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

za lata 2019-2021 

Raport  za lata 2019-2021 opracowano na podstawie  KART EWALUACYJNYCH przygotowanych na każdy rok i przyporządkowanych   do poszczególnych  

celów  i  kierunków działań określonych  w Strategii.  Otrzymano 147 kart ewaluacyjnych, na podstawie których przygotowano trzyletni raport z postępów    

we wdrażaniu Strategii. Raport udostępniono na stronie www.mops-lubartow.pl.   

 

Kierunki działań – realizacja w latach 2019-2021 

Cel strategiczny nr 1: Silna rodzina miejscem rozwoju młodego pokolenia 

Cele operacyjne i kierunki 

działań 

Koordynator Partnerzy Termin realizacji Wskaźnik osiągnięte           

w latach 2019-2021 

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, 

system stypendialny, 

organizacja wypoczynku 

letniego i zimowego dla 

dzieci wychowujących się      

w rodzinach o niskim statusie 

materialnym) 

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 

Pracą socjalną w poszczególnych latach obejmowano: w 2019 r. – 494 rodziny; w 2020 r. – 460 rodzin; w 2021 r. – 478 rodzin.  

Realizowano programy zewnętrzne:  

 „Posiłek w szkole i w domu”, w ramach którego wsparciem objęto: w   2019 r. – 551 osób; w 2020 r. – 537 osób; w 2021 r. -  504 osoby; 

 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach EFS – FEAD, w ramach którego wsparciem w formie żywności objęto:  w 2019 r. – 523 

lubartowian; w 2020 r. – 527 lubartowian; w 2021 r. – 594 lubartowian; 

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


 projekty socjalne – realizowane przez pracowników socjalnych MOPS w Lubartowie oraz w ramach współpracy z lokalnymi instytucjami i organizacji: 

w 2019 r.: 

 Śniadanie Wielkanocne (przekazano12 paczek świątecznych); 

 Święto Rodziny – Raz na ludowo (uczestnictwo 150 osób); 

 Wakacyjna przygoda  (realizacja projektu asystentów rodziny w formie wycieczki dla 10 dzieci z rodzicami; 

 Gwiazdka (przekazano 7 paczek świątecznych); 

 Mikołajki z MOSIR” (z udziałem 30 dzieci objętych wsparciem ops) 

w 2020 r.: 

 Wielkanoc (w ramach współpracy z prywatną osobą wsparciem objęto 54 podopiecznych ops w formie paczek świątecznych); 

 Wigilia (w ramach współpracy z prywatną osobą wsparciem objęto 118 podopiecznych ops w formie paczek żywnościowych); 

 udział w Ogólnopolskiej Akcji „Szlachetna Paczka” (pomoc uzyskało 11 rodzin); 

 akcja BRICO MARHE  (wsparcie rzeczowe 5 rodzin ubogich); 

 udział w lokalnej kampanii „Kierunek Rodzina” koordynowanej przez PCPR – heppening w Dniu Rodzicielstwa Zastępczego promujący 

pieczę zastępczą na terenie gminy i powiatu (udział pracowników ops i lokalnych instytucji samorządowych); 

 skierowano 4 dzieci  po urazach do udziału w projekcie rehabilitacyjnym Fundacji Akar; 

 w ramach współpracy MOPS, Kuratorium Oświaty, PCPR organizowano wypoczynek letni i zimowy dzieciom z rodzin najuboższych -  

wsparciem obejmowano 17 dzieci z rodzin obejmowanych pomocą społeczną; 

w 2021 r.: 

 Bliżej siebie – bliżej rodziny (30 dzieci z rodzicami objętych asystenturą uczestniczyło w wycieczce edukacyjnej); 

 W rodzinie razem i aktywnie (spotkanie integracyjne/wycieczka dla 30 dzieci wraz z rodzicami oz rodzin objętych asystenturą); 

 Być atrakcyjnym rodzicem – rodzicielska świadomość (spotkanie 10 rodziców z psychologiem oraz udział w warsztatach tematycznych); 

 Być atrakcyjnym rodzicem – jak wyznaczać granice i budować zdrowe relacje (tematyczne warsztaty z dietetykiem dla 11 rodziców); 

 Wycieczka do Motylarni do Lublina (integracyjno-edukacyjna wycieczka 32 osób – dzieci ze Świetlicy Nowych Szans oraz seniorów – 

pensjonariuszy DDPS); 

 Świąteczna Gwiazdka (objęcie wsparciem 23 rodzin w formie paczek świątecznych z artykułami spożywczymi i środkami higieny osobistej); 

 akcja charytatywna PCK (7 rodzin z małymi dziećmi objęto pomocą w formie artykułów higienicznych i żywnością); 

 kurs pływania dla dzieci   (w ramach współpracy z klubem Swim Team kierowano dzieci objęte wsparciem ops na bezpłatny kurs pływania); 

 udział w Ogólnopolskiej Akcji „Szlachetna Paczka” (pomoc uzyskało 6 rodzin); 

 Wielkanoc/Wigilia (wsparcie w formie rzeczowej 69/77 osób w ramach współpracy z prywatną inicjatywą wolontariacka); 

 

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 2019 r. programem stypendialnym objęto 127 dzieci z lubartowskich rodzin; w 2020 r. 

– 129 dzieci; w 2021 r. -  107 dzieci. 



 

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

1.1.2 Rozwój asystentury 

rodzin 

Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej  

w Lubartowie 

Organizacje pozarządowe  

i inne podmioty 

Na bieżąco Liczba asystentów 

Liczba rodzin objętych pracą 

asystentów 

Zgodnie  z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej instytucja asystenta rodziny to gminne zadanie obligatoryjne. Do zadań asystenta rodziny 

należy 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 2019 roku MOPS w Lubartowie zatrudniał dwóch asystentów socjalnych, którzy wsparciem objęli 21 rodzin (84 osoby); 

w 2020 r. dwóch asystentów rodziny pracowało z 23 rodzinami (74 os.), 

w 2021 r. dwóch asystentów rodziny współpracowało z 20 rodzinami (71 os.). 

Realizowano projekty socjalne skierowane do rodzin objętych asystenturą ukierunkowane na aktywizację i integrację rodzin z dziećmi. 

 

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: 2019, 2020, 2021. 

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 

2019 - 2021 Liczba osób objętych 

grupami wsparcia 

Liczba zorganizowanych 

warsztatów  

W ramach działalności MOPS w Lubartowie w zakresie wspierania rodziny dla rodziców dzieci z rodzin objętych asystenturą organizacja grup wsparcia                 

w latach 2019-2021 przebiegała w formie spotkań/wyjazdów tematycznych w zakresie realizowanych spotkań integracyjnych w ramach projektów socjalnych. 

W 2021 r. organizowano warsztaty edukacyjne  dla rodziców z rodzin objętych asystenturą w ramach projektów : „Być atrakcyjnym rodzicem – rodzicielska 

świadomość”, „Być atrakcyjnym rodzicem – jak wyznaczać granice i budować zdrowe relacje – szkolenia, warsztaty tematyczne dla 10 osób w pierwszym                

i 11 – w drugim projekcie. 

W ramach działalności placówek oświatowych – szkół i przeszkoli na terenie miasta organizowano działania wspierające organizując spotkania w formie grup 

wsparcia, w ramach których objęto wsparciem: w 2019 r. – 75 os., w 2020 r. – 758 os., w 2021 r. – 250 os. i 5 rodzin. Organizowane warsztaty edukacyjne dla 

rodziców przebiegały w formach dostosowanych do potrzeb wybranych grup w liczbie: w 2019 r. – 5 warsztatów; w 2020 r. – 16; w 2021 r. – 19. 

