
Sprawozdanie   
z realizacji zadań określonych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Miasta Lubartów za 2006 roku 
 
 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Lubartów, określa 
realizację przyjętych działań na lata 2005-2013, zgodnie z jej misją, którą jest m.in. 
„zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego i równych szans rozwoju jego mieszkańców”. 
Przesłanie misji to „przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin (...) oraz 
zminimalizowanie rozmiarów i skutków wszelkich zjawisk społecznie negatywnych” poprzez 
„zaspokojenie potrzeb w zakresie rozwoju społecznego oraz uaktywnienie środowiska 
lokalnego (...)”.  

Celem generalnym Strategii jest „poprawa warunków i jakości Ŝycia mieszańców 
poprzez wzrost ich aktywności, integrację środowiska lokalnego oraz skuteczny system 
pomocy społecznej”. Został on sprecyzowany w formie 5 celów strategicznych, które 
zawierają cele szczegółowe, opisujące zakres działań oraz formę ich realizacji, na podstawie 
dokonanej diagnozy środowiska lokalnego oraz zgodnie z wynikającymi z niej potrzebami 
poprawy i rozwoju sytuacji społecznej. Realizację celów strategicznych określono w formie 
pięciu Programów. KaŜdy z nich zakłada osiągnięcie określonych Rezultatów poprzez 
realizację Projektów, zgodnie z przyjętym Harmonogramem działań. Zakładane rezultaty 
mierzone są za pomocą Wskaźników przypisanych do poszczególnych celów szczegółowych i 
projektów. 

Wskazany harmonogram precyzuje udział poszczególnych jednostek w realizacji 
projektów w określonym czasie. W 2006 r. do realizacji wskazano 5 programów, 
realizowanych w ramach 22 celów szczegółowych, których wykonawcami były: Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej; szkoły; Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych; organizacje pozarządowe: LFR, PCK, SIL; Lubartowski Ośrodek Kultury; 
Powiatowy Urząd Pracy; Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna; Sąd Rejonowy; Komenda 
Powiatowa Policji; Środowiskowy Dom Samopomocy; wolontariusze ze szkół. Działania 
oscylowały w obrębie 26 projektów, przewidzianych do realizacji na dany rok. 

  
 

 W ramach celu strategicznego 1, realizowano program, który ukierunkowany jest na 
zapewnienie systemu bezpieczeństwa socjalnego oraz przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu 
społecznemu. Działania realizowane w obrębie pięciu celów szczegółowych skierowano do 
poszczególnych grup zagroŜonych wykluczeniem społecznym tj. osób i rodzin korzystających 
długotrwale ze świadczeń pomocy społecznej, dotkniętych ubóstwem, rodzin 
dysfunkcjonalnych. Obejmowały one następujące projekty: 
 
1. Akcje pozyskiwania środków finansowych i rzeczowych dla dzieci z rodzin ubogich oraz 

na rzecz rodzin dysfunkcjonalnych. 
Do realizacji ww. projektu przystąpiły: 

a. Gimnazjum Nr 1 – Szkolny Klub Wolontariusza, w ramach akcji Mikołajki 2006 
przeprowadził zbiórkę słodyczy i maskotek, a następnie przekazał je na paczki 
mikołajkowe dla dzieci ze Świetlicy Środowiskowej dla Dzieci z Rodzin 
Dysfunkcyjnych oraz dla dzieci przebywających na leczeniu szpitalnym w 
Lubartowie; 

b. II Liceum Ogólnokształcące, w ramach dwóch akcji: PomóŜ koledze ze szkolnej 
ławki oraz Zbiórki darów dla najuboŜszych zebrano dary rzeczowe w postaci: 



odzieŜy, artykułów papierniczych, słodyczy, zabawek, które przekazano 
najbardziej potrzebującym uczniom szkoły;  

c. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który przeprowadził dwie akcje zbiórki 
Ŝywności dla rodzin ubogich tj.: Śniadanie Wielkanocne 2006 – z zebranych 
darów przygotowano 41 paczek Ŝywnościowych i Gwiazdka 2006, podczas której 
zabrano dary i przygotowano 79 paczek świątecznych dla klientów MOPS; 

d. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w ramach regionalnej akcji „PomóŜ 
dzieciom przetrwać zimę”, przeprowadziło zbiórkę artykułów Ŝywnościowych         
i odzieŜy dla potrzebujących rodzin Lubartowa; 

e. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych oraz Polski Czerwony KrzyŜ – jako 
dystrybutorzy Ŝywności w ramach Europejskiego Programie Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym  - PEAD, zajmowały się dostarczaniem Ŝywności dla najuboŜszych 
mieszkańców miasta: SIL objął działaniami 440 rodzin, a PCK – 107, które są  
klientami MOPS w Lubartowie; 

