
                   
 
 

SPRAWOZDANIE   
 

Z REALIZACJI ZADA Ń OKREŚLONYCH W STRATEGII ROZWI ĄZYWANIA 
PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA LUBARTÓW ZA 2007 ROKU 

 
 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Lubartów określa realizację 
działań z zakresu pomocy społecznej na lata 2005-2013. Zgodnie z jej misją, głównym 
przesłaniem Strategii jest zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego, przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu w Lubartowie 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  
rozwoju sytuacji społecznej. Realizację celów strategicznych określono w formie pięciu 
Programów. KaŜdy z nich zakłada osiągnięcie konkretnych 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 2007 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; Stowarzyszenie Przyjaciół 
Niepełnosprawnych LIBRA; Lubartowski Ośrodek Kultury; Powiatowy Urząd Pracy; Sąd 
Rejonowy; Komenda Powiatowa Policji; Środowiskowy Dom Samopomocy; wolontariusze 
ze szkół. Działania oscylowały w obrębie 22 projektów realizowanych w 2007 roku. 

  
 

 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 – w ramach akcji mikołajkowej 2007 przeprowadziło zbiórkę 
słodyczy, zabawek, artykułów szkolnych, a następnie przekazało je na paczki 
mikołajkowe dla dzieci – uczestników zajęć Świetlicy Środowiskowej dla Dzieci z 
Rodzin Dysfunkcyjnych przy MOPS w Lubartowie. Natomiast, z zebranych i 
otrzymanych darów Ŝywnościowych zrobiono 18 paczek świątecznych, które 
przekazano najbardziej potrzebującym rodzinom uczniów gimnazjum; 
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b. Gimnazjum Nr 2 – uczniowie tej szkoły brali udział w akcjach charytatywnych: 
PomóŜ dzieciom przetrwać zimę, I ty moŜesz zostać Św. Mikołajem, Wielkiej 
Orkiestrze Świątecznej Pomocy; w koncercie charytatywnym pt.: Lubartowska 
młodzieŜ dzieciom; 

c. II Liceum Ogólnokształcące – w ramach akcji zbiórki darów dla najuboŜszych 
rodzin zebrano w tej szkole szereg słodyczy, zabawek, maskotek i artykułów 
szkolnych, które przekazano do Sejmiku Dzieci i MłodzieŜy Miasta Lubartowa. W 
ramach Mikołajkowych zawodów sportowych organizowanych na terenie szkoły, 
przeprowadzono zbiórkę słodyczy, które przekazano Stowarzyszeniu EMAUS 
oraz Parafii MBNP w Lubartowie. Zorganizowano takŜe zbiórkę pieniędzy                       
z przeznaczeniem na rehabilitację chorej uczennicy. Zostały one przekazane jej 
rodzicom podczas ogólnoszkolnego spotkania. Prowadzono równieŜ zbiórkę 
artykułów szkolnych i pomocy naukowych w ramach akcji PomóŜ koledze ze 
szkolnej ławki, zainicjowanej przez Centrum Wolontariatu dla MłodzieŜy; 

d. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przeprowadził dwie akcje zbiórki Ŝywności 
dla rodzin ubogich tj.: Śniadanie Wielkanocne 2007 (z zebranych darów 
przygotowano 43 paczki Ŝywnościowe) i Gwiazdka 2007, podczas której zabrano 
dary i przygotowano 59 paczek świątecznych dla klientów MOPS. Część 
artykułów spoŜywczych oraz zabawek i artykułów szkolnych z w.w. akcji 
przekazano dla dzieci – podopiecznych Świetlicy Środowiskowej oraz dzieciom z 
rodzin korzystających z pomocy społecznej uczestniczącym w zabawie 
karnawałowej organizowanej przez Ośrodek Pomocy; 

e. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w ramach regionalnej akcji PomóŜ dzieciom 
przetrwać zimę, przeprowadziło zbiórkę artykułów Ŝywnościowych i odzieŜy dla 
potrzebujących rodzin Lubartowa (wsparciem objęto 300 osób); 

f. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych oraz Polski Czerwony KrzyŜ – jako 
dystrybutorzy Ŝywności w ramach Europejskiego Programu Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym  - PEAD, zajmowały się dostarczaniem Ŝywności dla najuboŜszych 
mieszkańców miasta: SIL objął działaniami 600 rodzin, w tym 1.121 osób (401 
rodzin) klientów MOPS w Lubartowie, PCK natomiast objął wsparciem 1.403 
osoby z terenu miasta; 

g. Szkoła Podstawowa Nr 3 – w ramach akcji PomóŜ dzieciom przetrwać zimę 
zorganizowała zbiórkę artykułów spoŜywczych, słodyczy, zabawek. Zebrane dary 
przekazano na rzecz najbardziej potrzebujących rodzin z terenu miasta, 
korzystających ze świadczeń MOPS w Lubartowie. Przeprowadzono takŜe na 
terenie szkoły zbiórkę słodyczy dla dzieci – podopiecznych Świetlicy 
Środowiskowej przy 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 dzieci z rodzin wieloproblemowych z terenu 
miasta,  obejmując wsparciem kilkadziesiąt osób; 

c. Polski Czerwony KrzyŜ zorganizował czwartą edycję akcji letniej Wakacje              
z PCK, której celem było zapewnienie letniego wypoczynku dla 28 dzieci, 
zagospodarowanie czasu wolnego w sposób twórczy, ciekawy, zgodny                     
z zainteresowaniami uczestników. DuŜy nacisk podczas tej edycji akcji połoŜono 
na zasady bezpieczeństwa w środowisku dzieci  i młodzieŜy, promując je w formie 
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pogadanek, prelekcji, projekcji filmów przygotowanych przez przedstawiciela 
Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie; 

d. Świetlica Środowiskowa dla Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych działająca przy 
MOPS, prowadziła w okresie ferii letnich i zimowych codzienne zajęcia 
świetlicowe dla 27 dzieci z rodzin obejmowanych pomocą społeczną. 
Organizowała plenerowe wycieczki krajoznawcze, grile, ogniska, spotkania 
tematyczne promujące zdrowy tryb Ŝycia, rozwijające zainteresowania. 
Współpracując z filią Miejskiej Biblioteki Publicznej Nr 1, Świetlica 
zorganizowała akcję wakacyjną pt.: Wakacje z biblioteką; 

e. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych zorganizowało wycieczki turystyczno-
krajoznawcze dla 150 dzieci w ramach projektu Wypoczynek letni (do Bałtowa, 
gospodarstwa agroturystycznego ARKA, Kozłówki, Kazimierza, Nałęczowa); 
Ferie z psim zaprzęgiem dla 80 dzieci;  

 
3. 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 11 dzieci. W Ośrodku prowadzone były przez kuratorów 
rodzinnych zajęcia profilaktyczno-wspierające.  

 
 
Rezultaty osiągnięte w ramach działań Programu 1 w 2007 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; 
� skoordynowanie pomocy socjalnej i poradniczej skierowanej do rodzin 

dysfunkcjonalnych; 
� rozpowszechnienie informacji o instytucjach i formach pomocy udzielanej ofiarom 

przemocy oraz ich rodzinom; 
� 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 2007 r. opierała się na 
konsultacjach i poradnictwie specjalistycznym: prawnym, psychologicznym,           



 4

w zakresie pracy socjalnej i pomocy społecznej oraz w zakresie uzaleŜnień                
i przemocy; 

b. działalności, wykonywanych zadań i współpracy 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 program Metody integracyjne 
jako przykład metod aktywnych w formie zajęć relaksacyjno-korekcyjnych. 
Program objął działaniem wszystkie dzieci uczestniczące w zajęciach Świetlicy. 
Organizowano takŜe 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. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „SIL” realizowało projekt Klub 
Środowiskowy „śaczek”. Prowadzone były tam zajęcia dydaktyczne, świetlicowe 
dla dzieci w okresie nauki szkolnej. Wsparciem objęto 30 dzieci z rodzin o trudnej 
sytuacji socjalno-bytowej, w zakresie fachowej pomocy w nauce języka 
angielskiego, przy odrabianiu prac domowych. Dodatkowo dzieci uczestniczyły w 
wyjściach do kina, na basen mając zapewniony poczęstunek; 

