezdomnych poprzez 

świadczenie pracy socjalnej.

Miejski Ośrodek Pomocy 

Rodzinie w Lublinie

liczba osób bezdomnych objętych praca socjalną i 

kontraktami socjalnymi,

495 - praca socjalna, 

w tym

148 - kontrakt socjalny

0,00 x x x

Miejski Ośrodek Pomocy 

Rodzinie w Lublinie

liczba osób bezdomnych objętych pomocą w formie 

wypłaty świadczeń,
423 0,00 x x x

Miejski Ośrodek Pomocy 

Rodzinie w Lublinie

Liczba osób korzystających z posiłków w ramach 

dożywiania osób i rodzin dotkniętych ubóstwem w formie 

kuchni społecznej

700 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00

Liczba ośrodków dla osób bezdomnych

Liczba miejsc w ośrodkach dla osób bezdomnych

Liczba osób korzystających z ośrodków dla osób 

bezdomnych

8

237

495

1 545 000,00 1 545 000,00 0,00 0,00

Liczba ośrodków dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet 

w ciąży

Liczba miejsc w ośrodkach dla matek z małoletnimi 

dziećmi i kobiet w ciąży

Liczba osób korzystających z ośrodków dla matek z 

małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

1

25

36

249 000,00 249 000,00 0,00 0,00

Liczba ośrodków dla osób bezdomnych działających w 

związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się 

koronawirusa

8 433 842,70 0,00 433 842,70 0,00

W związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa 

wśród osób bezdomnych działały 3 całodobowe ogrzewalnie (139 

770,44 zł). Uruchomiono 2 Przejściowe ośrodki dla bezdomnych kobiet 

i mężczyzn (216 532,26 zł) oraz 3 Ośrodki okresowego pobytu – 

przedłużone funkcjonowanie ogrzewalni (77 540,00)

4. Monitorowanie postępów w dostosowywaniu ośrodków 

wsparcia dla osób bezdomnych do minimalnych standardów 

określonych przepisami prawa

Miejski Ośrodek Pomocy 

Rodzinie w Lublinie

Liczba placówek dostosowanych do minimalnych 

standardów zgodnie z przepisami prawa
3 0,00 0,00 0,00 0,00

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej schroniska, schroniska z usługami opiekuńczymi, 

ogrzewalnie i noclegownie muszą zostać dostosowane do standardów 

w terminie do 31.12.2022 r.

CEL OPERACYJNY 3

1.  Zwiększanie samodzielności klientów poprzez świadczenie 

pracy socjalnej

Miejski Ośrodek Pomocy 

Rodzinie w Lublinie

Zadania
Koordynator

realizacji celu

2. Wsparcie w formie świadczeń i usług w ramach 

zabezpieczenia sytuacji materialno-bytowej.

Zadania
Koordynator

realizacji celu

Wskaźnik/miernik realizacji zadania

3..Zabezpieczenie odpowiedniej do potrzeb ilości ośrodków 

wsparcia dla osób bezdomnych ze względu na formę i zakres 

świadczonych usług na rzecz osób bezdomnych oraz 

utrzymanie liczby miejsc w tych placówkach na obecnym 

poziomie

Miejski Ośrodek Pomocy 

Rodzinie w Lublinie

Zadania
Koordynator

realizacji celu
Uwagi / informacje dodatkowe

Wskaźnik/miernik realizacji zadania
Wydatek 

Rok 2021

ZAPEWNIENIE WSPARCIA OSOBOM W SZCZEGÓLNIE TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ I BYTOWEJ

CEL GŁÓWNY: INTENSYFIKACJA DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH W RAMACH POMOCY SPOŁECZNEJ 

WZMACNIANIE I STYMULOWANIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU PRZEZWYCIĘŻENIE PROBLEMU BEZDOMNOŚCI

Uwagi / informacje dodatkowe

Wskaźnik/miernik realizacji zadania
Wydatek 

Rok 2021

ORGANIZACJA WIELOWYMIAROWYCH DZIAŁAŃ NA RZECZ UCHODŹCÓW I CUDZOZIEMCÓW ORAZ  INTEGRACJA ZE ŚRODOWISKIEM

Uwagi / informacje dodatkowe

Wydatek 

Rok 2021
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Sprawozdanie za rok 2021 Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Lublin na lata 2021 - 2030  za rok 2021