 
2. Cykliczne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieŜy z rodzin dysfunkcjonalnych 

Realizatorami projektu były: 
a. Gimnazjum Nr 1 oraz Gimnazjum Nr 2, które w ramach ferii zimowych 

zorganizowały zajęcia dla swoich uczniów; 
b. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skierowała na 

socjoterapeutyczne kolonie letnie do Okuninki 30 dzieci z rodzin 
wieloproblemowych; 

c. Polski Czerwony KrzyŜ zorganizował trzecią edycję akcji letniej Wakacje              
z PCK, której celem było zapewnienie letniego wypoczynku dla dzieci, 
zagospodarowanie czasu wolnego w sposób twórczy, ciekawy, zgodny                     
z zainteresowaniami uczestników; 

d. Świetlica Środowiskowa dla Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych działająca przy 
MOPS, prowadziła w okresie ferii letnich i zimowych codzienne zajęcia 
świetlicowe dla 30 dzieci z rodzin obejmowanych pomocą społeczną, 
organizowała plenerowe wycieczki krajoznawcze; grile; ogniska; spotkania 
tematyczne promujące zdrowy tryb Ŝycia, rozwijające zainteresowania; 

e. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych realizowało wycieczki turystyczno-
krajoznawcze dla 53 dzieci w ramach projektu „W Krainie Koziołka i Chlebowego 
Koguta”; „Ferie zimowe z psim zaprzęgiem” w formie trzech spotkań i kuligu               
w lasach kozłowieckich dla 55 dzieci; konkurs plastyczny „Pies mój przyjaciel” 
organizowany w szkołach i przedszkolach dla 198 wychowanków; „Spotkanie           
z zającem” z okazji świąt wielkanocnych dla 153 dzieci; 

f. Szkoła Podstawowa Nr 4 przy współpracy z Parafią Wniebowstąpienia Pańskiego 
zorganizowała kolonie letnie w Dąbkach dla 49 uczniów z rodzin wymagających 
wsparcia; w czasie ferii zimowych realizowano program „Bezpiecznie – zdrowo – 
sportowo” dla 90 uczniów – prowadzono zajęcia sportowe, plastyczno-techniczne, 
informatyczne, a takŜe zorganizowano jednodniową wycieczkę do Centrum Zabaw 
Dziecięcych w Lublinie. 

 
3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie opracował Informator o instytucjach i 

organizacjach zajmujących się problematyką pomocy społecznej na temat działalności 27 
instytucji funkcjonujących na terenie Lubartowa, zajmujących się wsparciem osób               
i rodzin w rozwiązywaniu róŜnych problemów społecznych m.in. w zakresie pomocy 
ofiarom przemocy i ich rodzinom (realizacja wskazanego projektu mieści się w ramach 
projektu ujętego w Programie 5 Strategii). 



4. Zespół Kuratorskiej SłuŜby do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych Rodzinnych 
i Nieletnich w ramach działalności Kuratorskiego Ośrodka przy Sądzie Rejonowym w 
Lubartowie, który jest placówką wsparcia dziennego dla młodzieŜy trudnej mającej 
kolizję z prawem, objął opieką 12 dzieci. W Ośrodku prowadzone były przez kuratorów 
rodzinnych zajęcia profilaktyczno-wspierające. W 2006 r. wprowadzono dodatkowo 
zajęcia z psychologiem. 

 
Rezultaty osiągnięte w ramach działań Programu 1 w 2006 r.: 

� Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych rodzin ubogich; 
� Ograniczenie niedoŜywienia wśród dzieci, młodzieŜy i dorosłych w rodzinach ubogich; 
� Zapobieganie marginalizacji i alienacji dzieci rodziców dotkniętych ubóstwem                

i wykluczeniem społecznym; 
� Zagwarantowanie dostępności usług opiekuńczych wszystkim osobom potrzebującym; 
� Zwiększenie efektywności i atrakcyjności działań prowadzonych w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych; 
� Zapewnienie dzieciom i młodzieŜy z rodzin dysfunkcjonalnych uczestnictwa                 

w wypoczynku. 
 
 
W ramach celu strategicznego 2 – Miejskiego programu wspierania profilaktyki problemów 
alkoholowych oraz uzaleŜnień, podejmowano działania mające na celu koordynację 
przedsięwzięć profilaktycznych, medycznych i edukacyjnych prowadzonych na rzecz osób 
uzaleŜnionych lub zagroŜonych uzaleŜnieniami oraz ich rodzin. M.in. realizowano: 
 
1. Zadanie w zakresie Utworzenia zespołu interdyscyplinarnego, zajmującego się 

rozwiązywaniem problemów alkoholowych na bazie: 
a. dotychczasowych doświadczeń i praktyk w formie powołanego Punktu 

Konsultacyjno-Informacyjnego dla Rodzin z Problemem Alkoholowym, gdzie 
połączono działania informacyjno-wspierające instytucji wspomagających terapię i 
profilaktykę uzaleŜnień. Działalność Punktu w 2006 r. opierała się na 
konsultacjach i poradnictwie specjalistycznym: prawnym, psychologicznym, w 
zakresie pracy socjalnej i pomocy społecznej oraz w zakresie uzaleŜnień i 
przemocy; 

b. działalności, wykonywanych zadań i współpracy 15 członków Miejskiej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubartowie, którzy są 
reprezentantami róŜnych profesji zawodowych w dziedzinie rozwiązywania 
problemów społecznych; wsparcia pedagogicznego, psychologicznego; w zakresie 
profilaktyki uzaleŜnień, terapii, resocjalizacji; działań prewencyjnych, 
informacyjnych. 

