
Raport z postępów we wdrażaniu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  Miasta Lubartów  na lata 2016- 2025  za lata 2016-2018 

 

Monitoring niniejszej Strategii polegał na zebraniu i analizowaniu informacji ilościowych i jakościowych, na podstawie analizy dokumentów, dotyczących 

prowadzonych działań, wdrażanych projektów, według określonych wskaźników. Celem monitoringu było zapewnienie zgodności realizacji Strategii                        

z wcześniej założonymi celami.  Monitoring dostarcza również danych i informacji pozwalających na przeprowadzenie ewaluacji, która z kolei dotyczy oceny 

jakości realizacji zapisów strategicznych w stosunku do wcześniejszych założeń. Jej celem jest ciągłe ulepszanie skuteczności i efektywności działań 

podejmowanych w oparciu o zapisy strategiczne.  

Dane do monitorowania pochodziły głównie ze sprawozdań własnych instytucji miasta przekazanych koordynatorowi Strategii  w formie kart ewaluacyjnych za 

lata 2016-2018. Otrzymano 117 kart ewaluacyjnych, na podstawie których przygotowano trzyletni raport z postępów we wdrażaniu Strategii. 

Raport udostępniono na stronie www.mops-lubartow.pl.  Na jego można  dokonać oceny realizacji Strategii.  

 

Kierunki działań – realizacja w latach 2016-2018 

Cel strategiczny nr 1: Silna rodzina miejscem rozwoju młodego pokolenia 

Cele operacyjne i kierunki 

działań 

Koordynator Partnerzy Termin realizacji Wskaźnik osiągnięte w 

latach 2016-2018 

1.1 Wsparcie rodzin w wypełnianiu swoich podstawowych funkcji 

1.1.1 Zwiększenie pomocy 

celowej dla rodzin z dziećmi 

poprzez: 

zaspokajanie potrzeb 

bytowych dzieci  

i młodzieży (programy 

dożywiania  

i wsparcia rzeczowego, 

Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej  

w Lubartowie 

Organizacje pozarządowe  

i inne podmioty 

Na bieżąco Liczba rodzin objętych pracą 

socjalną 

Liczba realizowanych 

programów i projektów 

socjalnych 

Liczba dzieci objętych 

programem stypendialnym 

http://www.mops-lubartow.pl/


system stypendialny, 

organizacja wypoczynku 

letniego i zimowego dla 

wychowujących się w 

rodzinach o niskim statusie 

materialnym) 

 Pracą socjalną w poszczególnych latach obejmowano: w 2017 r. – 619 rodzin; w 2017 r. – 565 rodzin; w 2018 r. – 508 rodzin.  

 Realizowano  

       programy zewnętrzne:  

 „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w ramach którego wsparciem objęto: w   2016 r. – 808 osób; w 2017 r. – 616 osób; w 2018 r. -  585 

osób; 

 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach EFS – FEAD, w ramach którego wsparciem w formie żywności objęto:             

w 2016 r. – 400 lubartowian; w 2017 r. – 552 lubartowian; w 2018 r. – 522 lubartowian; 

projekty socjalne – cyklicznie każdego roku przy współpracy lokalnych instytucji i organizacji: 

 Śniadanie Wielkanocne; 

 Święto Rodziny; 

 Wakacyjna przygoda; 

 Gwiazdka; 

 Spotkanie ze św. Mikołajem; 

 Energetyczny tornister; 

 Akcja Mikołajkowa PCK. 

Przy współpracy MOPS, Kuratorium Oświaty, PCPR organizowano wypoczynek letni i zimowy dzieciom z rodzin najuboższych -  każdego roku 

wsparciem obejmowano kilkoro dzieci z rodzin obejmowanych pomocą społeczną. 

 Realizowano pomoc w formie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych 

udzielanych zgodnie z Regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 

Miasto Lubartów( Załącznik do Uchwały VIII/51/11 Rady Miasta Lubartów z dnia 23 maja 2011 r.). W 2016 r. programem stypendialnym objęto 

165 dzieci z lubartowskich rodzin; w 2017 r. – 145 dzieci; w 2018 r. -  133 dzieci. 

 

Szczegółowe informacje w zakresie podejmowanych działań – www.mops-lubartow.pl - sprzwozdawczość  

 

1.1.2 Rozwój asystentury 

rodzin 

Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej  

Organizacje pozarządowe  

i inne podmioty 

Na bieżąco Liczba asystentów 

Liczba rodzin objętych pracą 

http://www.mops-lubartow.pl/


w Lubartowie asystentów 

Instytucję asystenta rodziny wprowadzono na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, początkowo jako zadanie fakultatywne, 

zaś od 2015 r. jako zadanie obligatoryjne dla każdej gminy.  Do zadań asystenta rodziny należało w szczególności: opracowanie i realizacja planu pracy z 

rodziną we współpracy z członkiem rodziny i konsultacji z pracownikiem socjalnym. Asystent rodziny ma udzielać powierzonym do opieki rodzinom pomocy 

w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, opiekuńczo-wychowawczych; wsparcia w poszukiwaniu pracy i  edukacji dzieci; podejmować                  

w razie potrzeby działania interwencyjne oraz zaradcze, które zmierzają  do usamodzielnienia rodziny i pozostawienia w niej dzieci.   

W 2016 roku MOPS w Lubartowie zatrudniał dwóch asystentów socjalnych, którzy wsparciem objęli 23 rodziny (110 osob); 

w 2017 r. trzech asystentów rodziny (jeden na zastępstwo) pracowało z 18 rodzinami (74 os.) 

w 2018 r. dwóch asystentów rodziny współpracowało z 17 rodzinami (72 os.) 

 

Szczegółowe informacje dotyczące rozwoju asystentury, zakresu wsparcia rodzin w ramach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – strona 

www.mops-lubartow.pl  - sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za lata: 2016,2017, 2018. 

1.1.3 Organizacja grup 

wsparcia dla rodziców wraz 

z warsztatami edukacyjnymi 

dla rodziców 

Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej  

w Lubartowie 

Organizacje pozarządowe  

i inne podmioty 

2017 - 2020 Liczba osób objętych 

grupami wsparcia 

Liczba zorganizowanych 

warsztatów  

W ramach działalności MOPS w Lubartowie w zakresie wsparcia rodziny, przy zaangażowaniu asystentów rodziny od 2017 r. organizowano  grupę wsparcia 

wśród rodzin obejmowanych opieką asystentów rodziny. Grupy samopomocowa w 2017 r. składała się z 18 rodziców –zorganizowano dla niej 5 spotkań 

warsztatowych. W 2018 r. dla trzech rodziców z grupy wsparcia zorganizowano specjalistyczne zajęcia w ramach „Szkoły dla Rodziców”. 

W ramach działalności placówek oświatowych w 2017 r. organizowano grupy wsparcia dla 433 osób. Zorganizowano dwa warsztaty tematyczne w zakresie 

edukacji rodziców. W 2018 r . zorganizowano grupy wsparcia dla 36 osób oraz 4 warsztaty wsparcia rodziców w pełnionych funkcjach rodzicielskich  

1.1.4 Zwiększenie 

dostępności  różnorodnych 

form  pomocy 

psychologiczno – 

pedagogicznej dla dzieci                

i uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi 

Wydział Oświaty, Kultury i 

Sportu Urzędu Miasta  

Lubartów 

Placówki edukacyjne  Na bieżąco Liczba dzieci objętych 

zajęciami 

Liczba form realizowanej 

pomocy 

W ramach zwiększenia dostępności  różnorodnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi  

wsparciem obejmowano: w 2017 r. – 862 dzieci z lubartowskich szkół i zrealizowano 10 różnych form wsparcia; w 2018 r. wsparciem objęto 907 dzieci                     

i zrealizowano 25 zadań. Zadania obejmowały takie formy, jak: indywidualne ścieżki kształcenia, zajęcia rewalidacyjne, zespołowe zajęcia korekcyjno- 

kompensacyjne. Ich zakres dostosowano do indywidualnych potrzeb dzieci i młodzieży. Zamierzone efekty osiągano dzięki systematyczności i konsekwencji 

http://www.mops-lubartow.pl/


egzekwowania uczestnictwa dzieci w wybranych formach wsparcia.   

 

Szczegółowe informacje w zakresie podejmowanych działań dostępne – Wydział Oświaty Urzędu Miasta Lubartów; strony www placówek oświatowych; 

strona www.mops-lubartow.pl – sprawozdawczość z  realizacji Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Miasto Lubartów za lata 2016, 2017, 2018. 