Nazwa wskaźnika/miernika
Wartość wskaźnika/miernika

Rok 2021
razem, z tego: środki własne

środki z budżetu 

Państwa

środki 

europejskie/inne

1. Wsparcie w formie pobytu w mieszkaniach chronionych 

treningowych dla cudzoziemców

Liczba prowadzonych mieszkań chronionych dla 

cudzoziemców .
4 49 592,38 49 592,38 0,00 0,00

2. Wsparcie w formie świadczeń wypłaconych w ramach 

indywidulanych programów integracyjnych dla cudzoziemców 

Liczba osób objętych indywidualnym programem 

integracyjnym dla cudzoziemców,
9 82 721,00 0,00 82 721,00 0,00

Wydatek za rok 

2021

CEL GŁÓWNY 16 653 354,38

CEL OPERACYJNY 1 14 268 198,30

CEL OPERACYJNY 2 2 252 842,70

CEL OPERACYJNY 3 132 313,38

Zadania
Koordynator

realizacji celu

ORGANIZACJA WIELOWYMIAROWYCH DZIAŁAŃ NA RZECZ UCHODŹCÓW I CUDZOZIEMCÓW ORAZ  

INTEGRACJA ZE ŚRODOWISKIEM

Uwagi / informacje dodatkowe

ZAPEWNIENIE WSPARCIA OSOBOM W SZCZEGÓLNIE TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ I BYTOWEJ

WZMACNIANIE I STYMULOWANIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU PRZEZWYCIĘŻENIE PROBLEMU 

BEZDOMNOŚCI

Miejski Ośrodek Pomocy 

Rodzinie w Lublinie

ROZWÓJ KOMPLEMENTARNEGO I EFEKTYWNEGO SYSTEMU WSPARCIA RODZIN Z DZIEĆMI W 

MIEŚCIE LUBLIN, z tego:

KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO SOCJALNO-BYTOWE
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KIERUNEK: PRZECIWDZIAŁANIE

PRZEMOCY W RODZINIE

CEL OPERACYJNY 1

Nazwa wskaźnika/miernika
Wartość wskaźnika/miernika

Rok 2021
razem, z tego: środki własne

środki z budżetu 

Państwa

środki 

europejskie/inne

1. Diagnozowanie i monitorowanie zjawiska 

przemocy na terenie Lublina.
liczba sporządzonych diagnoz i sprawozdań 1 diagnoza, 11 sprawozdań 0,00 0,00 0,00 0,00

liczba wydanych i rozprowadzonych materiałów 

edukacyjnych i ulotek
5756 1 195,96 1 195,96 0,00 0,00

liczba wydanych i rozprowadzonych materiałów 

edukacyjnych i ulotek
wydanych 0, rozporowadzonych 900 b.d. b.d. b.d. b.d.

liczba wydanych poradników tematycznych, 0 0,00 0,00 0,00 0,00

liczba zorganizowanych wydarzeń, konferencji i liczba 

uczestników RAZEM, z tego:
8 b.d. b.d. b.d. b.d.

liczba zorganizowanych wydarzeń, konferencji i liczba 

uczestników (CIK)
7 wydzarzeń b.d. b.d. b.d. b.d.

liczba zorganizowanych wydarzeń, konferencji i liczba 

uczestników (MOPR)

1 kampania edukacyjno - 

szkoleniowa 

liczba uczestników 70

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

1 kampania edukacyjno - szkoleniowa dla przedstawicieli oświaty i 

ochrony zdrowia, w ramach której odbyły się 3 spotkania, liczba 

uczestników 70

liczba szkoleń i przeszkolonych przedstawicieli służb 

podejmujących działania na rzecz rodzin i osób uwikłanych 

w przemoc

18 szkoleń; 31 przeszkolonych 

pracowników

(MOPR - 12 szkoleń, 23 osoby)

(CIK - 9 szkoleń, 8 osób)

250,00 250,00 0,00 0,00

Szkolenie nt. Procedury odbioru dziecka z rodziny w sytuacji 

bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia - udział pracownika 

Sekcji ds.. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie (koszt 250 zł), brak 

danych dot. kosztów pozostałych szkoleń

liczba działań superwizyjnych dla przedstawicieli służb 

podejmujących działania na rzecz rodzin i osób uwikłanych 

w przemoc.