 
2. Projekty socjalne realizujące ciekawe formy pracy w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych prowadzone m.in. dla dzieci i młodzieŜy z rodzin z problemem 
alkoholowym 
Wykonawcami projektów były: 

a. Świetlica Środowiskowa dla Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych, w której przy 
współudziale psychologa i pedagoga realizowano projekt socjalny „Gry i zabawy 
– jako forma zajęć relaksacyjno-korekcyjnych”, który objął wszystkie dzieci 
uczestniczące w zajęciach Świetlicy. Jego celem było wykorzystanie róŜnych 
technik relaksacji, było nabycie umiejętności kontrolowania negatywnych emocji. 
Organizowano teŜ  róŜnego rodzaju zabawy i gry tematyczne, połączone z 



elementami muzykoterapii, art-terapii oraz socjoterapii, mające na celu 
kompensację funkcji socjalizacyjnej        i emocjonalno-ekspresyjnej dzieci z 
rodzin dysfunkcjonalnych.  

b. Polski Czerwony KrzyŜ realizował pogadanki na temat profilaktyki uzaleŜnień,    
w zakresie zagadnień tolerancji i wartości humanitarnych oraz czerwonokrzyskich 
zadań celowych w prowadzonych świetlicach profilaktyczno-wychowawczych 
przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 2. Wsparciem objęto 60 
wychowanków świetlic; 

c. Szkoła Podstawowa Nr 4 prowadziła program śyj inaczej. Działania skierowano 
na kształtowanie kompetencji i odpowiedzialności dzieci w zakresie budowania 
postawy społecznie akceptowanej, Ŝycia w zdrowiu fizycznym i psychicznym z 
dala od złych nawyków i nałogów, w oparciu o poczucie toŜsamości i wiary we 
własne moŜliwości oraz poczucie więzi rodzinnej; 
Projekt „Kolorowe dzieci - uśmiechnięte dzieci” stanowił cykl 20 godzin zajęć 
pozalekcyjnych dla trzech klas (udział ok. 90 dzieci). Jego celem było 
uaktywnienie i integracja dzieci z róŜnych środowisk – przedstawienie 
alternatywnych form spędzania czasu wolnego, wyrabianie odpowiedniej postawy 
wobec trudnych sytuacji środowiskowych, inspirowanie twórczości artystycznej 
dzieci. 
 

3. Cykliczne programy terapeutyczne dla dzieci i młodzieŜy oraz Programy edukacyjne           
z zakresu profilaktyki uzaleŜnień 
W ub. r. realizowano programy przez:  

a. Gimnazjum Nr 1 – Spójrz inaczej na agresję (124 uczniów); apel profilaktyczny 
Stop przemocy dla uczniów wszystkich klas gimnazjum; spektakl Z innej 
perspektywy nawiązujący do tematyki narkomani i skutków uzaleŜnień; 

b. Gimnazjum Nr 2 – Spójrz inaczej na agresję (30 godzin spotkań dla 69 uczniów); 
program profilaktyczny Bezpieczny start – warsztaty tematyczne obejmujące          
60 godzin spotkań dla 78 uczniów oraz grupowe wsparcie dla 20 osób z udziałem 
psychoterapeuty i socjoterapeuty; program NIE uzaleŜnieniom (155 uczniów); 

c. Szkołę Podstawową Nr 3 – Spójrz inaczej na agresję, Sport ucieczką od nałogów 
oraz autorski program profilaktyczny Świat byłby duŜo lepszy; 

d. Szkołę Podstawową Nr 4 – Spójrz inaczej; Spójrz inaczej na agresję (30 godzin 
spotkań dla trzech klas – ok. 30 uczniów); 

e. II Liceum Ogólnokształcące – zajęcia z zakresu profilaktyki antyalkoholowej 
Alkohol kradnie wolność przeprowadzone w ramach zajęć wychowawczych przez 
pedagoga szkolnego, z wykorzystaniem materiałów poglądowych: broszur, ulotek, 
przekazu filmowego – celem akcji było wskazanie młodzieŜy alternatywnych 
rozwiązań walki z uzaleŜnieniami; program Profilaktyka antynarkotykowa 
obejmował warsztaty asertywności dla uczniów, w zakresie rozwiązywania 
konfliktów, „odkrywania” własnej wartości, poczucia sensu Ŝycia; wsparciem 
objęto wszystkich uczniów szkoły; 

f. Zespół Szkół Nr 2 – program UzaleŜnieniom NIE, obejmujący tematykę 
uzaleŜnień od alkoholu pt.: Alkohol kradnie wolność, z udziałem rodziców, 
terapeutów, przedstawicieli policji; autorski program profilaktyczny Znać siebie – 
bardziej być; 

g. Komendę Powiatową Policji – działania obejmujące 52 spotkania z dziećmi, 
młodzieŜą, rodzicami i pedagogami, wspierające profilaktykę problemów 
uzaleŜnień alkoholowych, narkotykowych oraz w zakresie rozpoznawania                 
i przeciwdziałania zjawiskom patologicznym. 



4. W ramach akcji informacyjnej prowadzono Rubrykę informacyjną w lokalnej prasie, 
rozpowszechniającą problematykę uzaleŜnień i sposoby walki z ich skutkami 
W 2006 r. z inicjatywy Lubartowskiego Ośrodka Kultury, w lokalnym tygodniku 
„Lubartowiak” zamieszczano artykuły dotyczące uzaleŜnień m.in. alkoholizmu, 
toksykomanii, narkomanii, anoreksji, uzaleŜnień od Internetu. Ukazało się 17 artykułów, 
w tym utworzono stałą rubrykę Krótkie rozumki poruszającą problematykę nietrzeźwości 
kierowców w regionie.  
 

5. W zakresie działań strategicznych Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Lubartowie było Przygotowanie broszur i ulotek o tematyce uzaleŜnień, 
które w ilości ok. 1000 sztuk rozpowszechniano w miejscach publicznych. 