1.1.5 Organizowanie 

przedsięwzięć 

umożliwiających aktywne 

spędzanie czasu wolnego 

przez dzieci z rodzin  

w trudnej sytuacji materialnej 

Jednostki organizacyjne 

właściwe ds. sportu, 

rekreacji, kultury 

Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej  

w Lubartowie Wydział 

Oświaty, Kultury i Sportu 

Urzędu Miasta  

Lubartów 

Organizacje pozarządowe 

Na bieżąco Liczba realizowanych 

projektów 

Liczba dzieci 

uczestniczących w projektach 

 

 

 

Organizując przedsięwzięcia umożliwiające aktywne spędzanie wolnego czasu przez dzieci z rodzin w trudnej sytuacji materialnej podejmowano działania, 

realizując bezpłatne: Wakacje w LOK -  w 2018 r. objęto wsparciem 736 uczniów; Ferie w LOK – w 2018 r. objęto wsparciem 690 uczniów. 

W ramach działalności MOSiR w Lubartowie prowadzono grupy dziecięce i młodzieżowe w piłce nożnej, zajęcia tenisa ziemnego w ramach Szkółki Tenisa 

Ziemnego. Rocznie realizowano ok. 25 projektów, przedsięwzięć, inicjatyw, w ramach których wsparciem obejmowano 2400 dzieci. 

 

Szczegółowe informacje – strona www.mops-lubartów.pl – sprawozdawczość z zakresu realizacji Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Miasto Lubartów 

z poszczególnych lat; strona www LOK Lubartów; Wydział Oświaty UM Lubartów; MOSiR Lubartów. 

1.1.6 Opracowanie  

i realizacja Programu 

Wsparcia Rodziny dla Gminy 

Miasto Lubartów  

 

Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej  

w Lubartowie 

Wydział Spraw Społecznych 

Urzędu Miasta Lubartów 

Organizacje pozarządowe i 

inne podmioty wskazane w 

programie 

Program opracowywany w 

trybie trzyletnim, realizacja 

coroczna 

Zgodnie ze sprawozdaniem 

Opracowano Program Wspierania Rodziny dla Gminy Miasto Lubartów na lata 2017-2019, który był kontynuacją Programu z lat 2014-2016. Corocznie 

realizowano zadania zgodnie z wypracowanymi celami wykorzystując zasoby kadrowe i wkład własny w ramach podejmowanych inicjatyw                                    

w poszczególnych jednostkach, zaangażowanych w realizację Programu.  

 

Szczegółowe informacje z zakresu realizacji Programu w latach 2106, 2017, 2018 – www.mops-lubartów.pl – realizacja Programu Wspierania Rodziny dla 

Gminy Miasto Lubartów. 

1.2 Wzmacnianie systemu sprzyjającego rozwojowi młodego pokolenia  

1.2.1 Wypracowanie 

innowacyjnych form 

Wydział Oświaty, Kultury i 

Sportu Urzędu Miasta  

Placówki edukacyjne 

 

2016 Liczba podjętych zarządzeń i 

zatwierdzonych do realizacji 

http://www.mops-lubartow.pl/
http://www.mops-lubartów.pl/
http://www.mops-lubartów.pl/


współpracy szkół z rodzicami 

(zwiększenie spójności 

środowiska) 

Lubartów programów  

w placówkach 

Zdanie realizowane w ramach zadań statutowych placówek oświatowych zaplanowanych zgodnie z rocznymi planami pracy jednostek – poddawane 

konsultacjom Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej i zatwierdzane każdego roku przez Burmistrza Miasta Lubartów. Każda placówka oświatowa 

wypracowała roczne plany pracy – modyfikowane corocznie, zgodnie z aktualnymi potrzebami i przepisami regulującymi zakres zadań. 

 

Szczegóły -  Wydział Oświaty UM Lubartów; sprawozdawczość roczna placówek oświatowych; www.mops-lubartow.pl - realizacja Programu Wspierania 

Rodziny dla Gminy Miasto Lubartów. 

1.2.2 Realizacja  

innowacyjnych form 

współpracy szkół z rodzicami 

(zwiększenie spójności 

środowiska) 

Placówki edukacyjne 

 

Organizacje pozarządowe  

i inne podmioty 

2017- 2025 Liczba uczestników 

poszczególnych projektów 

Realizowano: 

w 2016 r. – 662 programy/ projekty w placówkach oświatowych w ramach których wsparciem obejmowano całą społeczność szkół oraz otoczenie. Były to: 

festyny i pikniki rodzinne; wieczorki poetyckie i teatralne; kiermasze świąteczne; spotkania okolicznościowe; spotkania w ramach zespołów ds. integracji 

rodziców dzieci niepełnosprawnych; spotkania adaptacyjne; spektakle szkolne z udziałem rodziców;,  zebrania i spektakle tematyczne z udziałem specjalistów 

ds. uzależnień, z zakresu cyberprzemocy itp.; systematyczne konsultacje rodziców z psychologami szklonymi; 

w 2017 r. – 526 programów w tematyce obejmującej zakres z poprzedniego roku; uczestniczyło 1198 osób; 

w 2018 r. – zrealizowano 30 cyklicznych zadań oraz innych towarzyszących w placówkach oświatowych tj.: warsztaty dla rodziców;  imprezy sportowo-

integracyjne;  Paraolimpiadę – sportową imprezę integracyjną; warsztaty plastyczne, kulinarne oraz międzypokoleniowe warsztaty rękodzieła; spotkania 

tematyczne i okolicznościowe. 

Zrealizowano wszystkie zamierzone przedsięwzięcia zaplanowane w poszczególnych latach. Zadania przyniosły zamierzony efekt tj. stalą współpracę 

placówek oświatowych z rodzicami. Współpraca placówek oświatowych z rodzicami wychowanków to obszar wymagający dalszych systematycznych 

działań, wdrażania nowych sposobów integracji środowiska rodzinnego i szkolnego.  

 

Szczegółowe informacje w zakresie podejmowanych działań dostępne – Wydział Oświaty UM Lubartów; sprawozdawczość placówek edukacyjnych; strona 

www.mops-lubartow.pl – sprawozdawczość, realizacja Programów i projektów. 

1.2.3 Zwiększenie 

dostępności  

i jakości poradnictwa 

rodzinnego  

Wydział Oświaty, Kultury i 

Sportu Urzędu Miasta  

Lubartów 

Placówki edukacyjne 

Organizacje pozarządowe  

i inne podmioty 

Na bieżąco Liczba udzielonych porad 

psychologicznych i 

pedagogicznych 

Liczba dzieci przypadających 

http://www.mops-lubartow.pl/
http://www.mops-lubartow.pl/


i pedagogiczno-

psychologicznego 

na jednego pedagoga/ 

psychologa 

Udzielano:  

w 2016 r. – 2.341 porad psychologicznych i pedagogicznych, w ramach których wsparciem jednego specjalisty objęto średnio 336 dzieci; 

w 2017 r. – 2.192 porad psychologicznych i pedagogicznych, w ramach których wsparciem jednego specjalisty 447 dzieci; 

w 2018 r. – 4.265 porad psychologicznych i pedagogicznych, w ramach których wsparciem jednego pedagoga objęto 319 dzieci, psychologa – 410 dzieci; 

 

Obejmowano opieką wszystkich zgłaszających potrzebę wsparcia we wskazanym zakresie; zrealizowano programy adaptacyjne dla dzieci rozpoczynające 

edukację przedszkolną oraz tematyczne wsparcie w przedszkolu z oddziałami integracyjnymi; sukcesywnie wdrażano programy edukacyjne i profilaktyczne  

w szkołach, gdzie wsparciem obejmowano całą społeczność uczniowską. Zadania były planowane celowo, zgodnie z diagnozą potrzeb danych placówek 

oświatowych. Realizacja finansowana była z środków własnych, dotacji i subwencji, MKRPA oraz z zasobów rad rodziców. Zrealizowano wszystkie 

zamierzone zadania. Problemem był niedostateczny zasób kadrowy specjalistów – pedagogów i psychologów, co mogło być ograniczeniem                                  

dla potrzebujących wsparcia.  

 

Szczegółowe informacje w zakresie podejmowanych działań dostępne – Wydział Oświaty UM Lubartów; sprawozdawczość placówek edukacyjnych; strona 

www.mops-lubartow.pl – sprawozdawczość, realizacja Programów i projektów. 