4 superwizje dla 17 osób (CIK) 6 800,00 6 800,00 0,00 0,00

CEL OPERACYJNY 2

Nazwa wskaźnika/miernika
Wartość wskaźnika/miernika

Rok 2021
razem, z tego: środki własne

środki z budżetu 

Państwa

środki 

europejskie/inne

liczba spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego 6 11 178,92 11 178,92 0,00 0,00 koszty obsługi Zespołu Interdyscyplinarnego

liczba wszczętych procedur „Niebieskie Karty” 587 0,00 x x x
 koszt  - w ramach bieżącej działalności Sekcji ds. przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie MOPR

liczba zakończonych procedur „Niebieskie Karty”, 567 0,00 x x x
 koszt  - w ramach bieżącej działalności Sekcji ds. przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie MOPR

liczba powołanych grup roboczych oraz spotkań grup 

roboczych,

579 powołanych grup roboczych, 

2258 spotkań grup roboczych
0,00 x x x

 koszt  - w ramach bieżącej działalności Sekcji ds.przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie MOPR

liczba sporządzonych formularzy Niebieskich Kart A, 103 0,00 x x x
 koszt  - w ramach bieżącej działalności Sekcji ds.przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie MOPR

liczba sporządzonych formularzy Niebieskich Kart B, 103 wydane formularze NK - B 0,00 x x x
 koszt  - w ramach bieżącej działalności Sekcji ds. przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie MOPR

liczba sporządzonych formularzy Niebieskiej Karty C 618 0,00 x x x
 koszt  - w ramach bieżącej działalności Sekcji ds. przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie MOPR

iczba osób, które skorzystały z pomocy Centrum (aktywne 

karty klienta);
988 osób

Uwagi / informacje dodatkowe

Miejski Ośrodek

Pomocy Rodzinie

w Lublinie

Centrum

Interwencji

Kryzysowe

Wydatek 

Rok 2021

Miejski Ośrodek

Pomocy Rodzinie

w Lublinie

Centrum

Interwencji

Kryzysowej

Wskaźnik/miernik realizacji zadania

Wskaźnik/miernik realizacji zadania

0,00

Wykazano wydatki Centrum Interwencji Kryzysowej. 

W 2021 r. wyniosły one łącznie  5 075 051,91 zł, w tym: 

- w rozdziale 75495 (Przyjazne Patrole): 25 216,62 zł 

- w rozdziale 85154: 3 860 517,16 zł  

- w rozdziale 85205 (programy korekcyjno-edukacyjne): 25 398,24 zł 

- w rozdziale 85220:1 163 919,89 zł

Pozostała kwota wydatków CIK (tj. 58 610,82zł została 

wyszczególniona w pozostałych celach operacyjnych).

Działalność MOPR w ramach zadań bieżących Sekcji ds. 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie

CEL GŁÓWNY: ZWIĘKSZENIE SKUTECZNOŚCI PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN

1. Udzielanie profesjonalnej pomocy i wsparcia 

osobom dotkniętym przemocą i świadkom przemocy.

Zadania
Koordynator

realizacji celu

5 016 441,09

WZROST ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH I EDUKACJA SPOŁECZNA W ZAKRESIE ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE

2. Edukacja społeczna, profilaktyka i promocja 

działań na rzecz przeciwdziałania

przemocy rodzinie

Miejski Ośrodek

Pomocy Rodzinie

w Lublinie

Centrum

Interwencji

Kryzysowe

2. Świadczenie pomocy interwencyjnej, prawnej, 

psychologicznej, pedagogicznej, psychiatrycznej, 

terapeutycznej, korekcyjno-edukacyjnej oraz 

socjalnej, osobom i rodzinom dotkniętym problemem 

przemocy w rodzinie oraz sytuacjami kryzysowymi

3. Systematyczne szkolenia przedstawicieli służb 

podejmujących działania na rzecz

rodzin uwikłanych w przemoc.

ZINTENSYFIKOWANIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCHRONY I UDZIELANIA POMOCY OSOBOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ W RODZINIE I SYTUACJAMI KRYZYSOWYMI

Zadania
Koordynator

realizacji celu

Wydatek 

Rok 2021

Uwagi / informacje dodatkowe

0,005 016 441,09
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liczba udzielonych porad, spotkań, konsultacji RAZEM, z 

tego:
22162

liczba udzielonych porad, spotkań, konsultacji 20 591 porad (CIK)

liczba udzielonych porad, spotkań, konsultacji 1571 (MOPR)

liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w związku z 

wystąpieniem przemocy w rodzinie RAZEM, z tego:
1543

liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w związku z 

wystąpieniem przemocy w rodzinie
328 osób (CIK)

liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w związku z 

wystąpieniem przemocy w rodzinie
1215 osób (MOPR)

liczba udzielonych porad/spotkań/konsultacji osobom, które 

skorzystały ze wsparcia w związku z zaistnieniem 

przemocy w rodzinie RAZEM, z tego:

2679

liczba udzielonych porad/spotkań/konsultacji osobom, które 

skorzystały ze wsparcia w związku z zaistnieniem przemocy 

w rodzinie

1108 porad i konsultacji (CIK)

liczba udzielonych porad/spotkań/konsultacji osobom, które 

skorzystały ze wsparcia w związku z zaistnieniem przemocy 

w rodzinie

1571 porad(MOPR)

liczba dzieci, które uzyskały wsparcie w związku z 

zaistnieniem przemocy w rodzinie RAZEM, z tego:
775

liczba dzieci, które uzyskały wsparcie w związku z 

zaistnieniem przemocy w rodzinie,
17 dzieci (CIK)

liczba dzieci, które uzyskały wsparcie w związku z 

zaistnieniem przemocy w rodzinie,
758 (MOPR)

liczba rodzin /osób dotkniętych przemocą objętych pomocą 

grup roboczych RAZEM, z tego:
957 rodzin, 1726 osób

liczba rodzin /osób dotkniętych przemocą objętych pomocą 

grup roboczych,
15 rodzin (CIK)

liczba rodzin /osób dotkniętych przemocą objętych pomocą 

grup roboczych,
942 rodziny, 1726 osób (MOPR)

liczba zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców,
10 spotkań po 3 godziny każde, w 

których wzięło udział 16 osób

liczba zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców, 1 0,00 0,00 0,00 0,00

 liczba wspólnie zrealizowanych interwencji w ramach 

Przyjaznego Patrolu

270 kontroli pod kątem zaniedbania

63 patrole, 

54 interwencji na zgłoszenie KMP

25 199,80 25 199,80 0,00 0,00

W ramach projektu w okresie od 3 lipca do 12 grudnia 2021 r. 

zrealizowano 270 wizyt w środowiskach rodzin z problemami 

opiekuńczo - wychowawczymi i zagrożonych przemocą w rodzinie, 

odwiedzono 119 rodzin oraz podjęto 54 interwencje. Na realizację 

projektu pn.: "Przyjazne patrole" na rok 2021 zostały zabezpieczone 

środki finansowe dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w 

Lublinie w kwocie 36 800 zł. Z uwagi na fakt, iż w okresie od stycznia 

do czerwca 2021 r. projekt nie był realizowany, faktycznie MOPR 

wydatkował kwotę 25 199,80 zł na realizację niniejszego 

przedsięwzięcia.

liczba rodzin, których dotyczyły interwencje

996 rodzin, z tego: 54 rodziny 

podczas interwencji Przyjaznego 

Patrolu, 942 rodziny podczas 

działań interwencyjnych MOPR  w 

ramach procedury "Niebieskie 

Karty"

x x x x

liczba rodzin, których dotyczyły interwencje
833 interwencje w CIK w tym: 169 z 

Przyjaznego Patrolu
x x x x

 liczba zgłoszeń w Całodobowym Telefonie Zaufania 7713 połączeń 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki w ramach biezącej działalności CIK (ujete w zadaniu 2)

Miejski Ośrodek

Pomocy Rodzinie

w Lublinie

Centrum

Interwencji

Kryzysowe

0,00

Wykazano wydatki Centrum Interwencji Kryzysowej. 

W 2021 r. wyniosły one łącznie  5 075 051,91 zł, w tym: 

- w rozdziale 75495 (Przyjazne Patrole): 25 216,62 zł 

- w rozdziale 85154: 3 860 517,16 zł  

- w rozdziale 85205 (programy korekcyjno-edukacyjne): 25 398,24 zł 

- w rozdziale 85220:1 163 919,89 zł

Pozostała kwota wydatków CIK (tj. 58 610,82zł została 

wyszczególniona w pozostałych celach operacyjnych).