Szczegółowe informacje dotyczące realizowanych warsztatów edukacyjnych przedstawiono m.in. w rocznych sprawozdaniach z realizacji Programu 

Wspierania Rodziny dla Gminy Miasto Lubartów (www.mops-lubartow.pl). 

1.1.4 Zwiększenie 

dostępności  różnorodnych 

form  pomocy 

psychologiczno -

pedagogicznej dla dzieci                

Wydział Oświaty Urzędu 

Miasta Lubartów 

Placówki edukacyjne  Na bieżąco Liczba dzieci objętych 

zajęciami 

Liczba form realizowanej 

pomocy 

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


i uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi 

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

wsparciem obejmowano: w 2019 r. – 1.412 dzieci z lubartowskich szkół i zrealizowano 56 różnych form wsparcia; w 2020 r. - 1.374 dzieci  i zrealizowano  

46 zadań; w 2021 r. – 1.370 dzieci i zrealizowano 57 różnych form wsparcia. Zadania obejmowały takie formy, jak: indywidualne ścieżki kształcenia, zajęcia 

rewalidacyjne, zespołowe zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, warsztaty tematyczne, pomoc psychologiczna i pedagogiczna w formie konsultacji, 

poradnictwa.  Zakres wskazanego wsparcia dostosowano do indywidualnych potrzeb i możliwości  dzieci i młodzieży. Trudności wynikające z realizacji 

zadania to ograniczona liczba godzin na dodatkowe zajęcia indywidualne w 2019 r. , w 2020  i 2021 r. wynikały z sytuacji pandemii i ograniczeniem 

funkcjonowania placówek oświatowych. Zamierzone efekty osiągano dzięki dostosowaniu form wsparcia do indywidualnych potrzeb i możliwości 

uczestników.   

 

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 2019, 2020, 2021. 

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,  

Wydział Promocji, Kultury, 

Sportu i Komunikacji  

Urzędu Miasta  

Lubartów 

Organizacje pozarządowe 

Na bieżąco Liczba realizowanych 

projektów 

Liczba dzieci 

uczestniczących w projektach 

 

 

 

W ramach działalności LOK organizowano dla wszystkich dzieci bez względu na sytuację materialną bezpłatne zajęcia podczas ferii  zimowych i letnich, tj.: 

Ferie zimowe w LOK – w 2019 r. – dla 606 uczestników oraz Feryjny Turniej Szachowy – 128 uczestników oraz 17 form innych zajęć, w 2020 r. – dla 350 

uczestników oraz Feryjny Turniej Szachowy – dla 157 osób oraz 18 form innych zajęć, w 2021 r. – dla wszystkich chętnych;  Wakacje w LOK – w 2019 r.  

dla 480 uczniów oraz Wakacyjny Turniej Szachowy dla 321 uczestników, w 2020 r. – dla 720 uczniów oraz Wakacyjny Turniej Szachowy dla 142 

uczestników, w 2021 r,  – kontynuowano realizację zadań określonych w harmonogramie na dany rok. Organizowano bezpłatne, dostępne dla wszystkich 

zajęcia taneczne (Hip hop dance, Street dance); Klub Fantastyki Zielony Smok; Warsztaty kuglarskie, teatralne; Zajęcia gitarowe, plastyczno-literackie, 

szachowe, teatralne; Salsation fitness; Klub Malucha i Przedszkolaka. 

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

Ziemnego. Każdego roku  realizowano turnieje i rozgrywki, w, w ramach których wsparciem obejmowano corocznie ok 2 tys. dzieci. W 2019 r. przy 

współpracy z lokalnymi jednostkami samorządowymi zorganizowano integracyjną imprezę okolicznościową „Mikołajki z MOSIR”. W 2020 r. realizowano 

projekt „Lokalny Animator Sportu” oraz realizowano program bezpłatnej nauki pływania dla dzieci klas I-III lubartowskich szkół podstawowych w ramach 

Programu Bezpłatnej Nauki Pływania „Umiem Pływać”. W 2021 r. kontynuowano realizację projektu Lokalny Animator Sportu. W latach 2020-2021  

realizację części zadań sportowych utrudniała pandemia wirusa SARS-CoV-2 i związane z nią obostrzenia. 

 

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


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 Oświaty Urzędu 

Miasta Lubartów  

Organizacje pozarządowe               

i inne podmioty wskazane            

w programie 

Program opracowywany w 

trybie trzyletnim, realizacja 

coroczna 

Zgodnie ze sprawozdaniem 

W 2019 r. realizowano zadania Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Miasto Lubartów na lata 2017-2019 W latach 2020-2021  realizowano założenia 

Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Miasto Lubartów na lata 2020-2022, 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 Programów w latach 2019, 2020, 2021 przedstawiono na stronie  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 

współpracy szkół z rodzicami 

(zwiększenie spójności 

środowiska) 

Wydział Oświaty Urzędu 

Miasta  Lubartów 

Placówki edukacyjne 

 

 

corocznie Liczba podjętych zarządzeń           

i zatwierdzonych do 

realizacji 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.  

W 2019 r. zrealizowano 23 programy  i projekty w placówkach oświatowych, w ramach których realizowano konsultacje dla 412 os., zebrania -  586 

rodziców, warsztaty profilaktyczne dla 52 rodziców, zajęcia terapeutyczne dla 58 os.,  Mikołajkowe Igrzyska Sportowe dla 27 rodziców, debatę Laboratorium 

Wartości z udziałem 24 rodziców, zebrania, wykłady i warsztaty tematyczne – łącznie wsparciem objęto 977 rodziców.  

W 2020 r. zrealizowano 32 programy w ww. formie obejmując w ramach konsultacji 492 rodziców i zebrań – 711 os. W ramach wykładów dot. zachowań 

agresywnych, roli rodziców, granic i konsekwencji wychowania łącznie objęto wsparciem 979 uczestników. 711 rodziców brało udział w Programie 

Laboratorium wartości oraz projektach: „Czyste powietrze wokół nas” i „Bezpieczny Internet”. W ramach 4 wykładów online wsparciem objęto 979 osób. 

Opracowano serię 5 profilaktyczno-edukacyjnych artykułów dla rodziców, które opublikowano na stronach szkół. Organizowano konkurs „Moja 

Nadzwyczajna Rodzina”,  nagranie filmu „Czy złość jest zła?” oraz podziękowania dla rodziców w ramach akcji „Zostań w domu” – z udziałem 711 

rodziców. 

W 2021 r.  zrealizowano 27 projektów/ programów w ww. formie tj. : konsultacje dla 292 rodziców, zebrania (211 os.), wykłady-online (1428 os.), programy 

(511 os.), projekty -  łącznie z udziałem 511 os. 411 rodzicom udostępniono serię  4 artykułów publikowanych na stronach szkolnych. 

 

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

Rodziny dla Gminy Miasto Lubartów za lata 2019,2020,2021. 