1.2.4  Podnoszenie jakości 

usług świadczonych przez 

placówki wsparcia dziennego 

Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej  

w Lubartowie 

Miejska Komisja 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych  

w Lubartowie Organizacje 

pozarządowe  

i inne podmioty 

Na bieżąco Liczba dzieci 

uczestniczących w zajęciach 

Liczba zrealizowanych 

kontroli 

Liczba szkoleń                          

w których uczestniczyła 

kadra placówek  

Liczba miejsc                         

w placówkach 

Zadanie realizowane cyklicznie przez MOPS W Lubartowie oraz  placówki oświatowe, które w ramach swojej działalności prowadziły świetlice szkolne, 

zapewniające wsparcie pedagogiczne swoim wychowankom, realizujące tematyczne programy profilaktyczne, pomoc w nauce, indywidualne 

rozmowy i grupowe pogadanki tematyczne:  

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – prowadząc w ramach własnej struktury organizacyjnej Świetlicę Środowiskową dla Dzieci z Rodzin 

Dysfunkcyjnych, do której w 2016 roku uczęszczało 35 dzieci, w  2017 roku –  31 dzieci, a w 2018 r. 31 dzieci z rodzin objętych pomocą ops. 

Jej celem było wsparcie i wzmocnienie roli rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej z uwzględnieniem rodzin dotkniętych 

problemem alkoholowym. Kadra Świetlicy (psycholog, pedagog, wychowawca) opracowała indywidualne diagnozy i plany pracy z dziećmi. 

http://www.mops-lubartow.pl/


Prowadzone zajęcia miały charakter indywidualny i grupowy. Systematycznie prowadzono konsultacje z rodzicami, dotyczące problemów 

rodzinnych, wychowawczych, emocjonalnych i edukacyjnych; 

 Szkoła Podstawowa Nr 4 – która w świetlicy szkolnej pełniącej funkcję wspierającą, prowadziła oprócz typowej działalności świetlicy, program 

edukacyjno-wychowawczy pn. „Klub Gier Planszowych”, propagujący alternatywne zachowania dla Internetu i gier komputerowych; 

realizowano zadania w ramach projektu „Integracja przez zabawę”, polegającego na integracji dzieci zdrowych                                                                   

z niepełnosprawnymi; działaniami  Świetlicy w 2016 r. objęto 85 uczniów, w 2017 r. – 105 uczniów, w 2018 r. – 160 uczniów; 

 Szkoła Podstawowa Nr 3 – w której świetlica szkolna realizowała zajęcia w 2016 r. dla 225 uczniów, w 2017 r.  –  225 uczniów; w 2018 r. – 225 

uczniów klas I-III wg. programu opiekuńczo-wychowawczego oraz warsztaty z wolontariatem szkolnym i tematyczne wystawy prac 

plastycznych (50 osób rocznie); 

 Szkoła Podstawowa Nr 1 – prowadziła świetlicę szkolną w 2016 r. dla 180 uczniów, w 2017 r. –  180 uczniów oraz w 2018 r. –  150 uczniów 

klas 0-III. 

Zadanie realizowane było w ramach własnych zasobów placówek oświatowych, zaplanowanych na dany rok; w MOPS w Lubartowie zadanie finansowane              

z zasobów MKRPA w Lubartowie. 

Kontrole we wskazanych placówkach odbywały się na bieżąco – zgodnie z wewnętrznym planem kontroli, co najmniej dwa razy w roku. 

Kadra placówek uczestniczyła w warsztatach i szkoleniach tematycznych dedykowanych opiekunom, pedagogom, wychowawcom – szczegółowe dane 

zakresu i liczby szkoleń dostępne są w rocznych sprawozdaniach ww. instytucji. 

 

Liczba miejsc we wskazanych placówkach wsparcia dziennego to: 

w MOPS – 20 miejsc; 

w SP4 – 80 miejsc; 

w SP3 – 225 miejsc; 

w SP1 – 180  miejsc. 

1.2.5 Zabezpieczenie  

w zasobach gminy mieszkań 

dla wychowanków 

opuszczających system 

opieki zastępczej 

Wydział Spraw Społecznych 

Urzędu Miasta  

Lubartów 

 

Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej  

w Lubartowie 

 

Na bieżąco Liczba wychowanków 

opuszczających system 

pieczy zastępczej 

Liczba mieszkań 

przekazanych                          

z zasobów komunalnych 

pełnoletnim wychowankom 

pieczy 

Brak zabezpieczenia w zasobach Miasta Lubartów mieszkań dla wychowanków opuszczających system opieki zastępczej. W monitorowanych latach nie 



zgłaszano zapotrzebowania na realizację zadania. Miasto w ramach swoich zasobów mieszkaniowych pozostaje w gotowości przekazania lokalu pełnoletnim 

wychowankom pieczy w momencie zgłoszenia się takich osób o pomoc w ww. zakresie. 

1.3  Promowanie wartości rodziny oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i ochrona ofiar przemocy 

1.3.1 Inicjowanie                          

i wspieranie przedsięwzięć 

promujących przepływy 

międzypokoleniowe 

umożliwiające wspólne 

spędzanie czasu wolnego 

Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej  

w Lubartowie 

Organizacje pozarządowe  

i inne podmioty 

Na bieżąco Liczba realizowanych 

projektów i programów  

Liczba osób uczestniczących 

Programy i projekty realizowane były w ramach zadań określonych w Programie Wspierania Rodziny dla Gminy Miasto Lubartów na lata 2014-2016  oraz         

na lata 2017-2019 oraz w ramach zaplanowanych do realizacji projektów socjalnych w MOPS w Lubartowie. 

W 2016 r. zrealizowano 11 projektów i programów  - wsparciem objęto ok. 1000 osób; 

w  2017 r. zrealizowano  6 projektów i programów  - wsparciem objęto 392 osoby; 

w  2018 r. zrealizowano  3 projekty socjalne – wsparciem objęto 330 osób. 

Szczegółowy opis zakresu wsparcia – strona www.mops.lubartow.pl – sprawozdawczość 2016, 2017, 2018. 

1.3.2 Inicjowanie i udział  

w kampaniach społecznych 

na rzecz przeciwdziałania 

przemocy  

w rodzinie 

Zespół Interdyscyplinarny ds. 

Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie 

Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej  

w Lubartowie. Organizacje 

pozarządowe  

i inne podmioty 

Na bieżąco Wysokość nakładu plakatów, 

ulotek, informatorów 

Liczba uczestników 

Liczba kampanii 

Cyklicznie w latach 2016-2018 prowadzono kampanię „Reaguj na przemoc”, w ramach której corocznie dystrybuowano ulotki i broszury dot. profilaktyki 

przemocy. Kampanię ulotkową zakończono w 2018 roku. Wsparciem objęto wszystkie rodziny objęte wsparciem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Lubartowie; w 2016 r.  – 74 rodziny; w 2017 r. – , w 2018 r. –  

W 2016 r. w realizowanym przez PCPR w Lubartowie Programie Korekcyjno-Informacyjnym uczestniczyło 6 lubartowian; Udzielano 238 porad prawnych 

dla 152 osób zagrożonych przemocą w rodzinie podczas Mobilnego Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej;  

W 2017 r. - rozpowszechniano Pakiet broszur w ramach realizacji programu PARPA i NPZ – materiały informacyjno-edukacyjne – informacje 

rozpowszechniano w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020; 23 osoby uczestniczyły w szkoleniach tematycznych w zakresie 

przeciwdziałania przemocy. 

1.3.3  Realizacja Miejskiego 

Programu Przeciwdziałania 

Przemocy  

w Rodzinie oraz Ochrony 

Zespół Interdyscyplinarny ds. 

Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie 

Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Lubartowie 

Organizacje pozarządowe  

i inne podmioty wskazane  

Opracowywany  

w cyklu wieloletnim – 

realizacja coroczna 

Wskaźniki przyjęte                            

w programie 

http://www.mops.lubartow.pl/


Ofiar Przemocy  

w Rodzinie  

w programie 

W 2012 r.  przyjęto do realizacji Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miasto Lubartów na 

lata 2012-2017 (Uchwała Nr XXVIII/151/12 Rady Miasta Lubartów z 25 października 2012 r.). 

W 2018 r. r. przyjęto do realizacji Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miasto Lubartów na 

lata 2018-2022 (Uchwała Nr XXXIII/201/18 Rady Miasta Lubartów z 27 lutego 2018 r.). 