   
Rezultaty osiągnięte w ramach działań Programu 2 w 2006 r.: 

� Mobilizowanie osób, korzystających ze świadczeń społecznych i ich rodzin do 
podejmowania działań zmierzających do rozwiązania występujących problemów 
alkoholowych; 

� Zwiększenie dostępności i skuteczności zorganizowanych form pomocy 
psychologicznej i socjologicznej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dla 
dzieci z rodzin alkoholowych; 

� Upowszechnienie nowoczesnych programów profilaktycznych i metod kształcenia 
postaw, słuŜących zdrowemu i trzeźwemu Ŝyciu; 

� Podniesienie poziomu świadomości społecznej w zakresie zagroŜeń uzaleŜnieniami. 
 
 
W ramach celu strategicznego 3, zainicjowano Program aktywizacji i integracji osób i rodzin 
z grup szczególnego ryzyka w Lubartowie, który skierowany jest do bezrobotnych, 
bezdomnych, osób niepełnosprawnych, starszych wiekiem. Głównym zamierzeniem tego 
programu jest poszukiwanie nowych rozwiązań pomocy pozamaterialnej, tak aby 
przeciwdziałać zjawisku „uzaleŜniania” się świadczeniobiorców od finansowej pomocy 
społecznej oraz dąŜenie do zmiany ich postawy z pasywnej na aktywną. Aby sprostać temu 
zadaniu w ub. r. realizowano: 
 
1. W zakresie Aktywizacji osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji, 

obejmowanych pomocą społeczną: 
a. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w lipcu 2006 r. rozpoczął realizację projektu 

„ZACZNIJ OD NOWA” – Program wsparcia długotrwale bezrobotnych 
lubartowian, współfinansowany z środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
30 bezrobotnych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej objęto kompleksowym 
wsparciem w formie doradztwa psychologicznego, zawodowego, 
specjalistycznych szkoleń zawodowych w zakresie: kucharz małej gastronomii, 
sprzedawca z obsługą komputera i kas fiskalnych, handlowiec z obsługą 
komputera i kas fiskalnych. Wszystkie osoby uzyskały świadectwa ukończenia 
kursów zawodowych z uprawnieniami wykonywania pracy w danej dziedzinie.  

b. w Lubelskiej Fundacji Rozwoju w ramach Klubu Pracy z bezpłatnych porad 
indywidualnych skorzystało 396 osób bezrobotnych: doradztwem zawodowym 
objęto 86 osób; 59 osobom udzielono pomocy w zakresie zakładania działalności 
gospodarczej; z poradnictwa z zakresu prawa pracy, ustawodawstwa dotyczącego 
bezrobotnych oraz zakresu ubezpieczeń społecznych skorzystało 141 osób; 110 
osobom udzielono pomocy przy sporządzaniu Ŝyciorysu, listu motywacyjnego, 
ofert itp. Zorganizowano 24 sesje tematyczne, 4 giełdy pracy, pozyskano 212 ofert 



pracy stałej i okresowej. W ramach projektu  Uniknąć bezrobocia, kierowanego do 
osób krótkotrwale bezrobotnych pracujących w zakładzie znajdującym się w stanie 
likwidacji czy będących w okresie wypowiedzenia, przeprowadzono 9 szkoleń 
tematycznych z modułem psychologicznym i informacją zawodową dla 83 osób. 
Projekt Wiedza to przyszłość – szkolenia dla osób odchodzących z rolnictwa objął 
wsparciem 93 osoby w ramach 8 szkoleń zawodowych, uprawniających do 
wykonywania umiejętności poszukiwanych na rynku pracy.  

 
2. W ramach działalności Punktu informacyjnego o aktualnych ofertach pracy, poradnictwie, 

szkoleniach i pomocy socjalnej prowadzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
oraz Powiatowy Urząd Pracy, w 2006 roku udostępniono 60 ofert pracy, które za 
pośrednictwem pracowników socjalnych przekazano bezrobotnym klientom MOPS, 
poszukującym zatrudnienia. 

 
3. Inicjatywę Utworzenia grupy wsparcia dla osób niepełnosprawnych podejmował 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubartowie, poprzez uaktywnienie uczestników 
codziennych zajęć pracowni terapeutycznych tej instytucji. 
 

4. Centrum Wolontariatu dla MłodzieŜy – to działania podejmowane przez lubartowskie 
szkoły. Realizowane były w: 

a. Gimnazjum Nr 1 w ramach Szkolnego Koła Wolontariusza; 
b. Gimnazjum Nr 2 w ramach Szkolnego Koła Wolontariatu „Pomocna dłoń”, 

skupiającego 30 uczestników; 
c. II Liceum Ogólnokształcące w ramach Szkolnego Klubu Wolontariusza. 
 

5. Inicjatorem Utworzenia Centrum Wolontariatu dla Dorosłych jest Stowarzyszenie 
Inicjatyw Lokalnych w Lubartowie. W 2006 r. SIL podpisał 2 umowy wolontariackie           
z osobami dorosłymi i ściśle współpracował z 20 osobami – wolontariuszami, 
angaŜującymi się w lokalne inicjatywy społeczne. 