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


 

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 2019 r. – programy/ projekty/ warsztaty/spotkania/konsultacje w placówkach oświatowych w ramach których wsparciem obejmowano całą 

społeczność szkół oraz otoczenie. Były to: festyny i pikniki rodzinne; imprezy sportowe, paraolimpiada, półmaraton,  obchody dni patronów szkół, 

wieczorki poetyckie i teatralne; kiermasze świąteczne; akcje charytatywne, 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, psychologów i terapeutów, systematyczne konsultacje rodziców z psychologami, pedagogami szklonymi; konsultacje              

w ramach dzienników elektronicznych – uczestniczyło 1.846 osób; 

 w 2020 r. – programy i wydarzenia w tematyce obejmującej zakres z poprzedniego roku; uczestniczyło 2.360 osób; 

 w 2021 r. – realizowano  cykliczne wydarzenia w placówkach oświatowych tj.: warsztaty dla rodziców; wykłady; zajęcia otwarte; imprezy sportowo-

integracyjne; warsztaty tematyczne; szkolenia i konsultacje dla rodziców; spotkania tematyczne i okolicznościowe; indywidualne porady i konsultacje 

pedagogiczne i psychologiczne. 

W latach 2020-2021 z uwagi na stan ogłoszonej pandemii zmianie uległa część proponowanych zadań z form stacjonarnych na formy online oraz w formie 

publikacji. Mimo zagrożeń i ograniczeń  współpraca placówek oświatowych z rodzicami wychowanków przebiegała systematycznie. Wprowadzono 

innowacyjne rozwiązania komunikacji w formie elektronicznych form porozumiewania się, spotkań, informowania o wydarzeniach itp. 

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  

i pedagogiczno-

psychologicznego 

Wydział Oświaty Urzędu 

Miasta Lubartów 

Placówki edukacyjne 

Organizacje pozarządowe  

i inne podmioty 

Na bieżąco Liczba udzielonych porad 

psychologicznych i 

pedagogicznych 

Liczba dzieci przypadających 

na jednego pedagoga/ 

psychologa 

Udzielano:  

w 2019 r. – 3.131 udzielonych porad psychologicznych i pedagogicznych, w ramach których wsparciem objęto: 2.248 dzieci – psycholog; 2.123 dzieci – 

pedagog; 75 dzieci – logopeda; 12 dzieci – SI; 13 dzieci – terapia ruchem; 23 dzieci – gimnastyka korekcyjna; 

w 2020 r. – 3.285 porad psychologicznych i pedagogicznych, w ramach których wsparciem objęto 3.552 dzieci; 

w 2021 r. – 2.494 porad psychologicznych i pedagogicznych, w ramach których wsparciem objęto 2.565 dzieci. 

 

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

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


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. W 2019 r. zrealizowano 

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

dla potrzebujących wsparcia. Dodatkowym wyzwaniem dla specjalistów w latach 2020-2021 był stan ogłoszonej pandemii i konieczność zwrócenia uwagi na 

zagrożenia izolacją i dostosowaniem sposobów komunikacji i poradnictwa do sytuacji. W związku z ograniczeniem funkcjonowania placówek część porad            

i wsparcia psychologicznego i pedagogicznego  odbywało się w formie zdalnej - online, poprzez dostępne komunikatory społeczne. 

 

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 2019 roku uczęszczało 12 dzieci (zakończyła działalność w kwietniu 2019 r.). Formułę świetlicy w danym roku 

przejęła „Świetlica Nowych Szans” funkcjonująca w ramach partnerskiego projektu unijnego z Fundacją Rozwoju i Innowacji im. Eugeniusza 

Kwiatkowskiego w Lublinie,  do której w 2019 r. uczęszczało 83 dzieci z lubartowskich szkół podstawowych; w  2020 roku –  83 dzieci,                   

a w 2021 r. 39 dzieci. Jej celem było wsparcie i wzmocnienie roli rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej z uwzględnieniem 

rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z różnych powodów. Kadrę Świetlicy stanowili trzej opiekunowie.  Prowadzone zajęcia miały 

charakter indywidualny i grupowy, wspomagane tematycznymi blokami w ramach przewidzianego harmonogramu na dany rok;   

 Szkoła Podstawowa nr 1 – prowadziła świetlicę szkolną dla uczniów klas 0-III w 2019 r. dla ok. 150 uczniów, w 2020 r. –  155 uczniów oraz                   

w 2021 r. – 150 uczniów klas 0-III, realizując codzienne zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, spotkania tematyczne, a w czasie pandemii 

organizowano zajęcia dydaktyczne online połączone z konkursami okolicznościowymi;  

 Szkoła Podstawowa nr 3 – w której świetlica szkolna realizowała zajęcia w 2019 r. dla 345 uczniów, w 2020 r.  –  260 uczniów; w 2021 r. – ok 

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

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


plastycznych; 

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

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

z niepełnosprawnymi; działaniami  Świetlicy w 2019 r. objęto 147 uczniów, w 2020 r. – 137 uczniów, w 2021 r. – 49 uczniów; 

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

z dotacji w ramach Działania 11.2 RPO WL 2014-2020 oraz w 2021 r. 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 – 43 miejsca; w SP1 – 180  miejsc; w SP3 – 225 miejsc; w SP4 – 80 miejsc. 

1.2.5 Zabezpieczenie  

w zasobach gminy mieszkań 

dla wychowanków 

opuszczających system 

opieki zastępczej 

Wydział Infrastruktury  

Miejskiej 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 2017-2019  oraz         

na lata 2020-2022 oraz w ramach zaplanowanych do realizacji projektów socjalnych w MOPS w Lubartowie. 

W 2019 r. zrealizowano 6 projektów –  wsparciem objęto ok. 107 osób; 

w  2020 r. z uwagi na ograniczenia związane z pandemią zrealizowano  3 projekty socjalne– wsparciem objęto 40 osób; 

w  2021 r. zrealizowano  6 projektów socjalnych – wsparciem objęto 163 osoby. 



W ramach działalności LOK– prowadzono wielopokoleniowe turnieje Lubartowskiej Ligi Szachowej (w 2019 r.: 10 spotkań z udziałem 206 osób; w 2020 r. – 

5 spotkań/ 140 uczestników), Święto Rodziny z udziałem rodziców i dzieci z Klubu Szkolniaka i Przedszkolaka (20 os. corocznie ); wspólne 

wielopokoleniowe próby wokalne, spotkania integracyjne, występy kapeli Lubartowiacy (15 os. corocznie);w 2021 r. reaktywowano zespół  Pieśni i Tańca 

Lubartowiacy. 

W ramach działalności MOSIR: w 2019 r. – realizacja programowych zadań na dany rok w ramach tematycznych zajęć, klubów i sekcji sportowych; w 2020 

r.  z uwagi na pandemię i związanymi z tym obostrzeniami zrealizowano jedynie akcję „Aktywny Lubartów” propagującą inicjatywy aktywnego spędzania 

wolnego czasu różnych grup wiekowych; w 2021 r. – kontynuowano akcję „Aktywny Lubartów’ promując spacery, chodzenie , jazdę rowerem, bieganie ; 

współorganizowano bieg pamięci Żołnierzy Wyklętych - „Tropem Wilczym”, XXV Ogólnopolskie Biegi Lewarta, „Dzień Niepodległości na Sportowo”, 

Wojewódzkie Mistrzostwa Lubelszczyzny w jeździe rowerem na czas – wszystkie inicjatywy wielopokoleniowe skupiające wielu lubartowian. 