Program realizowano zgodnie z celami szczegółowymi określonymi w czterech segmentach: 1. Profilaktycznym, 2. Interwencyjnym, 3. Terapeutycznym, 4. 

Kompetencyjnym. 

Szczegóły realizacji Programu  wskazano w corocznych sprawozdaniach z jego realizacji – szczegóły za lata 2016, 2017, 2018 dostępne na stronie 

www.mops-lubartow.pl – sprawozdawczość.   

Cel strategiczny nr 2:  

Wzrost bezpieczeństwa socjalnego poprzez aktywizację, wsparcie i profilaktykę 

Cele operacyjne i kierunki 

działań 

Odpowiedzialny Partnerzy Termin realizacji Wskaźnik 

 

2.1  Zmniejszenie poziomu bezrobocia, wsparcie osób pozostających bez pracy i rozwój ekonomii społecznej 

2.1.1  Rozwój systemu 

doradztwa zawodowego  

w placówkach edukacyjnych  

Wydział Oświaty, Kultury i 

Sportu Urzędu Miasta  

Lubartów  

Placówki edukacyjne 

Organizacje pozarządowe  

i inne podmioty 

Na bieżąco Liczba spotkań 

prowadzonych  

w szkołach 

 

 

 

W 2016 r. zorganizowano indywidualne doradztwo w szkołach średnich – 13 spotkań indywidualnych oraz 19 zorganizowano dla grup oraz spotkania z 

przedstawicielami uczelni wyższych. W klasach gimnazjalnych zorganizowano 40 zajęć z doradcą zawodowym w systemie lekcyjnym. W latach 2017 i 2018 

zgodnie z przyjętym harmonogramem prowadzono zajęcia  doradztwa zawodowego w klasach VIII i III gimnazjalnych.  Działania realizowane były w ramach 

środków własnych placówek oświatowych i obejmowały całą społeczność uczniowską w wieku 14-15 lat. Zrealizowano zaplanowane działania. Przewidziano 

ciągłość działań w kolejnych latach. 

2.1.2 Budowa systemu 

wsparcia pracodawców 

poprzez system ulg 

podatkowych, sprzyjanie 

tworzeniu nowych miejsc 

pracy 

Wydział Infrastruktury 

Miejskiej  

Urzędu Miasta  

Lubartów 

Organizacje pozarządowe  

i inne podmioty 

Na bieżąco Liczba tworzonych 

podmiotów gospodarczych 

Poziom bezrobocia  

w mieście 

http://www.mops-lubartow.pl/


Wsparcie udzielane było wszystkim przedsiębiorcom, którzy tworzą nowe instytucje na terenie miasta, po złożeniu stosownego wniosku. Trudności 

pojawiające się to fakt, iż wsparcie miało charakter pomocy publicznej (de minimis) – nie wszyscy przedsiębiorcy decydowali się na składanie wniosku z 

uwagi na skomplikowane procedury uzyskania pomocy publicznej.  

W 2016 r. funkcjonowało 165 podmiotów gospodarczych. Odnotowano 1097 bezrobotnych  lubartowian. 

W 2017 r. funkcjonowały 204 podmioty gospodarcze. Odnotowano 974 bezrobotnych  lubartowian. 

W 2018 r. funkcjonowało 181 podmiotów gospodarczych. Odnotowano 886 bezrobotnych  lubartowian. 

 

Szczegóły dot. realizacji wskazanego zadania – Wydział Strategii, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Lubartów. 

2.1.3 Promowanie                            

i wdrożenie klauzul 

społecznych  

w instytucjach 

samorządowych 

Biuro Zamówień 

Publicznych Urzędu Miasta  

Lubartów 

Podmioty realizujące 

inwestycje 

Na bieżąco Liczba zamówień 

publicznych 

uwzględniających klauzule 

społeczne 

W 2016 r. wprowadzono 4 klauzule w zamówieniach publicznych realizowanych przez miasto. 

W latach 2027-2018 nie uwzględniano klauzul społecznych w ogłaszanych zamówieniach publicznych. 

 

Szczegóły dot. ww. wskazań – Biuro Zamówień Publicznych UM Lubartów. 

2.1.4 Rozwój wsparcia dla 

osób znajdujących  się w 

trudnej sytuacji życiowej  

z powodu ubóstwa poprzez 

system świadczeń i wsparcie 

indywidulanej  

(poradnictwo prawne, 

psychologiczne, prace 

socjalną) 

Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej  

w Lubartowie 

 

Organizacje pozarządowe  

i inne podmioty 

Na bieżąco Liczba udzielonych porad 

Liczba osób objętych 

świadczeniami finansowymi 

Liczba przeprowadzonych 

wywiadów środowiskowych 

W 2016 r.:  

 w MOPS udzielono wsparcia w zakresie: porad psychologicznych 131 konsultacji; porad rodzinnych – 51; pracą socjalną MOPS objęto 1.232 

osoby. Świadczeniami finansowymi objęto 732 osoby; przeprowadzono 2.591 wywiadów środowiskowych wydając 3.825 decyzji 

administracyjnych w sprawie przyznawanych świadczeń.  

 Biuro ds. Rodziny i Profilaktyki Uzależnień wydało 555 Lubartowskich Kart Dużej Rodziny, 189 Kart Dużej Rodziny, udzielono 2.170 

świadczeń wychowawczych. 



W 2017 r.:  

 w MOPS udzielono wsparcia w zakresie: porad psychologicznych oraz porad rodzinnych – 227; pracą socjalną MOPS objęto 1.096 osób. 

Świadczeniami finansowymi objęto 584 osoby; przeprowadzono 2.234 wywiadów środowiskowych wydając 3.428 decyzji administracyjnych            

w sprawie przyznawanych świadczeń.  

 Biuro ds. Rodziny i Profilaktyki Uzależnień wydało 496 Lubartowskich Kart Dużej Rodziny, 189 Kart Dużej Rodziny, udzielono 2.374 

świadczenia wychowawcze. 

W 2018 r.:  

 w MOPS udzielono wsparcia w zakresie: porad psychologicznych oraz porad rodzinnych – 306 ; pracą socjalną MOPS objęto 939 osób. 

Świadczeniami finansowymi objęto 521 osób; przeprowadzono 2.142 wywiady środowiskowe wydając 3.169 decyzji administracyjnych                    

w sprawie przyznawanych świadczeń.  

 Biuro ds. Rodziny i Profilaktyki Uzależnień wydawało na bieżąco Lubartowskie Karty Dużej Rodziny oraz ogólnopolskie  zgodnie z wnioskami 

mieszkańców. 

 

 

Realizacja zadań okazała się skuteczna, ukierunkowana na wskazane potrzeby zgodne z diagnozą środowiska.  

Konieczne jest rozwinięcie poradnictwa prawnego – bezpłatnego dal mieszkańców Lubartowa, znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej. 

 

Szczegółowe dane – sprawozdawczość MOPS Lubartów, Biuro ds. Rodziny UM Lubartów. 

2.1.5 Wykorzystanie narzędzi 

ekonomii społecznej dla 

reintegracji społecznej i 

zawodowej osób 

wykluczonych społecznie 

Burmistrz Miasta Lubartów 

 

Organizacje Pozarządowe 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii 

Społecznej  

Na bieżąco Liczba podmiotów 

prowadzących reintegrację 

społeczną i zawodową. 

Liczba osób zatrudnionych w 

podmiotach ekonomii 

społecznej 

Realizacja zadania w zakresie nawiązywania koalicji i porozumień jst i lokalnych NGO w celu wprowadzania działań innowacyjnych, aktywizujących 

społecznie i zawodowo mieszkańców wymagających wsparcia, szczególnie zagrożonych ze względu na bezrobocie, ubóstwo i inne problemy społeczne. 

Podjęto próby utworzenia Centrum Integracji Społecznej,  

W ramach funkcjonującego Klubu Integracji Społecznej corocznie wsparciem obejmowano 20-30 długotrwale pozostających bez pracy lubartowian.  

Współpracowano z lokalnym PUP realizując kontrakty socjalne dla bezrobotnych klientów ops.  

Na terenie Lubartowa funkcjonowały trzy podmioty ekonomii społecznej prowadzące reintegrację społeczną i zawodową, które zatrudniały wyspecjalizowaną 

kadrę, doradców zawodowych, specjalistów ds. szkoleń.  