 
6. Do realizacji Projektów socjalnych skierowanych do grup szczególnego ryzyka oraz 

zagroŜonych wykluczeniem społecznym, przystąpiły instytucje: 
a. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie, który zrealizował 4 projekty 

socjalne tj.: Spotkanie Integracyjne z okazji Międzynarodowego Dnia Osób 
Starszych – dla 75 osób w wieku starszym; Spotkanie Opłatkowe – dla 80 osób 
starszych, samotnych i niepełnosprawnych; Zabawę Karnawałową 2006 – dla 200 
dzieci z rodzin zagroŜonych dysfunkjonalnością, korzystających ze świadczeń 
pomocy społecznej; Pokonaj Swój Lęk – Program edukacyjno-informacyjny dla 
członków rodzin osób uzaleŜnionych będących klientami MOPS w Lubartowie – 
objął działaniami w okresie od kwietnia do grudnia 2006 r. 25 osób 
współuzaleŜnionych w rodzinie, w formie specjalistycznego wsparcia 
psychologicznego indywidualnego i grupowego.  
Do organizacji ww. spotkań włączyli się: Lubartowski Ośrodek Kultury oraz 
wolontariusze lubartowskich szkół; 

b. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „SIL” w Lubartowie, które realizowało 
programy: „Przemóc niemoc – ograniczenie zjawiska marginalizacji społecznej 
oraz „Przemóc niemoc – pokonać przemoc” – obydwa skierowane do ofiar              
i sprawców przemocy, oferujące pomoc psychologiczną i prawną, doradztwo, 
zajęcia w grupach wsparcia; Nasza sztuka nasze Ŝycie – projekt skierowany do 186 
osób niepełnosprawnych. 



c. Lubelska Fundacja Rozwoju dla osób odbywających karę pozbawienia wolności      
i wychodzących na wolność uczestniczyła w  Programie resocjalizacyjnym  dla 
osób osadzonych, którego celem była aktywizacja ww. osób poprzez szkolenia, 
poradnictwo zawodowe, warsztaty psychologiczne; wsparciem objęto 104 osoby, 
w tym 9 mieszkańców Lubartowa. 

 
Rezultaty osiągnięte w ramach działań Programu 3 w 2006 r.: 

� UmoŜliwienie osobom bezrobotnym uzyskania kompleksowych informacji o ofertach 
pracy, wolnych miejscach pracy, usługach poradnictwa zawodowego, szkoleniach oraz 
pomocy socjalnej; 

� Reintegracja społeczna i zawodowa zmarginalizowanych środowisk; 
� Rozszerzenie oferty działań pomocowych dla osób starszych; 
� Wyzwolenie u osób z grup zagroŜonych wykluczeniem społecznym dąŜenia do zmiany 

trudnej sytuacji Ŝyciowej oraz rozwiązywania własnych problemów poprzez 
działalność w grupie samopomocowej; 

� Aktywizacja i integracja społeczności lokalnych w kierunku stworzenia solidaryzmu 
społecznego. 

 
 
Działania realizowane w ramach celu strategicznego 4 – Miejskiego programu dostępu do 
edukacji, kultury i sportu osób z grup zagroŜonych wykluczeniem społecznym, zmierzają do 
zapewnienia dostępu mieszkańcom miasta do dóbr społecznych (edukacji, kultury, sportu), 
zwłaszcza tych grup, które zagroŜone są marginalizacją społeczną. W ub. r. osiągane było to 
poprzez realizowanie programów edukacyjnych, podejmowanie działań społeczno-
kulturalnych oraz promowanie zdrowego trybu Ŝycia w środowisku lokalnym w ramach: 
 
1. WypoŜyczalni podręczników szkolnych dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej 

sytuacji materialnej 
a. w Gimnazjum Nr 1 – udostępniono 115 egzemplarzy podręczników dla uczniów 

zgłaszających ich brak z uwagi na bardzo trudną sytuację ekonomiczną (w grudniu 
2006 r. zabezpieczono bezpłatnie w podręczniki uczniów z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu lekkim); 

b. w Gimnazjum Nr 2 – 52 uczniów szkoły zaopatrzono w 298 egzemplarzy 
bezpłatnych podręczników szkolnych (18 – otrzymało komplety podręczników na 
dany rok szkolny, 34 – zaopatrzono w pojedyncze, brakujące egzemplarze); 
pomoc w tym zakresie objęła 34 uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu 
lekkim i umiarkowanym; zaopatrzenie biblioteki szkolnej w bezpłatne podręczniki 
pochodzi od prywatnych osób – absolwentów oraz z wydawnictw; 

c. w II Liceum Ogólnokształcącym – udostępniono 95 egzemplarzy podręczników 
szkolnych dla uczniów z rodzin najuboŜszych, wskazanych przez wychowawców  
i pedagoga szkolnego; egzemplarze, którymi dysponuje biblioteka szkolna 
pozyskane są nieodpłatnie  od wydawnictw, 16 sztuk zakupiono za środki 
przekazane przez Radę Rodziców. 

 
2. Programów edukacyjnych w zakresie oświaty zdrowotnej prowadzonych przez: 

a. Polski Czerwony KrzyŜ, który promując zdrowie i zdrowy tryb Ŝycia realizował w 
lubartowskich przedszkolach oraz najmłodszych klasach szkół podstawowych 
program prozdrowotny pt. Super Wiewiórka – Przyjaciółka Oli i Kuby; w ramach 
propagowania zdrowego stylu Ŝycia i pogłębiania wiedzy na temat zagroŜeń 



zdrowia i sposobów walki z nimi, 16 uczniów szkół gimnazjalnych i średnich  
wzięło udział w Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu śycia PCK; 