W latach 20219-2021 realizowano  cykl imprez sportowych „Aktywna Rodzina” w ramach popularyzacji aktywności fizycznej, promując zdrowy tryb życia, 

wspólne spędzanie czasu przez rodzinę w ramach aktywnego wypoczynku.  Zajęcia  miały charakter integracji międzypokoleniowej, integracji rodziny, 

promujące zdrowy stylu życia. 

Szczegółowy opis zakresu wsparcia – strona www.mops.lubartow.pl – sprawozdawczość 2019, 2020, 2021; w tym strony: loklubartow.pl,  

mosir.umlubartow.pl 

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 

W 2019 r. kontynuowano cykliczną kampanię „Reaguj na przemoc”, w ramach której corocznie dystrybuowano ulotki i broszury dot. profilaktyki przemocy. 

Uzupełniono Kampanię ulotkową z poprzedniego roku i rozdysponowano ostatecznie kilkaset ulotek i plakatów w ramach funkcjonującego ZI. Zaopatrzono 

wszystkie rodziny objęte wsparciem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Lubartowie; w 2019 r.  – 75 rodzin; w 2020 

r. – 75 , w 2021 r. – 82.  Rozpowszechniano w ilości kilkuset egzemplarzy „Pakiet 5 broszur” w ramach realizacji programu PARPA i NPZ – materiały 

informacyjno-edukacyjne – informacje rozpowszechniano w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. 

W 2020  r.   wśród osób doświadczających przemocy dystrybuowano broszury informacyjne „Nadużywanie alkoholu a problem przemocy domowej”; 

Procedura Niebieskie Karty” podstawowe informacje; Przemoc w rodzinie – sytuacja osób doznających przemocy w rodzinie; Jak radzić sobie z przemocą – 

porady psychologiczne dla osób doznających przemoc. Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Realizowano Lubartowską Kampanię „Przeciw Przemocy”,  której głównym celem było dotarcie do społeczności lokalnej z informacjami 

upowszechniającymi problematykę przemocy w rodzinie oraz wskazanie informacji o instytucjach świadczących pomoc rodzinie uwikłanej w przemoc.             

Z uwagi na ograniczenia sanitarne, informacje rozpowszechniano  przez Internet na stronach www oraz w portalu społecznościowym ops. 

1.3.3  Realizacja Miejskiego 

Programu Przeciwdziałania 

Przemocy  

w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy  

w Rodzinie  

Zespół Interdyscyplinarny ds. 

Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie 

Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Lubartowie 

Organizacje pozarządowe  

i inne podmioty wskazane  

w programie 

Opracowywany  

w cyklu wieloletnim – 

realizacja coroczna 

Wskaźniki przyjęte                            

w programie 

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


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, zgodnie z harmonogramem przewidzianym na lata 2019,2020,2021. 

Szczegóły realizacji Programu  wskazano w corocznych sprawozdaniach z jego realizacji – szczegóły za lata 2019, 2020, 2021 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 Urzędu 

Miasta Lubartów  

Placówki edukacyjne 

Organizacje pozarządowe  

i inne podmioty 

Na bieżąco Liczba spotkań 

prowadzonych  

w szkołach 

W latach 2019, 2020 i 2021 prowadzono zajęcia  doradztwa zawodowego w klasach VIII szkół podstawowych.  Działania realizowane były w ramach 

środków własnych placówek oświatowych  w ramach zajęć lekcyjnych i obejmowały całą społeczność uczniowską w wieku 14-15 lat. Zrealizowano:             

w 2019 r. – 40 spotkań; w 2020 r. – 802 spotkania; w 2021 r. – 132  zaplanowane działania w oparciu o program doradztwa zawodowego z wykorzystaniem 

innowacyjnych dostępnych edukacyjnych programów doradczych oraz autorskich programów. Dodatkowo organizowano spotkania z przedstawicielami 

uczelni, targi edukacyjne w formie zdalnej oraz indywidualne doradztwo dla uczniów.  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 

Wsparcia udzielano wszystkim przedsiębiorcom, tworzącym nowe inwestycje na terenie miasta, po złożeniu stosownego wniosku.  Każdy przedsiębiorca po 

zrealizowaniu inwestycji i dopełnieniu formalności otrzymał wsparcie. Zadanie realizowane jest w trybie ciągłym. Trudności związane z realizacją zadania to 

dla przedsiębiorców skomplikowane procedury uzyskania pomocy publicznej.  

W 2019 r. funkcjonowało 169 podmiotów gospodarczych. Poziom bezrobocia w mieście stanowił  840 bezrobotnych  lubartowian. 

W 2020 r. funkcjonowało 157 podmiotów gospodarczych. Poziom bezrobocia w mieście stanowił  875 bezrobotnych  lubartowian. 

W 2021 r. określono 64 jednoosobowych działalności gospodarczych – założonych w Urzędzie Miasta Lubartów danego roku. Poziom bezrobocia w mieście 

stanowił  821 bezrobotnych lubartowian. 

 

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

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


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 

Zgodnie z przedłożonymi kartami ewaluacji Biura Zamówień Publicznych UM Lubartów: 

w 2019 r.  prowadzono 21 postępowań; 2020 r. – 20. Nie określono we wskazanych zamówieniach stosowania klauzul społecznych. 

 w tym  r. wprowadzono 4 klauzule w zamówieniach publicznych realizowanych przez miasto. 

W 2021 r. w MOPS w Lubartowie uwzględniano 2 klauzule społeczne w ogłaszanych zamówieniach publicznych, wskazując na aspekt społeczny: 

zatrudnienie przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę co najmniej ½ etatu dodatkowo jednej osoby posiadającej status osoby bezrobotnej na czas 

realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

Szczegóły dot. ww. wskazań – Biuro Zamówień Publicznych UM Lubartów; MOPS 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 2019 r.:  

 w MOPS udzielono wsparcia w zakresie: porad psychologicznych 131 konsultacji; porad rodzinnych – 78; udzielano bezpłatnych porad 

prawnych w ramach projektu „Świetlica Nowych Szans” dwa razy w tygodniu dla mieszkańców miasta zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

pracą socjalną MOPS objęto 906 osób. 505 osobom przyznano świadczenia w ramach zadań własnych i zleconych; przeprowadzono 1.758 

wywiadów środowiskowych wydając 2.856 decyzji administracyjnych w sprawie przyznawanych świadczeń; 

 960 rodzin objęto 19.811 świadczeniami rodzinnymi. 

W 2020 r.:  

 w MOPS udzielono wsparcia w zakresie: porad psychologicznych, rodzinnych i prawnych – 149 osobom, w tym; pracą socjalną MOPS objęto 

876 osób. Świadczeniami objęto 538 osób; przeprowadzono 1.546 wywiadów środowiskowych wydając 2.699 decyzji administracyjnych                   

w sprawie przyznawanych świadczeń;  

 wydano 809 Lubartowskich Kart Dużej Rodziny, 253 Karty Dużej Rodziny; 

 udzielono 42.707 świadczeń wychowawczych na 3.714 dzieci;  

 Programem „Dobry start” objęto 2.331 dzieci; 



 860 rodzin objęto 18.734 świadczeniami rodzinnymi. 

W 2021 r.:  

 w MOPS udzielono wsparcia w zakresie: porad psychologicznych, rodzinnych i prawnych – 165 osobom; pracą socjalną MOPS objęto 881 osób. 