2.2 Integracja osób zagrożonych ekskluzją społeczną 



2.2.1 Rozwój działań 

osłonowych szczególnie  

w okresie jesienno-zimowym 

 

Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej  

w Lubartowie 

Organizacje pozarządowe  

i inne podmioty 

Na bieżąco Liczba osób bezdomnych 

objętych pomocą 

Liczba osób bezdomnych 

skierowanych do DPS, ZOL 

Problem bezdomności stwierdzono: w 2016 r.  wśród 14 klientów MOPS w Lubartowie, w 2017 r. – 11 osób, w 2018 r. – 9 osób.  Na rzecz wskazanej grupy 

podejmowano działania interwencyjne, oferując pomoc w formie: zapewnienia posiłku, niezbędnego ubrania, przyznania i wypłacania zasiłków okresowych             

i celowych, udzielenia schronienia. Osoby niepełnosprawne obejmowane były świadczeniami finansowymi w formie zasiłku stałego i jednocześnie zostały 

objęte ubezpieczeniem zdrowotnym. W ramach pracy socjalnej podejmowano działania aktywizujące bezrobotnych bezdomnych, w wyniku czego 5 osób              

we wskazanych latach podjęło zatrudnienie i staż zawodowy. W 2016 r. dwóm osobom zabezpieczono miejsce pobytu w okresie zimowym w formie zakupu 

piecyków grzewczych i opału. Jedna osoba bezdomna otrzymała mieszkanie socjalne i wsparcie finansowe na zabezpieczenie bieżących potrzeb. Jedna osoba 

przebywała w schronisku dla osób bezdomnych, za pobyt której MOPS w Lubartowie pokrywał koszty. W 2017 r.  dwóm osobom zabezpieczono miejsce           

w schronisku w sezonie jesienno-zimowym, wszystkie bezdomne monitorowano w miejscach pobytu, zapewniono im ciepły posiłek.  Jednej osobie 

zabezpieczono miejsce pobytu w okresie zimowym w formie zakupu opału, jednej zabezpieczono pobyt na stancji w sezonie zimowym. W 2018 r. jedna 

osoba przebywała  w schronisku dla osób bezdomnych,  za pobyt której MOPS  w Lubartowie pokrywał koszty. W kilku przypadkach nawiązywano kontakt  

z krewnymi osób bezdomnych w celu ustalenia ewentualnego  zakresu i formy wsparcia. 

Sytuacja osób bezdomnych była na bieżąco monitorowana przez pracowników  socjalnych przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Lubartowie.             

W okresie intensywnych mrozów miasto było monitorowane w miejscach, w których mogły przebywać osoby bezdomne. 

W strukturze MOPS w Lubartowie funkcjonuje Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Lubartowie, gdzie osoby bezdomne i potrzebujące wsparcia mogły 

otrzymać gorący posiłek, skorzystać z usług kąpielowych i pralniczych. Dodatkowo w mieście w okresie jesienno-zimowym przy Klasztorze Ojców 

Kapucynów działa kuchnia, gdzie dwa razy w tygodniu wydawany był gorący posiłek oraz chleb dla mieszkańców. 

Nawiązano współpracę z lokalnymi instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami, w celu upowszechnienia informacji o adresach placówek wspierających 

osoby  bezdomne i ubogie w zakresie zapewnienia schronienia, gorącego posiłku czy pomocy  rzeczowej. Informacje te zamieszczono także w lokalnej 

prasie oraz w miejscowych portalach i stronach internetowych. Do wszystkich mieszkańców miasta skierowano  apel Burmistrza Miasta Lubartów, z prośbą    

o życzliwe spojrzenie na potrzeby osób z najbliższego otoczenia oraz o wykazanie aktywnej postawy szczególnie wobec bezdomnych, przebywających                  

na klatkach schodowych, przystankach autobusowych, ogródkach działkowych oraz o przekazanie o nich informacji odpowiednim służbom  w celu 

podjęcia szybkiej interwencji. 

2.2.2 Realizacja działań w 

zakresie pozyskiwania 

mieszkań socjalnych i 

komunalnych, wynikających 

z Programu gospodarowania 

Wydział Infrastruktury 

Miejskiej  

Urzędu Miasta  

Lubartów 

Wydział Spraw Społecznych 

Urzędu Miasta Lubartów 

Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej  

w Lubartowie 

Na bieżąco Liczba oddanych do użytku 

lokali socjalnych 

Liczba zmodernizowanych 

lokali 



mieszkaniowym zasobem 

Gminy Miasto Lubartów 

W Gminie Miasto Lubartów opracowany został Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasto Lubartów na lata 2018 -2022 (Uchwała 

Nr XXXI/196/2017 Rady Miasta Lubartów z dnia 21 grudnia 2017), który zastąpił wcześniej obowiązujący Program na lata 2013-2017. Zgodnie z zasobami 

mieszkaniowymi wskazanymi w Programie oraz prognozami możliwe było podejmowanie działań w zakresie pozyskiwania mieszkań socjalnych i 

komunalnych.  Gmina Miasto Lubartów dysponowała  

w 2016 r. -  191 lokalami komunalnymi, 37 – socjalnymi; przydzielono 4 lokale mieszkańcom Lubartowa; na przydział oczekiwało – 50 osób; 

zmodernizowano 5 lokali, nie oddano do użytku żadnego lokalu; 

w 2017 r. -  180 lokalami komunalnymi, 36 – socjalnymi; przydzielono 4 lokale mieszkańcom Lubartowa; na przydział oczekiwało – 26 osób; 

w 2018 r. -  164 lokalami komunalnymi, 37 – socjalnymi; przydzielono 6 lokali mieszkańcom Lubartowa;  na przydział oczekiwały – 22 osoby; oddano do 

użytku jeden lokal socjalny. 

Ze wskazań wynika konieczność dalszego rozwoju zasobów mieszkaniowych miasta.  

 

Źródło danych – Wydział Spraw Obywatelskich, Wydział Infrastruktury Miejskiej UM Lubartów. 

 2.2.3 Budowa kapitału 

społecznego w środowiskach 

zagrożonych ubóstwem 

(enklawy biedy) poprzez 

rozwój pracy socjalnej  

i programy aktywności 

lokalnej 

Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej  

w Lubartowie 

Organizacje pozarządowe  

i inne podmioty 

Na bieżąco Liczba osób objętych praca 

socjalną 

 Liczba realizowanych PAL 

 

Ustawowym obowiązkiem ośrodków pomocy społecznej jest wykonywanie pracy socjalnej rozumianej jako działalność ułatwiającą jednostkom, grupom, 

środowiskom adaptację w zmieniających się warunkach życia poprzez organizowanie dostępu do całego systemu usług, umożliwiających w ostatecznym 

efekcie samodzielność życiową i godne uczestnictwo  w życiu społecznym. Głównym realizatorem pracy socjalnej jest pracownik socjalny, który już przy 

pierwszej wizycie, podczas przeprowadzania wywiadu środowiskowego analizuje wraz z klientem jego sytuację, zastanawia się nad możliwościami 

rozwiązywania występujących problemów, udziela porad, motywuje do zmiany zachowań, które pomogłyby mu w dalszym życiu. Niejednokrotnie 

przeprowadza pierwsze mediacje w sytuacjach konfliktowych. Ponadto, podejmuje szereg działań zmierzających do zapewnienia godziwych warunków 

mieszkaniowych, poprawy stanu zdrowia klienta, zapewnienia opieki osobom starszym i niepełnosprawnym, poprawy funkcjonowania rodziny, osób 

zaburzonych psychicznie, z problemem alkoholowym; działa na rzecz rozwiązywania problemu bezrobocia, zapewnienia/uzyskania niezbędnych środków 

materialnych osobom znajdującym się w niedostatku.  

W 2016 roku wsparciem objęto 619 rodzin, pracę socjalną prowadzono z  1.232 osobami; 

W 2017  roku  wsparciem objęto 565 rodzin, pracę socjalną prowadzono z  1.096 osobami; 

W 2018 roku  wsparciem objęto  508 rodzin; pracę socjalną prowadzono  z  939 osobami. 



 

We wskazanych latach nie realizowano programów aktywności lokalnej, zadanie realizowano poza schematem PAL w ramach zadań ops, lokalnych 

organizacji i stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Realizowano programy i projekty socjalne 

ukierunkowane na zdiagnozowane problemy w danym roku. Zabezpieczano potrzeby wymagających wsparcia osób i rodzin zagrożonych ubóstwem.  