b. Szkołę Podstawową Nr 4, która realizowała projekt wychowawczo-edukacyjny 
Chcę Ŝyć zdrowo, obejmujący swoim działaniem 18 dziesięcioletnich uczniów. 
Działania, prowadzone w formie atrakcyjnych dla dzieci zabaw, gier, konkursów, 
pogadanek, miały na celu kształtowanie właściwych postaw prozdrowotnych –      
poznanie róŜnych sposobów dbania o zdrowie, zdrowego stylu odŜywiania, 
nabycie prawidłowych nawyków higienicznych, poŜytecznego wykorzystania 
czasu wolnego, umiejętnego korzystania z mediów i dóbr kultury; 

c. Gimnazjum Nr 1 w ramach pogadanek na temat zdrowego Ŝywienia, 
przygotowania do Ŝycia w rodzinie; 

d. Gimnazjum Nr 2 – Spotkania na temat HIV/AIDS dla 178 uczniów, mające na celu 
promocję ochrony zdrowia młodych osób przed zagroŜeniami cywilizacyjnymi; 

e. II Liceum Ogólnokształcące w zakresie wsparcia pedagogicznego uczniów klas 
maturalnych prowadziło program Stres pod kontrolą, którego zadaniem było 
poznanie reakcji własnego organizmu na stres i zapoznanie się z metodami 
zapobiegania negatywnym skutkom sytuacji stresogennych; zajęcia prowadzono  
w formie wykładów, dyskusji, projekcji filmowych; w ramach zajęć dotyczących 
Profilaktyki HIV i AIDS prowadzono spotkania informacyjne na temat zagroŜeń 
chorób zakaźnych i sposobów zapobiegania im; dla uczniów klas I-II prowadzono 
zajęcia profilaktyczne Rozmowy z młodzieŜą o Ŝyciu w ramach programu 
sponsorowanego m.in. przez rząd polski pt.: Promocja zdrowia fizycznego, 
psychicznego i społecznego w systemie edukacji i poprzez system edukacji – 
program obejmował tematykę dotyczącą róŜnych zagadnień i wartości Ŝycia 
człowieka; 

f. Zespół Szkół Nr 2 w zakresie promocji zdrowego stylu Ŝycia poprzez działalność                   
ośmiu szkolnych kół sportowych, skupiających 120 uczniów. 

 
3. Akcji edukacyjnych wspierających rodzinę w pełnionych przez nią funkcjach, które 

prowadziły: 
a. Komenda Powiatowa Policji w Lubartowie realizowała programy skierowane 

zarówno do dzieci, młodzieŜy oraz dorosłych: Jestem Bezpieczny – program 
edukacyjny realizowany w formie spotkań i pogadanek prowadzonych przez 
asystenta ds. nieletnich i patologii społecznych Sekcji Prewencji KPP, skierowany 
do dzieci klas IV-VI wszystkich szkół podstawowych, którego celem było 
wykreowanie prawidłowych postaw i zachowań dzieci w sytuacjach dla nich 
niebezpiecznych (w 2006 r. odbyło się 13 spotkań; program jest nadal 
kontynuowany w bieŜącym roku); Bezpieczna droga do szkoły – program 
edukacyjny skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych 
oraz ich rodziców i opiekunów, mający na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci i 
młodzieŜy na drogach (w 2006 r. przeprowadzono 12 spotkań z uczniami 
zainteresowanych szkół); Identyfikacja – cykliczny program profilaktyczny 
skierowany do wszystkich mieszkańców Lubartowa, którego celem jest 
ograniczenie zjawiska kradzieŜy rowerów poprzez ich znakowanie oraz 
informowanie społeczeństwa jak zabezpieczać mienie przed kradzieŜą – w 2006 r. 
przeprowadzono 6 akcji w ramach tego programu; Bezpieczny wypoczynek – 
program edukacyjny skierowany do dzieci, młodzieŜy i osób dorosłych 
korzystających z róŜnych form wypoczynku, realizowany okresie ferii szkolnych 
oraz w okresie letnim w rejonach atrakcyjnych turystycznie (spotkania z 
uczestnikami zorganizowanych i niezorganizowanych form wypoczynku); Czy psy 



muszą gryźć – program edukacyjny realizowany w formie spotkań połączonych z 
prelekcją filmu tematycznego (w ub. r. zrealizowano 7 spotkań) skierowany do 
nieletnich i dorosłych, mający na celu kształtowanie bezpiecznych zachowań w 
przypadkach zagroŜenia ze strony zwierząt oraz kształtowanie świadomości 
prawnej związanej ze zwierzętami;  

b. Szkoła Podstawowa Nr 4 – działania edukacyjne w ramach projektu Rozsądni 
Rodzice z zakresu wychowania, opieki, profilaktyki, elementów pedagogiki, 
psychologii i terapii medycznej w formie: 

- zajęć warsztatowych obejmujących tematykę dostosowaną do wieku 
rozwojowego dziecka – odbiorcami projektu byli rodzice uczniów 
szkoły, odczuwający potrzebę wsparcia w formie konsultacji i porad, 
pełnionych przez siebie funkcjach rodzicielskich; 

- indywidualnych konsultacji rodziców z pedagogiem szkolnym; 
- otwartych spotkań z udziałem szerokiego grona rodziców, podejmujące 

tematykę z zakresu wsparcia rodziny; 
- ogólnoszkolnego spotkania z rodzicami, dotyczącego problematyki 

ADHD u dzieci i młodzieŜy w formie multimedialnej prezentacji; 
- warsztatowych spotkań dla rodziców dzieci oddziału przedszkolnego, 

skupionych wokół zagadnienia dojrzałości szkolnej i przygotowania 
maluchów do roli ucznia; 

- warsztatów dla rodziców uczniów klas III, mających na celu pogłębianie 
umiejętności niezbędnych w prawidłowych relacjach z dziećmi; 
poruszano problematykę współpracy rodziny i szkoły w procesie rozwoju 
dziecka; 

- zajęć warsztatowych – edukacyjnych dla rodziców uczniów klas IV, 
obejmujących: zagadnienia asertywności, empatii, samooceny, 
samoświadomości, kształtowania właściwych relacji z dziećmi, 
zdobywanie umiejętności pracy nad sobą, łagodzenia stresów i 
negatywnych emocji. 