Świadczeniami objęto  511osób; przeprowadzono 1.608 wywiadów środowiskowych wydając 2.597 decyzji administracyjnych w sprawie 

przyznawanych świadczeń;  

 wydano 865 Lubartowskich Kart Dużej Rodziny, 162 Karty Dużej Rodziny; 

 udzielono 41.055 świadczeń wychowawczych na 3.750 dzieci;  

 Programem „Dobry start” objęto do 69 dzieci; 

 809 rodzin objęto 16.026 świadczeniami rodzinnymi. 

 

Realizacja zadań w latach 2020-2021 uwarunkowana była sytuacją pandemii w Polsce, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19. Szereg zadań 

stacjonarnych ograniczono do kontaktów online, telefonicznych oraz zastosowano odpowiednie procedury zalecane przez służby sanitarne.  Mimo ograniczeń 

zabezpieczono potrzeby wszystkich zgłaszających potrzebę wsparcia. Dodatkowo uruchomiono inne działania, współpracę z lokalnymi  organizacjami i jst., 

skupiając działania na zabezpieczeniu potrzeb osób starszych, niesamodzielnych, samotnych, niepełnosprawnych oraz rodzin z dziećmi z problemami 

opiekuńczo-wychowawczymi. Pomoc ukierunkowana była na wskazane potrzeby zgodne z diagnozą środowiska.  

 

Szczegółowe dane – sprawozdawczość MOPS Lubartów, strona www.mops-lubartow.pl 

2.1.5 Wykorzystanie narzędzi 

ekonomii społecznej dla 

reintegracji społecznej                 

i zawodowej osób 

wykluczonych społecznie 

Burmistrz Miasta Lubartów 

 

Organizacje Pozarządowe 

 

Na bieżąco Liczba podmiotów 

prowadzących reintegrację 

społeczną i zawodową. 

Liczba osób zatrudnionych  

w podmiotach ekonomii 

społecznej 

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

kadrę, doradców zawodowych, specjalistów ds. szkoleń.  

W ramach  realizowanego projektu „Nie chcę być bierny”  przy współpracy z Lubelską Fundacja Rozwoju wsparciem objęto: w 2019 r. –  12 bezrobotnych 

lubartowian objętych pomocą OPS, z którymi zawarto kontrakty socjalne; w 2020 r. – 50 osób; 2021 r. – 17 osób. Osoby przechodziły ścieżkę reintegracji 

zawodowej, uczestnicząc w szkoleniach zawodowych, a następnie stażach zawodowych.   

Corocznie współpracowano z lokalnym PUP realizując kontrakty socjalne dla bezrobotnych klientów ops.  

Zawierano kontrakty socjalne; w 2019 r. – z 67 osobami; w 2020 r. – z 50 os.; w 2021 r. – z 43 os. W wyniku podejmowanej pracy socjalnej osiągano istotne 

efekty i sukcesy w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej osób wykluczonych społecznie, aktywizując zawodowo, kierując na szkolenia w 2019 r. – 53 

os., w 2020 r. – 41 os., w 2021 r. – 52 os., z których pracę zarobkową podjęło: w 2019 r. – 63 os., w 2020 r. – 56 os., w 2021 r.  – 59 os. W konsekwencji 

usamodzielniło się i zaprzestało korzystania z pomocy społecznej: w 2019 r. – 87 os., w 2020 r. – 48 os., w 2021 r. – 56 os. 

  

Corocznie zauważalny jest niski stopień zaangażowania podmiotów, które mogą korzystać z narzędzi ekonomii społecznej. Problemem jest brak dodatkowych 

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


źródeł finansowania we wskazanym zakresie oraz świadomość i wiedza w zakresie możliwości wykorzystywania narzędzi ekonomii społecznej.  

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 2019 r.  wśród 14 klientów MOPS w Lubartowie, w 2020 r. – 12 osób, w 2021 r. – 11 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 2019 r. 3 osobom zabezpieczono miejsce pobytu w schronisku; w 2020 r. – 5 os., ; w 2021 r. – 4 os. W ramach pracy 

socjalnej podejmowano działania aktywizujące jednego bezrobotnego bezdomnego, w wyniku czego  w 2020 r.  osoba ta  podjęła staż zawodowy                            

i zatrudnienie. Wszystkie bezdomne osoby monitorowano w miejscach pobytu, zapewniono im ciepły posiłek, oferując schronienie w schronisku. W kilku 

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

Sytuacja osób bezdomnych była corocznie systematycznie monitorowana przez pracowników socjalnych MOPS w Lubartowie przy współpracy 

dzielnicowymi  Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie.  W okresie intensywnych mrozów miasto każdego roku monitorowane było 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. 

Nawiązywano 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 corocznie kierowano 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. Działania corocznie są ponawiane, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. 

2.2.2 Realizacja działań w 

zakresie pozyskiwania 

mieszkań socjalnych i 

komunalnych, wynikających 

z Programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem 

Gminy Miasto Lubartów 

Wydział Infrastruktury 

Miejskiej Urzędu Miasta  

Lubartów 

Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej w Lubartowie 

Na bieżąco Liczba oddanych do użytku 

lokali socjalnych 

Liczba zmodernizowanych 

lokali 

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

XXXI/196/2017 Rady Miasta Lubartów z dnia 21 grudnia 2017), Zgodnie z zasobami mieszkaniowymi wskazanymi w Programie oraz prognozami regulujący  



zadania w zakresie pozyskiwania mieszkań socjalnych i komunalnych.  Gmina Miasto Lubartów dysponowała:  

w 2019 r. – 198 lokalami komunalnymi, 38 – socjalnymi; na przydział mieszkań socjalnych oczekiwało – 14 osób; 11 osób złożyło wnioski na mieszkania 

komunalne; 

w 2020 r. -  191 lokalami komunalnymi, 30 – socjalnymi; na przydział mieszkania socjalnego oczekiwało – 21 osób, komunalnego – 10 os.; 

w 2021 r. -  180 lokalami komunalnymi, 28 – socjalnymi; na przydział mieszkania socjalnego oczekiwały – 32 osoby, komunalnego – 34 os.  

 

Wskazano na  konieczność ciągłego zwiększania zasobu mieszkaniowego miasta. Przewidziano pozyskiwanie środków w zakresie remontów posiadanych               

już zasobów, nie przewidziano pozyskiwania nowych lokali mieszkalnych.  

 

Źródło danych –Wydział Infrastruktury Miejskiej UM Lubartów; OZPS za lata 2019, 2020, 2021 

 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 

 

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.  

 

Wykonywanie pracy socjalnej to ustawowy obowiązek MOPS w Lubartowie, który realizując szereg działań stara się ułatwiać jednostkom, grupom, 

środowiskom adaptację w zmieniających się warunkach życia poprzez organizowanie dostępu do 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. Szczególnym wyzwaniem okazał się czas pandemii w roku 2020 i 2021, kiedy wymuszona izolacja              i zamknięcie 

struktur urzędów wskazały konieczność wprowadzenia nowych rozwiązań w pracy socjalnej, aby zabezpieczyć  potrzeby wszystkim potrzebującym 

lubartowianom.  

 W 2019 roku wsparciem objęto 494 rodziny, pracę socjalną prowadzono z  906 osobami; 

 W 2020  roku  wsparciem objęto 460 rodzin, pracę socjalną prowadzono z  876 osobami; 

 W 2021 roku  wsparciem objęto  478 rodzin; pracę socjalną prowadzono  z  881 osobami. 