2.2.4  Realizacja działań 

wynikających  

z Miejskiego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

wobec osób uzależnionych  

Miejska Komisja  

Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

Organizacje pozarządowe                          

i podmioty wskazane                 

w programie 

Opracowywany  

i realizowany  

w cyklu rocznym 

Zgodnie ze wskaźnikami 

przyjętymi  w programie 

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 ustanowiony został Uchwałą 

NrXIV/80116 Rady Miasta Lubartów z dnia 23 lutego 2016r. na podstawie art.4I ust.2 i 5 Ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości                    

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.Dz.U.z2016r.poz.487zpóźn.zm.) oraz art.10 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca o przeciwdziałaniu narkomanii 

(t.j.Dz.U.z2016r.poz.224zpóźn.zm.). Program wyznaczał zadania w zakresie zmniejszania lub wyeliminowania występowania negatywnych zjawisk będących 

skutkami uzależnień od alkoholu i narkotyków oraz ograniczania zaburzeń życia rodzinnego i społecznego wywołanych używaniem substancji 

psychoaktywnych i przemocą w rodzinie. Realizatorami programu byli: Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jednostki 

organizacyjne, organizacje pozarządowe, osoby fizyczne i prawne działające w obszarze profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom oraz przemocy                  

w rodzinie. 

 Zgodnie z przedłożonymi sprawozdaniami w latach 2016-2018 realizowano zadania zgodnie z czterema priorytetami wskazanymi W Programie w 

poszczególnych latach. 

 

Szczegóły dotyczące  realizacji Programu – strona lubartow.pl. 

Cel strategiczny nr 3:  

Zintegrowany system wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych 

Cele operacyjne i kierunki 

działań 

Odpowiedzialny Partner Termin realizacji Wskaźnik 

3.1 Rozwój partycypacji i aktywizacji społecznej osób w  wieku senioralnym i niepełnosprawnych 

3.1.1.  Systematyczny 

monitoring sytuacji osób 

starszych  

objętych systemem pomocy 

społecznej 

Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej  

w Lubartowie 

 

Organizacje pozarządowe  

i inne podmioty 

Na bieżąco Liczba przygotowanych 

raportów oceniających 

sytuację i jakość życia 

seniorów 



Corocznie dokonywana jest jedna roczna ocena sytuacji i jakości życia seniorów w ramach sprawozdawczości z zakresu działań ops ukierunkowanych na 

zabezpieczenie potrzeb osób starszych w zakresie usług opiekuńczych, pomocy finansowej i innej zgłoszonej ze środowiska zamieszania seniorów. 

W 2018 roku opracowano „Diagnozę sytuacji życiowej seniorów Miasta Lubartów”. Diagnoza opracowana została w oparciu o dane dostępne z Urzędu 

Miasta Lubartów, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ewidencji ludności, informacji uzyskanych od seniorów i ich rodzin, pracowników MOPS i osób 

zajmującymi się usługami dla osób starszych. Przeprowadzone również zostało badanie  wśród mieszkańców Lubartowa w wieku powyżej 60 roku życia                

w styczniu 2018 r. Badanie zostało przeprowadzone za pomocą formularza ankietowego, który wypełniło 190 seniorów (osób w wieku 60+). Ankietę 

rozdystrybuowano na terenie Lubartowa. Większość respondentów (41%), była w wieku 60-65 lat, a 29% ankietowanych w wieku  66-70 lat. Najstarsi 

uczestnicy badania to grupa 18 osób w wieku powyżej 81 roku życia (9%). Spośród ankietowanych 58% stanowiły kobiety, natomiast 42% to mężczyźni.  
Dokonano analizy potrzeb, na podstawie których określono konieczność podjęcia działań zapewniających: 

1. poprawę sytuacji osób starszych, zwłaszcza w przypadku braku odpowiedniego wsparcia ze strony rodziny, 

2. zapewnienie starszym ludziom finansowych warunków do godnego życia, 

3. wzmocnienie systemu opieki rodzinnej, 

4. szkolenie pracowników socjalnych w kierunku wiedzy gerontologicznej, 

5. organizowanie nowych form spędzania czasu wolnego, które umożliwiają pokonanie frustracji związanej z samotnością, w formie klubów, dziennych 

domów czy organizacji zajęć, 

6. rozbudowa sieci placówek prowadzących działania konsultacyjno-doradcze, poradnictwo, umożliwiających „pogodzenie się z tym, co nieuchronne”                   

i godne życie.  

3.1.2 Zwiększenie 

uczestnictwa osób starszych, 

niepełnosprawnych w sporcie  

i działalności kulturalnej  

Wydział Oświaty, Kultury              

i Sportu Urzędu Miasta 

Lubartów 

Organizacje pozarządowe              

i inne podmioty 

Na bieżąco 

 

Liczba przedsięwzięć  

organizowanych dla osób 

starszych i niepełnosprawnych  

Liczba osób, które wzięły 

udział w imprezie 

W celu aktywizacji i integracji osób starszych i niepełnosprawnych w środowisku lokalnym realizowano: 

W 2016 r. projekty socjalne: „A w sercu ciągle maj…”  - uczestniczyło 100 osób; „ Dzień seniora 2016” – uczestniczyło 45 osób; „Spotkanie opłatkowe” – 

uczestniczyło 35 osób. Realizowano Wigilię dla mieszkańców miasta – samotnych, starszych, ubogich, obejmowanych wsparciem ops – uczestniczyło 200 

osób.  

W 2017 r. realizowano 4 projekty socjalne, w których uczestniczyło 212 osób. 

W 2018 realizowano  4 projekty socjalne, w których uczestniczyło 330 osób.  

W ramach funkcjonujących instytucji kulturalnych Funkcjonował Chór Ziemi Lubartowskiej, Kapela „Lubartowiacy”, odbywały się zajęcia i spotkania 

tematyczne, imprezy okolicznościowe dedykowane m.in. seniorom.  W 2018 r. ww. sekcje kulturalne  skupiały dwie grupy osób powyżej 65 roku życia –              

45 osób. 

Corocznie inicjowano rok akademicki w lubartowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku, w którym  seniorom proponowano zajęcia w formie – wykładów, 

seminariów, naukę języków obcych oraz zajęcia sekcjach, kołach zainteresowań i klubach. Prowadzono warsztaty artystyczne, zajęcia ruchowe i  rekreacyjne. 

Słuchacze wspólnie uczestniczyli w wydarzeniach kulturalnych, zwiedzali Polskę, spotykali się z ciekawymi ludźmi.  



 

Szczegółowe informacje – LOK Lubartów, strona UTW Lubartów, www.mops.lubartow.pl  

3.1.3 Rozwój wolontariatu 

adresowanego do osób 

starszych i niepełnosprawnych 

Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej  

w Lubartowie 

Organizacje pozarządowe  

i inne podmioty 

Na bieżąco 

 

Liczba wolontariuszy 

Liczba osób objętych 

wsparciem 

Nie inicjowano sformalizowanych działań wolontarystycznych w latach 2016-2018 

3.1.4 Rozwój systemu 

informacji dotyczących 

inicjatyw dla osób starszych      

i niepełnosprawnych   

Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Lubartowie 

 

Organizacje pozarządowe  

i inne podmioty 

 Liczba informacji 

zamieszczonych na stronach 

internetowych 

Liczba wydanych ulotek  

i informatorów 

Jedną z inicjatyw dla osób starszych było utworzenie Miejskiej Rady Seniorów i  w jednocześnie rozwój działalności lubartowskich seniorów. 

Rada Seniorów jest organem konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym wobec władz miasta, we wszystkich obszarach dotyczących osób starszych. 

Uchwałę o utworzeniu takiej Rady podjęto 29 września 2015 roku. Celem Rady Seniorów jest zapewnienie reprezentacji interesów i potrzeb osób starszych 

zamieszkałych na terenie Lubartowa. Rada Seniorów Miasta Lubartów zainicjowała swoją działalność  11 marca 2016 r.,  w Urzędzie Miasta Lubartów, gdzie 

zorganizowano jej pierwszą sesję.  W głosowaniu tajnym wybrano prezydium Rady Seniorów, w skład którego weszło  9 osób. W 2018 r. Rada Seniorów 

liczyła 7 osób. 