Działalność MOPR w ramach zadań bieżących Sekcji ds. 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie

5 016 441,09

Miejski Ośrodek

Pomocy Rodzinie

w Lublinie

Centrum

Interwencji

Kryzysowe

2. Świadczenie pomocy interwencyjnej, prawnej, 

psychologicznej, pedagogicznej, psychiatrycznej, 

terapeutycznej, korekcyjno-edukacyjnej oraz 

socjalnej, osobom i rodzinom dotkniętym problemem 

przemocy w rodzinie oraz sytuacjami kryzysowymi

3. Prowadzenie całodobowego wsparcia dla ofiar 

przemocy i osób w sytuacjach kryzysowych (m.in. w 

formie: telefonu zaufania, schronienia 

interwencyjnego, interwencji środowiskowych i opieki 

nad osobami w, w tym w stanie nietrzeźwości)

0,005 016 441,09
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liczba osób, które skorzystały z Mieszkań Interwencyjnych

37 osób w tym 14 dzieci (w tym 3 

osoby dorosłe z 5 dzieci z 

przemocy)

0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki w ramach biezącej działalności CIK (ujete w zadaniu 2)

liczba osób przebywających w Ośrodku Wczesnej 

Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich 

Rodzin

1305 osób w tym 2117 przyjęć 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki w ramach biezącej działalności CIK (ujete w zadaniu 2)

liczba porozumień międzyinstytucjonalnych 
1 porozumienie (MOPR) x x x x

Porozumienie zawarte w dniu 1 lipca 2021 r. pomiędzy Gminą Lublin 

reprezentowaną przez Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców i 

Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Lublin, Miejskim 

Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Lublinie i Centrym Interwencji 

Kryzysowej w Lublinie a Komendantem Miejskim Policji w Lublinie w 

celu realizacji działania w zakresie przeciwdziałania zjawiskom 

patologicznym oraz zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom pod 

nazwą "Przyjazne patrole".

koszt wykazany w zadaniu 3

liczba porozumień międzyinstytucjonalnych (MOPR)
15 obowiązujacych w 2021r.

 0 zawartych w 2021r.

(MOPR)

x x x x
15 obowiązujacych w 2021r. porozumień dot. udziału w Zespole 

Interdyscyplinarnym

liczba porozumień międzyinstytucjonalnych (CIK)
1 (CIK) x x x x

liczba instytucji współpracujących w zakresie 

przeciwdziałania przemocy (CIK)
14 x x x x

 (MOPR w Lublinie, ZI w Lublinie KMP w Lublinie, KWP w Lublinie, 

Strażą Miejską w Lublinie, SOR w Lublinie, Pogotowiem 

Ratunkowym w Lublinie, ROPS, 

Współpracujemy m.in. z: SOW dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, 

Stowarzyszenia: AGAPE, Bona Fides, oraz o zasięgu ogólnopolskim: 

Ogólnopolskie Pogotowie Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska 

Linia”,Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu, , 

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, )

liczba instytucji współpracujących w zakresie 

przeciwdziałania przemocy (MOPR)

18 instytucji współpracujących w 

ramach Zespołu 

Interdyscyplinarnego, 179 

współpracujacych z MOPR i 

grupami roboczymi

x x x x

1) liczba  podmiotów  świadczących  pomoc  w  postaci  

udzielania  schronienia  ofiarom przemocy,

2) liczba miejsc w instytucjach świadczących pomoc w 

postaci schronienia,

3) liczba osób (dorosłych i dzieci) oraz liczba rodzin, którym 

udzielono bezpiecznego schronienia w związku z 

przemocą w rodzinie

1) 1

2) 25 miejsc

3) 25 osób (w tym 12 kobiet, 1 

mężczyzna, 12 dzieci)

420 000,00 0,00 420 000,00 0,00
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Chmielewskiego Gracjana 9 , 20-620 Lublin 

1) liczba  podmiotów  świadczących  pomoc  w  postaci  

udzielania  schronienia  ofiarom przemocy,

2) liczba miejsc w instytucjach świadczących pomoc w 

postaci schronienia,

3) liczba osób (dorosłych i dzieci) oraz liczba rodzin, którym 

udzielono bezpiecznego schronienia w związku z 

przemocą w rodzinie

1) 1

2) 27 miejsc

3) 8 osób w tym 5 dzieci  

0,00 0,00 0,00 0,00
mieszkanie interwencyjne  (CIK), prowadzone w ramach bieżacej 

działalności CIK

6. Zapewnienie bezpieczeństwa krzywdzonym 

dzieciom w trybie art. 12 a ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Miejski Ośrodek

Pomocy Rodzinie

w Lublinie

Centrum

Interwencji

Kryzysowe

liczba  dzieci,  które  zostały  odebrane  z  rodziny  w  razie  

bezpośredniego  zagrożenia życia lub zdrowia w związku z 

przemocą w rodzinie(art.12a)

 26 dzieci z 11 rodzin x x x x

W ramach Przyjaznego Patrolu w okresie od 3 lipca do 12 grudnia 

2021 r. na podstawie art. 12 a ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 

odebrano 26 dzieci z 11 rodzin i umieszczono je w pieczy zastępczej 

(5 dzieci) oraz u innej niezamieszkałej wspólnie osoby najbliższej (21 

dzieci).