 



Szczegółowy zakres wsparcia w zakresie wskazanym zadaniem – sprawozdawczość – www.mops-lubartow.pl 

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 2019  ustanowiony został Uchwałą                 

Nr VI/32/2019 Rady Miasta Lubartów z dnia 26 marca 2019 r. Program wyznaczał zadania w zakresie zmniejszania liczby osób zagrożonych uzależnieniem              

i uzależnionych od alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, wyeliminowania negatywnych skutków społecznych zjawisk będących skutkami 

uzależnień od alkoholu i narkotyków. Realizatorzy Programu to: Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jednostki organizacyjne, 

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

W 2020 r. – Uchwała Nr XVI/135/2020 z 31 stycznia 2020 r.; w 2021 r. – Uchwała Nr XVI/1135/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. 

 Zgodnie z przedłożonymi sprawozdaniami w latach 2019-2021 realizowano zadania zgodnie z priorytetami wskazanymi w Programach  w poszczególnych 

latach.  

W 2021 r. opracowano dodatkowo „Diagnozę problemów społecznych na terenie miasta Lubartów”, opartą na badaniach dorosłych mieszkańców oraz dzieci            

i młodzieży pod katem problemów uzależnień, dostępności używek, zakresu profilaktyki, uzależnień behawioralnych, różnych aspektów wykluczenia 

społecznego, co w dalszych latach może wskazywać na kierunki działań w zakresie profilaktyki i interwencji w temacie szeroko pojętych uzależnień.   

 

Szczegóły dotyczące  realizacji Programu – www.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 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 zamieszkania seniorów. Dodatkowo w zakresie 

aplikowania środków w ramach ogłaszanych programów rządowych na rzecz seniorów i osób niepełnosprawnych w latach 2019-2021 dokonywano 

szczegółowej diagnozy struktury świadczeniobiorców ops oraz środowiska lokalnego w celu określenia docelowej grupy odbiorców programów.  

3.1.2 Zwiększenie Wydział Promocji, Kultury i Organizacje pozarządowe              Na bieżąco Liczba przedsięwzięć  



uczestnictwa osób starszych, 

niepełnosprawnych w sporcie  

i działalności kulturalnej  

Sportu i Komunikacji 

Społecznej Urzędu Miasta 

Lubartów 

i inne podmioty 

 

 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 2019 r. projekt unijny w ramach Działania 11.2 RPO WL 2014-2020: Klub „Senior +”  - uczestniczyło 30 osób oraz zajęcia gimnastyczne, zajęcia 

samoobrony, spotkania z dietetykiem, zajęcia wokalne, artystyczne, rękodzieło, historyczno-edukacyjne (w ramach działalności LOK);               

„Dzień seniora” – w formie integracyjnej wycieczki  do Regionalnego Muzeum Cebularza w Lublinie uczestniczyło 30 seniorów – pensjonariuszy 

DDPS; „Spotkanie opłatkowe” – uczestniczyło 25 osób; „Spotkanie wielkanocne” – uczestniczyło 18 osób;  z inicjatywy prywatnej osoby 

organizowano Wigilię dla mieszkańców miasta – samotnych, starszych, ubogich, obejmowanych wsparciem ops – uczestniczyło ok. 100 osób (41 os. 

– podopiecznych ops); w ramach działalności MOSiR  Lubartów organizowano imprezę „Radość przez Sport” oraz zawody Nordic Walking; 

 w 2020 r. realizowano 3 projekty socjalne, w ramach których wsparciem objęto 40 osób – pensjonariuszy DDPS w Lubartowie. Zorganizowano 

„Dzień Seniora”, „Mikołajki” oraz „Spotkanie opłatkowe” w formie dostarczenia do domów seniorów świątecznych upominków żywnościowych.             

W ramach akcji PCK w sytuacji pandemii 47 seniorów objęto pomocą w formie rzeczowych paczek z art. higieny osobistej; 60 seniorom dostarczono 

paczki żywnościowe. W ramach Programu „Wspieraj Seniora”- Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniora pomagano w dostarczaniu 

niezbędnych artykułów pierwszej pomocy; systematycznie monitorowano seniorów objętych usługami opiekuńczymi, samotnych                                          

i niepełnosprawnych z uwagi na izolację spowodowaną pandemią;  kontynuowano realizację projektu Klub „Senior+” w LOK Lubartów z udziałem                    

32 lubartowskich seniorów oraz zajęcia tematyczne dostosowane do potrzeb seniorów; 

 w 2021 r.  realizowano: z inicjatywy Rady Seniorów wspólnie z Urzędem Miasta Lubartów, MOPS i DDPS w Lubartowie „Miejski Dzień Seniora” – 

otwartą, plenerową imprezę integracyjną;   projekt socjalny „Wycieczkę do Motylarni do Lublina” jako formę integracyjno-edukacyjnego spotkania 

32 lubartowskich pensjonariuszy DDPS w Lubartowie z dziećmi – uczestnikami „Świetlicy Nowych Szans”;  w ramach działalności kulturalnej 

„Angażujemy, Edukujemy, Integrujemy” i trwałości projektu Klub „Senior +” w LOK prowadzono zajęcia promujące aktywny tryb życia tj. zajęcia 

Nordic Walking, gimnastykę, zajęcia na basenie, taneczne, wokalne, artystyczne, spotkania z literaturą, historyczno-edukacyjne, wykłady, prelekcje, 

jednodniowe wycieczki krajoznawczo-edukacyjne, spotkania integracyjne, spektakle teatralne, muzealne z udziałem 186 seniorów. 

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

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

i  rekreacyjne, wycieczki krajoznawcze, spotkania tematyczne. 

 

Szczegółowe informacje – LOK Lubartów, strona UTW Lubartów, strona MOSiR 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 

Podejmowano działalność wolontariacką m.in. ukierunkowaną na pomoc starszym i niepełnosprawnym w ramach funkcjonujących szkolnych kół 

wolontariuszy: w RCEZ – Szkolnego Koła Wolontariatu i PCK; w II LO – Szkolnego Klubu Wolontariusza „Anioły z II LO”; w Zespole Szkół Nr 2 – 

Szkolnego Klubu Wolontariusza. 

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


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 

W 2020 r. podsumowano trzyletnią kadencję miejskiej Rady Seniorów, która jest inicjatywą  dla osób starszych i do jej działania należało: 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 długookresowej na rzecz seniorów; inicjowanie działań na rzecz 

seniorów; upowszechnianie i promowanie współpracy władz samorządowych Miasta Lubartów ze środowiskiem działającym na rzecz osób starszych. 

Inicjowano spotkania rekreacyjno-kulturalne, spotkania okolicznościowe, inne zgodnie z potrzebami lubartowskich seniorów. 

Na stronach  internetowych www.mops.lubartow.pl, stronach www.lubartow.pl, www.loklubartow.pl w latach 2019-2021 r. zamieszczano bieżące informacje 

dotyczące zakresu świadczonych usług dla osób starszych i niepełnosprawnych,  dotyczące podejmowanych inicjatyw na rzecz seniorów, realizowanych 

projektów i programów, inicjatyw kulturalnych i społecznych. Ulotki i plakaty informacyjne udostępniane były w instytucjach użyteczności publicznej                    

w zakresie inicjatyw, imprez okolicznościowych, spotkań tematycznych. W 2019 i 2020 r. na stronach www.mops.lubartów zamieszczono 8 informacji dot. 

tematyki senioralnej oraz w zakresie niepełnosprawności. W 2021 r. w ramach pracy LOK w Lubartowie udostępniono 124 informacje dotyczące inicjatyw                          

dla seniorów, wydano 176 ulotek i informatorów we wskazanej tematyce. Na stronach lubartowskiego MOSiR  zamieszczano informacje dotyczące 

podejmowanych inicjatyw sportowych na rzecz seniorów i niepełnosprawnych, głównie w ramach akcji „Aktywny Lubartów”. 