Rada Seniorów ma za przedmiot działania: opiniowanie i konsultowanie spraw dotyczących sytuacji seniorów; opiniowanie aktów prawa miejscowego 

dotyczących najstarszych mieszkańców miasta; przedstawianie propozycji w zakresie ustalania priorytetowych zadań i prac legislacyjnych w perspektywie 

krótko - długookresowej na rzecz seniorów; inicjowanie działań na rzecz seniorów; upowszechnianie i promowanie współpracy władz samorządowych Miasta 

Lubartów ze środowiskiem działającym na rzecz osób starszych. Innym zadaniem jest wspieranie różnych form aktywności ludzi starszych; dążenie                      

do umacniania międzypokoleniowych więzi społecznych; monitorowanie potrzeb seniorów zamieszkałych na terenie Miasta Lubartów; podejmowanie działań 

w zakresie przełamywania stereotypów na temat seniorów starości oraz budowanie ich autorytetu; podejmowanie działań zmierzających do budowy 

pozytywnego wizerunku seniorów; upowszechnianie wiedzy o potrzebach i prawach osób starszych; zapobieganie wykluczeniu osób starszych.  

Rada Seniorów wybierana jest na czteroletnią kadencję. 

We wskazanych latach inicjowano spotkania rekreacyjno-kulturalne, spotkania okolicznościowe, inne zgodnie z potrzebami lubartowskich seniorów. 

Na stronach  internetowych w 2016 r. www. mops.lubartow.pl zamieszczano bieżące informacje dot. zakresu świadczonych usług dla osób starszych i 

niepełnosprawnych – 1; dot. podejmowanych inicjatyw na rzecz seniorów -3. Ulotki i plakaty informacyjne udostępniane byłu w instytucjach użyteczności 

publicznej w zakresie inicjatyw, imprez okolicznościowych, spotkań tematycznych. 

W 2017 r. i 2018 r.   – zamieszczono 4 informacje w zakresie wsparcia seniorów oraz realizacji zadań; dystrybuowano informatory dotyczące profilaktyki 

zdrowia oraz ulotki informacyjne NFZ. 

3.2 Tworzenie przestrzeni miejskiej przyjaznej osobom niepełnosprawnym 

http://www.mops.lubartow.pl/


3.2.1 Realizacja działań          

na rzecz łamania barier 

ograniczających pełne 

uczestnictwo osób 

niepełnosprawnych               

w społeczeństwie 

Wydział Infrastruktury 

Miejskiej Urzędu Miasta 

Lubartów 

Organizacje pozarządowe  

i inne podmioty 

Na bieżąco Liczba zlikwidowanych 

barier architektonicznych    

Liczba rozwiązań 

poprawiających komunikację                 

z osobami 

niepełnosprawnymi 

Według wskazań Wydziału Infrastruktury Miejskiej UM Lubartów w 2016 r. zastosowano 6 rozwiązań poprawiających komunikację z osobami 

niepełnosprawnymi w budynkach znajdujących się w strukturach miasta. W 2018 r. dokonano 4 remontów dróg miejskich z uwzględnieniem dostosowania 

infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

 

Szczegółowe informacje –Wydział Infrastruktury UM Lubartów 

3.2.2  Inwentaryzacja barier 

utrudniających 

funkcjonowanie osobom z 

niepełnosprawnościami w 

zasobach gminy miejskiej 

Wydział Infrastruktury 

Miejskiej Urzędu Miasta 

Lubartów 

Organizacje pozarządowe  

i inne podmioty 

Co trzy lata Liczba opracowanych 

raportów 

Nie opracowano raportów we wskazanych latach – na bieżąco dokonywano przeglądów zasobów miejskich pod kątem niwelowania barier. 

3.2.3 Opracowanie Miejskiego 

Programu Ochrony Zdrowia 

Psychicznego 

Jednostki właściwie we 

wskazanym zakresie 

Organizacje pozarządowe  

i inne podmioty wskazane w 

programie 

Opracowywany w cyklu 

wieloletnim – realizacja 

coroczna 

Wskaźniki przyjęte                    

w programie 

Nie opracowano Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego – zadania realizowane w ramach bieżących potrzeb w zakresie ochrony zdrowia 

psychicznego w jst.  

 3.3 Rozwijanie systemu wsparcia i opieki w miejscu zamieszkania   

3.3.1 Rozwój  

i modernizacja placówek 

wsparcia dziennego 

Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej  

w Lubartowie 

 

Organizacje pozarządowe  

i inne podmioty 

Na bieżąco Liczba zmodernizowanych 

placówek 

Liczba osób objętych 

usługami 

W 2016 r.  nie modernizowano placówek wsparcia dziennego na terenie miasta. Wsparciem Działań Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Lubartowie 

objęto 71 lubartowian; opieką Świetlicy Środowiskowej dla Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych w Lubartowie objęto 35 dzieci z rodzin obejmowanych pomocą 

społeczną. 

W 2017 r. nie modernizowano placówek wsparcia dziennego na terenie miasta. Wsparciem Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Lubartowie objęto 72 

osoby; opieką Świetlicy Środowiskowej dla Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych w Lubartowie objęto 31 dzieci z rodzin obejmowanych pomocą społeczną. 



W 2018 roku w ramach konkursu ogłoszonego przez MPRiPS – Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 – edycja 2018 Gmina Miasto Lubartów 

złożyła wniosek dotyczący utworzenia Klubu „Senior+” na bazie Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Lubartowie. Z uwagi na bariery architektoniczne 

(schody wewnętrzne i brak możliwości utworzenia windy zewnętrznej) wniosek nie otrzymał dofinansowania. W celu utworzenia Klubu Senior + złożono 

wniosek w ramach Działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne w ramach RPOWL na rok 2019. 

Wsparciem Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Lubartowie objęto 66 osób; opieką Świetlicy Środowiskowej dla Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych w 

Lubartowie objęto 27 dzieci z rodzin obejmowanych pomocą społeczną. 

 

3.3.2 Rozwój  

i standaryzacja usług 

opiekuńczych 

wspomagających osoby 

starsze w miejscu 

zamieszkania 

Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej  

w Lubartowie 

Organizacje pozarządowe  

i inne podmioty 

Na bieżąco Liczba osób korzystających                 

z usług 

 

Wsparcie w formie usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy osób drugich, a 

jest jej pozbawiona. Usługi mogą być przyznane również osobie, która ma rodzinę, a rodzina, a także wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni i zstępni nie 

mogą takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zleconą przez 

lekarza pielęgnację oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem.  

W 2016 r. usługami opiekuńczymi objęto 76 osób. 

W 2017 r. usługami opiekuńczymi objęto 69 osób. 

W 2018 r. usługami opiekuńczymi objęto 59 osób.  

Specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi, są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju 

schorzenia  lub niepełnosprawności. Zakres tych usług obejmuje: uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia; pielęgnację – jako 

wspieranie procesu leczenia; rehabilitację fizyczną i usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu; pomoc mieszkaniową (w uzyskaniu mieszkania, 

negocjowaniu i wnoszeniu opłat, drobnych remontów itp.); w uzasadnionych sytuacjach zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi 

dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych.  

W 2016 r. specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objętych było 19 osób, w tym specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi – 13 osób.            

W 2017 r. specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objętych było 18 osób, w tym, specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi – 14 osób. 

W 2018 r. specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objętych było 15 osób, w tym, specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi – 12 osób. 

Łącznie pomocą w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w 2016 r. objęto 94 osoby 

Łącznie pomocą w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w 2017r. objęto 85 osób 

Łącznie pomocą w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w 2018 r. objęto 74 osoby.   



 

3.3.3 Systematyczne 

podnoszenie jakości usług 

opiekuńczych 

środowiskowych  

i instytucjonalnych 

Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej  

w Lubartowie 

 

Organizacje pozarządowe  

i inne podmioty 

Na bieżąco Liczba nowych rozwiązań 

Liczba szkoleń dla osób 

świadczących usługi 

opiekuńcze 

Usługi opiekuńcze, usługi specjalistyczne  oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze   dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizował Polski Czerwony Krzyż 

w Lublinie Oddział w Lubartowie, jako zadanie  zlecone przez Gminę Miasto Lubartów. Wymogi dotyczące zakresu i formy usług wskazanych przez 

zleceniodawcę obligatoryjnie stawiają wymogi zatrudnienia pracowników z wykształceniem i doświadczeniem ukierunkowanym na bezpośrednią pomoc w 

zakresie opieki  i pielęgnacji w środowisku zamieszkania osoby potrzebującej. Kadra wykonująca wskazane zadanie jest systematycznie wprowadzana do 

pracy w środowisku i w miarę potrzeb szkolona, w celu  poprawy jakości usług. 