CEL OPERACYJNY 3

Nazwa wskaźnika/miernika
Wartość wskaźnika/miernika

Rok 2021
razem, z tego: środki własne

środki z budżetu 

Państwa

środki 

europejskie/inne

liczba sprawców przemocy uczestniczących w spotkaniach 

grup roboczych,
351

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

liczba skierowanych wezwań dla osób stosujących 

przemoc
0

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

Wskaźnik/miernik realizacji zadania

Miejski Ośrodek

Pomocy Rodzinie

w Lublinie

Centrum

Interwencji

Kryzysowe

1. Realizacja oddziaływań wobec osób stosujących 

przemoc w rodzinie

Miejski Ośrodek

Pomocy Rodzinie

w Lublinie

Centrum

Interwencji

Kryzysowe

CEL OPERACYJNY 3 ZWIĘKSZENIE    SKUTECZNOŚCI    ODDZIAŁYWAŃ    WOBEC    OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOCW RODZINIE

4. Współpraca ze służbami, instytucjami i 

organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz 

osób i rodzin dotkniętych kryzysem oraz problemem 

przemocy domowej.

Miejski Ośrodek

Pomocy Rodzinie

w Lublinie

Centrum

Interwencji

Kryzysowe

Miejski Ośrodek

Pomocy Rodzinie

w Lublinie

Centrum

Interwencji

Kryzysowe

Uwagi / informacje dodatkowe

Wydatek 

Rok 2021

3. Prowadzenie całodobowego wsparcia dla ofiar 

przemocy i osób w sytuacjach kryzysowych (m.in. w 

formie: telefonu zaufania, schronienia 

interwencyjnego, interwencji środowiskowych i opieki 

nad osobami w, w tym w stanie nietrzeźwości)

Zadania
Koordynator

realizacji celu

5. Udzielanie pomocy i wsparcia osobom lub 

rodzinom dotkniętym przemocą, zmuszonym do 

opuszczenia dotychczasowego miejsca 

zamieszkania bądź pobytu.
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liczba wypełnionych formularzy -D Niebieskie Karty, 350

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

liczba realizowanych programów korekcyjno-edukacyjnych, 2

liczba osób uczestniczących w programach korekcyjno-

edukacyjnych,
34 osoby

liczba realizowanych  programów  psychologiczno-

terapeutycznych,
0 0,00 0,00 0,00 0,00

liczba osób uczestniczących  w programach 

psychologiczno–terapeutycznych
0 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatek za rok 

2021

CEL GŁÓWNY 5 506 714,01

CEL OPERACYJNY 1

8 495,96

CEL OPERACYJNY 2

5 472 819,81

CEL OPERACYJNY 3

25 398,24

1. Realizacja oddziaływań wobec osób stosujących 

przemoc w rodzinie

Miejski Ośrodek

Pomocy Rodzinie

w Lublinie

Centrum

Interwencji

Kryzysowe

ROZWÓJ KOMPLEMENTARNEGO I EFEKTYWNEGO SYSTEMU WSPARCIA RODZIN Z DZIEĆMI 

W MIEŚCIE LUBLIN, z tego:

25 398,24

KIERUNEK: PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

CEL OPERACYJNY 3 ZWIĘKSZENIE    SKUTECZNOŚCI    ODDZIAŁYWAŃ    WOBEC    OSÓB STOSUJĄCYCH 

PRZEMOCW RODZINIE

0,00 25 398,24 0,00

ZINTENSYFIKOWANIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCHRONY I UDZIELANIA POMOCY OSOBOM DOTKNIĘTYM 

PRZEMOCĄ W RODZINIE I SYTUACJAMI KRYZYSOWYMI

WZROST ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH I EDUKACJA SPOŁECZNA W ZAKRESIE ZJAWISKA 

PRZEMOCY W RODZINIE

2. Zapewnienie stałych form oddziaływań korekcyjno-

edukacyjnych, interwencyjnych

i terapeutycznych skierowanych do osób stosujących 

przemoc
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