Na bieżąco każdego roku o podejmowanych działaniach mieszkańcy informowani byli poprzez ogłoszenia i plakaty informacyjne, także w formie ogłoszeń             

w gazecie „Lubartowiak” oraz w portalach społecznościowych. 

3.2 Tworzenie przestrzeni miejskiej przyjaznej osobom niepełnosprawnym 

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 2019 r. zastosowano 30 rozwiązań w formie dostosowania funkcjonalności przejść               

dla pieszych wzdłuż ul. Lubelskiej. w 2020 r – 23 przejścia dla pieszych na ul. Piaskowej, Łąkowej i części ul. Lubelskiej.  

 

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. 

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


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 

Wskazane zadanie realizowane jest każdego roku w ramach zadań własnych oraz zleconych jst. uzupełnianie działaniami instytucji powiatowych w ramach 

współpracy. Podejmowano inicjatywy ochrony zdrowia psychicznego organizując spotkania ze specjalistami w placówkach oświatowych – w formie 

prelekcji, konferencji tematycznych. Systematycznie zapewniano wsparcie psychologiczne klientom ops w formie porad psychologa w ramach 

funkcjonującego Zespołu Poradnictwa Specjalistycznego.  

 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 latach 2019-2021 nie modernizowano placówek wsparcia dziennego na terenie miasta.  

Realizowano wsparcie w ramach placówek wsparcia dziennego tj. Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Lubartowie oraz „Świetlicy Nowych Szans”. 

 W 2019 r. wsparciem w ramach: DDPS – 56 osób, Świetlicy Nowych Szans – 83 dzieci; 

 W 2020 r. wsparciem w ramach: DDPS – 51 osób, Świetlicy Nowych Szans – 83 dzieci; 

 W 2021 r. wsparciem w ramach: DDPS – 46 osób, Świetlicy Nowych Szans – 39 dzieci. 

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 2019 r. usługami opiekuńczymi objęto 76 osób. 

 W 2020 r. usługami opiekuńczymi objęto 69 osób. 

 W 2021 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 2019 r. specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objętych było 16 osób, w tym specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób                                  

z zaburzeniami psychicznymi – 12 osób.            

 W 2020 r. specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objętych było 14 osób, w tym, specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób                              

z zaburzeniami psychicznymi – 12 osób. 

 W 2021 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 2019 r. objęto 79 osób;  w 2020 r. objęto 77 osób; w 2021 r. objęto 

72 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 osób potrzebujących. Kadra wykonująca wskazane zadanie jest systematycznie wprowadzana              

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

Od 2019 r. wprowadzono dodatkowe pomoc dla osób wymagających szczególnego wsparcia w formie realizowanych programów rządowych. W 2019 r. 

realizowano dwa programy w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych tj. Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 

oraz Program Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych – edycja 2019, w ramach których wsparciem objęto łącznie 9 osób niepełnosprawnych. W 2020 

r. realizowano programy: „Opieka wytchnieniowa”, „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, „Program Opieka 75+”, także Program ‘Wspieraj Seniora”. 

Łącznie pomocą objęto 18 osób niepełnosprawnych, starszych, wymagających dodatkowego wsparcia w zakresie poprawy jakości funkcjonowania                           

w środowisku. W 2021 r. kontynuowano realizację ww. programów rządowych udzielając wsparcia łącznie 28 osobom.   

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 i zakres usług opiekuńczych jest monitorowana na bieżąco przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie, który zleca bezpośrednio ich 

wykonanie dla mieszkańców Lubartowa organizacjom pozarządowym. Corocznie dokonywane są kontrole usług bezpośrednio w środowiskach zamieszkania 

osób korzystających ze świadczeń, sporządzany jest raport z zakresu kontroli, a także sprawozdania z wykonania usług. Bezpośredni monitoring 

systematycznie prowadzony jest w ramach pracy socjalnej pracowników socjalnych ops, wizytujących klientów w ich środowiskach zamieszkania. 

3.3.5 Budowa programów 

profilaktyki zdrowotnej 

adresowanej do osób 

Jednostki właściwe we 

wskazanym zakresie 

Jednostki ochrony zdrowia 

Organizacje pozarządowe  

i inne podmioty 

Na bieżąco Liczba realizowanych 

programów 

Liczba osób objętych 



starszych i niepełnosprawnych  profilaktyką 

W ramach  działalności Klubu „Senior+” w Lubartowskim Ośrodku Kultury prowadzono corocznie zajęcia promujące aktywny tryb życia oraz profilaktykę 

zdrowotną, adresowaną do osób starszych i niepełnosprawnych w 2019 r. – dla 30 uczestników, w 2020 r. – dla 32 seniorów; w 2021 r. – dla 32 seniorów.    

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, coroczne 

skierowanych do kilkudziesięciu seniorów.  Trudnością okazała się sytuacja pandemii i ograniczenia realizacji projektów z udziałem wielu osób. Mimo 

ograniczeń w latach 2019-2021 r. organizowano cykliczną akcję „Aktywny Lubartów”, promującą aktywność ruchową  m.in. starszych i niepełnosprawnych. 

W ramach działalności Dziennego Domu Pomocy Społecznej corocznie wprowadzano elementy promocji zdrowia i zdrowego stylu życia uczestnikom 

realizowanych projektów socjalnych i spotkań integracyjnych.  

 

Szczegółowe informacje: strony www  MOSiR, LOK, MOPS Lubartów 

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) 

Wydział Promocji, Kultury, 

Sportu i Komunikacji 

Społecznej 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  

Corocznie realizowano Program Współpracy Gminy  Miasto Lubartów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   – wskazującego zakres dotacji i zleceń realizacji zadań, partnerstw                        

w dziedzinie priorytetowych zadań publicznych wskazanych w programie na każdy rok jego realizacji.  

W ramach partnerstwa  Gminy Miasto Lubartów z organizacjami pozarządowymi corocznie współorganizowano wydarzenia dla mieszkańców: jarmarki 

świąteczne, kolędowanie z mieszkańcami,  Lubartowski Przegląd Kultury, Smaków i Rękodzieła Ziemi Lubelskiej, Annowanie –  Lubartowski Zlot Anek; 

Dzień Seniora; wykłady/ spotkania Uniwersytetu Trzeciego Wieku; realizowano partnerskie projekty unijne: „Klub Senior+”, „Świetlica Nowych Szans”, 

„Nie chcę być bierny”.  

W 2021 r.  - zrealizowano 73  umowy miasta z NGO przekazanych do realizacji zadań publicznych; zrealizowano 81 działań , w tym 73 umowy na zadania 

decyzyjne oraz 8 patronatów Burmistrza.  

 



Szczegółowe informacje – Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Lubartów www.lubartow.pl, www.mops-lubartow.pl 

4.1.2 Wspieranie rozwoju 

sektora pozarządowego                   

i wolontariatu 

Wydział Promocji, Kultury, 

Sportu i Komunikacji 

Społecznej Urzędu Miasta 

Lubartów 

Organizacje pozarządowe  

i inne podmioty 

Do  2018 Liczba organizacji 

pozarządowych 

współpracujących z gminą 

Liczba wolontariuszy 

Szczegółowe informacje  dotyczące współpracy organizacji pozarządowych z gminą określono corocznie w sprawozdaniach z zakresu realizacji corocznych 

programów współpracy gminy z sektorem NGO. 