3.3.4 Monitoring 

funkcjonowania   usług 

opiekuńczych  

Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej  

w Lubartowie 

 

Organizacje pozarządowe  

i inne podmioty 

Na bieżąco Liczba przygotowanych 

raportów, informacji, ulotek 

Liczba miejsc  

w placówkach 

zakładach 

Jakość usług opiekuńczych jest monitorowana na bieżąco przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie, który zleca bezpośrednio wykonanie 

usług opiekuńczych dla mieszkańców Lubartowa. Corocznie sporządzany jest raport w formie sprawozdania z wykonania usług; dokonywane są też kontrole 

usług bezpośrednio w środowiskach zamieszkania osób korzystających  ze świadczeń. 

Zakres świadczonych usług oraz liczba  godzin zawsze dostosowane są do potrzeb osób wymagających wsparcia. 

3.3.5 Budowa programów 

profilaktyki zdrowotnej 

adresowanej do osób 

starszych i niepełnosprawnych  

Jednostki właściwe we 

wskazanym zakresie 

Jednostki ochrony zdrowia 

Organizacje pozarządowe  

i inne podmioty 

Na bieżąco Liczba realizowanych 

programów 

Liczba osób objętych 

profilaktyką 

 

W latach 216-2018 realizowany był Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Miasta Lubartów – klientów MOPS w 

Lubartowie w wieku 60+ na lata 2016-2018. Z programu skorzystały 33 osoby. 

W placówkach oświatowych realizowano w 2017 roku 7 cyklicznych programów zdrowotnych, w ramach których wsparciem objęto 68 osób (szczegółowe 

informacje – Wydział Oświaty UM Lubartów. 

W ramach działalności MOSiR w Lubartowie, jednym z jego celów było rozpowszechnianie sportu, aktywności i kultury fizycznej na terenie miasta Lubartów 

m.in. wśród osób starszych i niepełnosprawnych  poprzez organizowanie imprez z cyklu „Radość przez Sport” oraz Zawody Nordic Walking. W latach 2016-

2018 w ww. imprezach uczestniczyło kilkudziesięciu lubartowskich. seniorów oraz osoby niepełnosprawne.  



Cel strategiczny nr 4:  

Integracja społeczności lokalnej poprzez budowę kapitału społecznego 

Cele operacyjne i kierunki 

działań 

Odpowiedzialny Partner Termin realizacji Wskaźnik 

4.1 Partnerstwo z sektorem obywatelskim 

4.1.1 Współpraca  

z partnerami pozarządowymi 

(powierzanie i wspieranie 

oraz koordynacja wspólnych 

działań) 

Stanowisko ds. Współpracy z 

Organizacjami 

Pozarządowymi Urzędu 

Miasta Lubartów 

Organizacje pozarządowe  

i inne podmioty 

Na bieżąco Liczba przekazywanych do 

realizacji zadań publicznych 

Liczba wspólnie 

realizowanych działań 

Liczba inicjatyw partnerskich 

realizowanych przez Gminę 

Miasto Lubartów z 

organizacjami 

pozarządowymi  

2016 r. – zrealizowano 96 umów miasta z NGO przekazanych do realizacji zadań publicznych; zrealizowano 113 działań , w tym 96 umów na zadania 

decyzyjne oraz 17 patronatów burmistrza.. W ramach partnerstwa  Gminy Miasto Lubartów z organizacjami pozarządowymi zawiązano „Lubartowskie 

partnerstwo na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i w sieci w ramach projektu „Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego”. 

 

2017 r. - zrealizowano 104  umowy miasta z NGO przekazanych do realizacji zadań publicznych; zrealizowano 124 działania , w tym 104 umowy na zadania 

decyzyjne oraz 20 patronatów burmistrza. W ramach partnerstwa  Gminy Miasto Lubartów z organizacjami pozarządowymi współorganizowano wydarzenia 

dla mieszkańców: jarmarki świąteczne, kolędowanie z mieszkańcami, II Lubartowski Przegląd Kultury, Smaków i Rękodzieła Ziemi Lubelskiej, Annowanie – 

VI Lubartowski Zlot Anek; Biesiada dla Seniorów; wykłady Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Łącznie współorganizowano 14 wydarzeń. 

 

Szczegółowe informacje – Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UM Lubartów 

4.1.2 Wspieranie rozwoju 

sektora pozarządowego i 

wolontariatu 

Stanowisko ds. Współpracy z 

Organizacjami 

Pozarządowymi Urzędu 

Miasta Lubartów 

Organizacje pozarządowe  

i inne podmioty 

Do  2018 Liczba organizacji 

pozarządowych 

współpracujących z gminą 

Liczba wolontariuszy 

W 2016 r. z gminą miasto Lubartów współpracowały 34 organizacje pozarządowe; a pracę w ramach wolontariatu wykonywało 1137 wolontariuszy – dane 

przedstawione na podstawie zrealizowanych umów i otrzymanych sprawozdań końcowych z realizacji zadań publicznych w 2016 roku. 

W 2017 r. z gminą miasto Lubartów współpracowały 34 organizacje pozarządowe; a pracę w ramach wolontariatu wykonywało 1397 wolontariuszy – dane 

przedstawione na podstawie zrealizowanych umów i otrzymanych sprawozdań końcowych z realizacji zadań publicznych w 2016 roku. 



Rok 2018 – szczegółowe informacje Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UM Lubartów. 

 

4.1.3 Opracowanie i 

realizacja rocznego Programu 

Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi 

 

Stanowisko ds. Współpracy z 

Organizacjami 

Pozarządowymi Urzędu 

Miasta Lubartów 

Organizacje pozarządowe  

i inne podmioty 

Na bieżąco Zgodnie ze wskazaniami 

przyjętymi w Programie 

Program współpracy Gminy Miasto Lubartów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami opracowany jest corocznie, przedstawiający szczegółowe 

analizy poszczególnych obszarów realizacji zadań publicznych przez trzeci sektor na terenie miasta Lubartowa. 

 

Szczegółowe informacje – strona www.lubartow.pl – sprawozdania; Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UM Lubartów. 

4.2 Rozwój służb publicznych 

4.2.1 Wzmocnienie  

i rozwijanie umiejętności 

pracowników socjalnych 

działających na rzecz 

pełniejszej integracji 

społecznej klientów pomocy 

społecznej poprzez 

systematyczne ich 

dokształcanie 

Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej  

w Lubartowie 

 

Organizacje pozarządowe  

i inne podmioty 

Na bieżąco Liczba zorganizowanych 

szkoleń 

Liczba uczestników szkoleń  

2016 r. – 17 szkoleń, seminariów, spotkań tematycznych - 12 uczestników; 

2017 r. – 11 szkoleń, seminariów, spotkań tematycznych - 12 uczestników; 

2018 r. – 14 szkoleń, seminariów, spotkań tematycznych - 12 uczestników. 

4.2.2 Badanie poziomu 

satysfakcji odbiorcy zadań 

społecznych 

Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Lubartowie 

Organizacje pozarządowe  

i inne podmioty 

Na bieżąco Liczba zrealizowanych badań 

 

Nie realizowano wskazanego zadania. Ocena jakości i zakresu świadczonej pomocy dokonywana była indywidulanie przez pracowników socjalnych MOPS  

w Lubartowie w środowisku zamieszkania klientów pomocy społecznej, podczas sporządzania wywiadów środowiskowych. Jednocześnie dokonywana była 

analiza potrzeb klientów, ich jakość życia, co z kolei warunkowało zakres, rodzaj i wysokość świadczeń na kolejne lata.    

4.2.3 Upowszechnianie 

informacji o aktualnej ofercie  

Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Lubartowie 

Organizacje pozarządowe  

i inne podmioty 

Na bieżąco Nakład materiałów 

informacyjnych  



i formach świadczeń 

pomocowych 

Liczba informacji na stronie 

www 

Nie prowadzono statystyk dotyczących nakładów materiałów informacyjnych. Materiały informacyjne, prasa lokalna, ogłoszenia, plakaty i ulotki dotyczące 

bieżących wydarzeń w mieście, realizowanych projektów i programów rozpowszechnianie były w instytucjach użyteczności publicznej na terenie całego 

miasta, w miejscach dostępnych i powszechnie uczęszczanych przez lubartowian. 

Informacje o aktualnych ofertach i formach świadczeń pomocowych zamieszane były cyklicznie na dostępnych stronach internetowych miasta oraz  innych 

jednostek samorządowych prowadzących działalność pomocową, informacyjną i doradczą.   

 

 

 