 
4. Organizowania wydarzeń artystycznych, kulturalnych i sportowych z udziałem osób          

z grup zagroŜonych wykluczeniem społecznym 
Przedsięwzięcia takie były organizowane w instytucjach na terenie miasta, w ramach 
wewnętrznych imprez przewidzianych w harmonogramach zajęć:  

a. Lubartowski Ośrodek Kultury w Lubartowie był organizatorem                                 
i współorganizatorem imprez kulturalnych i sportowych kierowanych do 
wszystkich mieszkańców miasta – ogólnie przeprowadzono 38 imprez oraz dwa 
konkursy: plastyczny śyj świadomie i bezpiecznie, fotograficzny Jedno Ŝycie - 
mądry wybór; cyklicznie prowadzono warsztaty muzyczno-wokalno-ruchowe; 

b. w ramach działań Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych zorganizowano imprezę 
plenerową Wystawa psów wszelkiej maści, w której uczestniczyło 800 osób,            
a wśród nich aktywnie 153 dzieci; dla 232 dzieci zorganizowano Spotkanie              
z Mikołajem oraz Gwiazdkę Betlejemską; 

c. II Liceum Ogólnokształcące było organizatorem: 
- VI Lekkoatletycznych Mistrzostw Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu 

Lubartowskiego, prowadzonych w formie zawodów sportowych w 
sześciu konkurencjach; uczestnikami Mistrzostw byli uczniowie I-II klas 
szkół ponadgimnazjalnych – łącznie 121 zawodników; celem imprezy 
była m.in. popularyzacja lekkiej atletyki wśród młodzieŜy oraz integracja 
środowisk szkolnych powiatu; 



- IX Zawodów rekreacyjno-sportowych szkół podstawowych klas I-III 
„Sportowe Potyczki”, w których w jedenastu konkurencjach sportowych 
uczestniczyło 60 uczniów z trzech lubartowskich szkół podstawowych; 
nagrodami były pamiątkowe dyplomy, puchary, słodycze oraz gry 
planszowe; turniej obsługiwała 24 osobowa grupa uczniów II LO; 

- XIX Międzyszkolnego Turnieju Szkół Podstawowych „O uśmiech 
dziecka” , którego uczestnikami było 72 uczniów – reprezentujących  
szkoły podstawowe w potyczkach sportowych; przeprowadzono 15 
konkurencji sportowych; wszystkie druŜyny otrzymały dyplomy                
i puchary, zaś kaŜdy z zawodników słodycze; 

- XVI Międzyszkolnych Igrzysk Lekkiej Atletyki – „MILA” – turnieju 
sportowego w ramach trzech konkurencji dla 104 zawodników, 
reprezentantów szkół podstawowych; 

wszystkie nagrody w ramach ww. imprez sportowych ufundowane były przez   
Urząd Miasta Lubartów; 

d. w ramach funkcjonowania Zespołu Szkół Nr 2 w Lubartowie organizowano 
ogólnoszkolne imprezy w formie spektakli. 

 
Rezultaty osiągnięte w ramach działań Programu 4 w 2006 r.: 

� ZrównowaŜenie szans edukacyjnych dzieci z rodzin wielodzietnych i w trudnej sytuacji 
materialnej; 

� Wzrost świadomości społecznej w zakresie oświaty zdrowotnej; 
� Wzrost świadomości rodziców w zakresie pełnienia funkcji rodzicielskich; 
� Zwiększenie udziału osób z grup zagroŜonych wykluczeniem społecznym w edukacji 

szkolnej, wydarzeniach artystycznych, kulturalnych i sportowych na terenie miasta. 
 
 
Cel 5 dokumentu Strategii określa Miejski program rozwoju słuŜb społecznych oraz 
skutecznego systemu pomocy opartego na współpracy instytucjonalnej. Zadaniem tego 
programu jest stworzenie współpracy i komunikacji pomiędzy instytucjami pomocowymi 
działającymi na terenie miasta, a tym samym rozwinięcie skutecznej, skoordynowanej 
pomocy instytucjonalno-usługowej dla osób z grup szczególnego ryzyka oraz zagroŜonych 
marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Cel ten osiągany był poprzez: 
 
1. Wspólną pracę nad dokumentem Strategii przez poszczególne instytucje, w zakresie 

wyłonionych zadań na dany rok. Celem tych działań staje się Utworzenie zintegrowanego 
systemu instytucjonalnej pomocy społecznej, co ma wymiar długofalowy  i przekłada się 
na cały okres realizacji Strategii; 