W 2021 r. wskazano 46 organizacji pozarządowych współpracujących z Gminą Miasto Lubartów, a pracę w ramach wolontariatu wykonywało 300 

wolontariuszy – dane przedstawione na podstawie zrealizowanych umów i otrzymanych sprawozdań końcowych z realizacji zadań publicznych za dany rok.  

 

Szczegółowe informacje dotyczące wspierania sektora pozarządowego dostępne są w formie rocznych sprawozdań za lata 2019-2021 zamieszczonych                     

na stronie lubartow.pl –  sprawozdawczość / BIP. 

4.1.3 Opracowanie i 

realizacja rocznego Programu 

Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi 

 

Wydział Promocji, Kultury, 

Sportu i Komunikacji 

Społecznej 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.  

Zadania publiczne realizowane przez poszczególne organizacje dotowano w ramach ogłaszanych corocznie konkursów. Działalność dotyczyła m.in.:   

 wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – w 2019 r. zrealizowano 23 umowy; 2020 r. – 21; 2021 r. – 15; 

 turystyki i krajoznawstwa - w 2019 r. zrealizowano 1 umowę;  2020 r. – 2; 2021 r. – 3; 

 działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym – działalności rekreacyjnej, kulturalno-edukacyjnej – w 2019 r. zrealizowano 7 umów; 2020 r. – 8; 

2021 r. – 11; 

 ochrony i promocji zdrowia – w 2019 r. zrealizowano 1 umowę; 2020 r. – 1; 2021 r. – 1; 

 kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – w 2019 r. zrealizowano 8 umów; 2020 r. – 6; 2021 r. – 7; 

 nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania - w 2019 r. zrealizowano 1 umowę; 2020 r. – 0; 2021 r. – 1; 

 promocja Miasta – w 2019 r. zrealizowano 16 umów; 2020 r. – 9; 2021 r. – 23; 

 przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - w 2019 r. zrealizowano 11 umów; 2020 r. – 3; 2021 r. – 11; 

 pomocy społecznej - w 2019 r. zrealizowano 2 umowy; 2020 r. – 2; 2021 r. – 4. 

 

Szczegółowe informacje – strona www.lubartow.pl – sprawozdania; Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Lubartów. 

4.2 Rozwój służb publicznych 

4.2.1 Wzmocnienie  

i rozwijanie umiejętności 

Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej  

Organizacje pozarządowe  

i inne podmioty 

Na bieżąco Liczba zorganizowanych 

szkoleń 



pracowników socjalnych 

działających na rzecz 

pełniejszej integracji 

społecznej klientów pomocy 

społecznej poprzez 

systematyczne ich 

dokształcanie 

w Lubartowie 

 

Liczba uczestników szkoleń  

Corocznie korzystano z doskonalenia zawodowego pracowników socjalnych udostępniając innowacyjne formy szkoleń w formie online, webinariów, 

wideokonferencji, rzadziej w formie tradycyjnej: 

 w 2019 r. – 11 pracowników socjalnych uczestniczyło systematycznie w 6 tematycznych szkoleniach dotyczących zakresu pracy z rodzinami, z 

zakresu zmian przepisów dotyczących udzielanych świadczeń pomocy społecznej; 

 w 2020 r. – 11 uczestników – 7 szkoleń tematycznych w zakresie realizacji programów osłonowych, pracy z rodziną, udzielanych świadczeń z 

pomocy społecznej, roli pracownika w postępowaniach  dotyczących problemów rodzin w różnych aspektach - procedur NK, dot. interwencji 

kryzysowych: łącznie zrealizowano 21 form szkoleniowych wprowadzając  dodatkowo formułę szkoleń online, webinariów, spotkań za 

pośrednictwem platform internetowych  z uwagi na sytuację pandemii;  

 w 2021 r. – 11 uczestników – 10 inicjatyw ukierunkowanych na doskonalenie pracy w zawodzie pracownika socjalnego, tj. w formie: szkoleń, 

seminariów, spotkań tematycznych, konferencji (zakres wsparcia obejmował 44  formuł szkolenia dostępne m.in. dla pracowników socjalnych). 

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 

 

Poziom satysfakcji odbiorców zadań społecznych dokonywany jest corocznie głównie w formie oceny jakości świadczonej pomocy bezpośrednio  przez 

pracowników socjalnych MOPS w Lubartowie, w środowiskach zamieszkania klientów pomocy społecznej, podczas sporządzania wywiadów 

środowiskowych indywidualnie u każdego świadczeniobiorcy. Ocenie podlegała zastana sytuacja w miejscu zamieszkania,  jakość życia i jednocześnie 

dokonywana była analiza potrzeb klientów, wskazująca zakres i rodzaj proponowanej pomocy potrzebującym zewnętrznego wsparcia.   

Nie sformalizowano w latach 2019-2021 badań ankietowych. Corocznie sporządzano sprawozdania z działalności ops, z zakresu realizacji programów                                 

i projektów, zestawienia, prognozy, plany, które są następstwem diagnozy środowiska lokalnego pracowników socjalnych.  

Wskazując na usamodzielnienie w 2019 r. – 87 klientów ops, w 2020 r. – 48, w 2021 r. – 56, które zaprzestały korzystać z pomocy społecznej, określono,                

iż realizacja zadań pomocy społecznej jest celowa i skuteczna corocznie dla ok. 12% świadczeniobiorców.  

4.2.3 Upowszechnianie 

informacji o aktualnej ofercie  

i formach świadczeń 

pomocowych 

Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Lubartowie 

Organizacje pozarządowe  

i inne podmioty 

Na bieżąco Nakład materiałów 

informacyjnych  

Liczba informacji na stronie 

www 

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.  



Każdego roku w ramach obowiązku informacyjnego udostępniane są dla wszystkich informacje na stronach www poszczególnych jednostek,  wskazujące na 

oferty, ich zakres, rodzaj, formy udzielanej pomocy oraz miejsce jej udzielania.   

W ramach działań upowszechniania informacji o podejmowanych działaniach pomocowych grupom wymagającym szczególnego wsparcia w zakresie 

pomocy społecznej  i pracy socjalnej na stronie www.mops-lubartow.pl w 2019 r. – zamieszczono 8 informacji; 2020 r. – 38; 2021 r. – 37 informacji i nowych 

wpisów. Dodatkowo portal społecznościowy Facebook, na którym systematycznie udostępniane są informacje dotyczące bieżącej działalności MOPS                         

w Lubartowie, stanowi szybkie, powszechnie dostępne źródło informacji w zakresie lokalnej pomocy. 

  

 

 

Monitoring Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Lubartów na lata 2016-2025 polegał na zebraniu danych w formie kart ewaluacyjnych 

oraz analizy jakościowej i ilościowej dostępnych raportów, analiz i sprawozdań poszczególnych jednostek miasta za okres dotyczący analizy tj. za 2019, 2020 

i 2021 rok. Dane zestawiono w formie poglądowej, dostępnej w formie raportu ze wskazaniem zakresu wykonywanych zadań w ramach określonych celów 

operacyjnych i kierunków działań Strategii.  

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