 
2. Szkolenia pracowników instytucji zajmujących się osobami z grup szczególnego ryzyka 

oraz zagroŜonych wykluczeniem społecznym, które realizowała m.in.: 
a. Lubelska Fundacja Rozwoju poprzez realizację projektu Lokalne ośrodki 

kształcenia ustawicznego pracowników w ramach Priorytetu II Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Wzmocnienie rozwoju zasobów 
ludzkich w regionach”, Działanie 2.1. „Rozwój umiejętności powiązany z 
potrzebami regionalnego rynku pracy i moŜliwościami kształcenia ustawicznego w 
regionie”, realizowano bezpłatne szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw z 
powiatu lubartowskiego; w 2006 r. zrealizowano 7 szkoleń, z których korzystało 
147 osób (w tym pracowników lubartowskich urzędów); 



w ramach projektu Program Kształcenia Ustawicznego – Pracownik z Klasą 
przeprowadzono 9 szkoleń dla 145 osób (pracowników przedsiębiorstw z terenu 
powiatu), które skorzystały z moŜliwości podwyŜszenia swoich kwalifikacji 
zawodowych oraz dostosowania ich do aktualnych wymogów rynku pracy; 

b. Z inicjatywy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zorganizowano trzydniowe 
warsztaty pt.: Europejski Fundusz Społeczny szansą dla Powiatu Lubartowskiego, 
prowadzone przez ROSzEFS w Lublinie dla 27 pracowników instytucji 
samorządowych i powiatowych z trenu miasta. 

 
3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej opracował Informator o instytucjach i organizacjach 

zajmujących się problematyką pomocy społecznej. Stanowi on zbiór niezbędnych 
informacji dotyczących moŜliwości i zakresu usług informacyjno-wspierających 
oferowanych przez 27 instytucji funkcjonujących na terenie miasta, zajmujących się 
problematyką pomocy społecznej. Informator będzie rozpowszechniony w 2007 roku na 
terenie miasta w instytucjach uŜyteczności publicznej. 

 
4. Zadanie Udostępnienia informacji o działalności instytucji pomocowych funkcjonujących 

na terenie miasta za pomocą Internetu podjął Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej             
w Lubartowie, który we wrześniu 2006 r. uruchomił stronę internetową               
www.mops-lubartow.pl. Zawiera ona aktualne informacje dotyczące działalności Ośrodka 
Pomocy Społecznej, podejmowanych działań w środowisku, informacji istotnych dla 
klientów. Celem tego przedsięwzięcia jest rozpowszechnianie tematyki związanej                  
z pomocą społeczną w regionie. 

 
5. Z uwagi na brak środków finansowych nie zrealizowano projektu WyposaŜenia Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w specjalistyczny sprzęt komputerowy wraz                          
z oprogramowaniem. Zadania w tej dziedzinie przesunięto na dalszy okres 
programowania. 

 
6. Inicjatorem Lokalnej koalicji partnerów społecznych realizujących cele zmierzające do 

rozwiązywania problemów społecznych była Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna         
w Lubartowie, która w czerwcu 2006 r. zorganizowała spotkanie przedstawicieli instytucji 
z terenu miasta, zajmujących się problematyką pomocy społecznej. 

 
Rezultaty osiągnięte w ramach działań Programu 5 w 2006 r.: 

� Wzrost kompetencji osób świadczących pomoc osobom z grup szczególnego ryzyka 
oraz zagroŜonych wykluczeniem społecznym; 

� Wzrost poziomu świadczonych usług z zakresu pomocy społecznej; 
� Poprawa dostępności i jakości pracy socjalnej; 
� Zwiększenie dostępności do praw i usług mieszkańców miasta, znajdujących się            

w trudnej sytuacji materialnej; 
� Wzrost zaangaŜowania partnerów społecznych w tworzenie i realizację programów 
środowiskowych na rzecz grup zagroŜonych wykluczeniem społecznym. 

 
 

Analiza poszczególnych programów Strategii w 2006 r. wskazuje na duŜą aktywność        
w zakresie tworzenia i realizacji programów i projektów profilaktycznych, edukacyjnych          
i informacyjnych w celu niwelowania zjawiska marginalizacji i wykluczenia społecznego           
w lokalnym środowisku. Podejmowane w ub. r. inicjatywy w tym zakresie to działania 



ponadprogramowe w poszczególnych instytucjach i organizacjach, często z udziałem 
wolontariatu, finansowo wspomagane przez sponsorów i środki zewnętrzne.  

Niewątpliwie niezbędnym warunkiem sprawnej i rzetelnej realizacji zadań Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Lubartów jest ich kontynuowanie poprzez 
programy i projekty określone w Harmonogramie działań; takŜe konieczne jest uściślenie 
współpracy i komunikacji instytucji słuŜb społecznych Lubartowa, w celu skoordynowania        
i zintegrowania systemu pomocy na rzecz zagroŜonych środowisk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 



UCHWAŁA NR ..../......../..... 
RADY MIASTA LUBARTÓW 

z dnia ................ 2007 r. 
 

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań określonych w Strategii Rozwiązywania   
                 Problemów Społecznych Miasta Lubartów za 2006 rok  
 
 
 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tj. Dz.U.Nr 142, poz.1591 z 2001 r. z późn. zm.), art. 17 ust. 1 pkt 1art., w związku 
z 110 ust. 4 i 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.Nr 64, poz. 593 z 
późn. zm.) oraz Uchwałą Nr XXVIII/222/05 Rady Miasta Lubartów z dnia 11 kwietnia 2005 
r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Lubartów, 
Rada Miasta uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1 
Przyjmuje sprawozdanie z realizacji zadań określonych w Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych Miasta Lubartów za 2006 rok, stanowiące załącznik do niniejszej 
uchwały. 
 

§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
        PRZEWODNICZĄCY 
            RADY MIASTA 
 
 
           Tadeusz Trąbka 
 
 

 