d. Szkoła Podstawowa Nr 4 prowadziła program śyj inaczej. Działania tego 
programu skierowano na eliminowanie zachowań agresywnych, rozładowanie 
negatywnych emocji, kształtowanie pozytywnej samooceny, wyrabianie 
pozytywnej motywacji, ćwiczenia w ramach komunikacji interpersonalnej; 
tematyka spotkań nawiązywała do okresu andrzejkowego, mikołajkowego i 
świąteczno-boŜonarodzeniowego. Odbiorcami byli uczniowie uczestniczący w 
zajęciach świetlicowych. 
Projekt Kolorowe dzieci skierowano do uczniów klas IV-VI, a jego celem było: 
promowanie działań edukacyjnych z zakresu zdrowego trybu Ŝycia, 
upowszechnianie wzorców i postaw prozdrowotnych, profilaktyka problemów 
alkoholowych i uzaleŜnień, inspirowanie twórczości artystycznej dzieci, 
przedstawianie treści o tematyce antyalkoholowej w wymiarze artystycznym            
w formie konkursów plastycznych. 
 

3. Cykliczne programy terapeutyczne dla dzieci i młodzieŜy oraz Programy edukacyjne           
z zakresu profilaktyki uzaleŜnień 
W ub. r. realizowane były n.w. programy przez:  
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a. Gimnazjum Nr 1 – Spójrz inaczej; Spójrz inaczej na agresję; Dziękuję nie                
(wsparciem objęto 250 uczniów). Realizowano równieŜ program autorski 
pedagoga szkolnego - Korygowanie samooceny wśród uczniów;  

b. Gimnazjum Nr 2 –  Spójrz inaczej na agresję (dla 86 uczniów); Bezpieczny start; 
Dziękuję nie; Nie - przemocy (szkoła objęła działaniami 131 uczniów); 

c. Szkołę Podstawową Nr 3 – Spójrz inaczej na agresję – w programie uczestniczyli  
uczniowie klas V w cyklach obejmujących łącznie 12 godzin lekcyjnych. Sport 
ucieczką od nałogów – był to konkurs promujący zdrowy tryb Ŝycia, 
zorganizowany dla uczniów klas VI z udziałem rodziców i opiekunów. Konkurs  
profilaktyczny Świat byłby duŜo lepszy bez... – zorganizowany był dla uczniów 
klas V i VI. Celem jego było m.in. zwrócenie uczniom potrzeby bezpieczeństwa 
oraz wzmocnienie i kształtowanie umiejętności świadomej rezygnacji z zachowań 
agresywnych; 

d. Szkołę Podstawową Nr 4 – Spójrz inaczej; Spójrz inaczej na agresję; Dziękuję nie; 
Wychowanie przeciw przemocy – programy wychowaczo-profilaktyczne, których 
celem było przeciwdziałanie zjawiskom przemocy i agresji w środowisku 
szkolnym, profilaktyka uzaleŜnień, zagospodarowanie czasu wolnego uczniów. 
Realizowano równieŜ spektakl profilaktyczny Dzieci w sieci poruszający problem 
uzaleŜnienia młodych ludzi od Internetu, gier komputerowych, kina sensacji, co 
moŜe sprzyjać inicjacji alkoholowej i narkotykowej, zachęcającej do stosowania 
przemocy. Spektakl ten prezentował Teatr Profilaktyczny im. Marka Kotańskiego          
z Krakowa, zaś odbiorcami byli uczniowie klas IV-VI szkoły; 

e. II Liceum Ogólnokształcące – prowadziło zajęcia z zakresu profilaktyki 
antyalkoholowej pt.:  Alkohol kradnie wolność w ramach zajęć wychowawczych, 
podczas których młodzieŜ została zapoznana przez pedagoga szkolnego z 
zakresem problemu alkoholowego, poznała fizjologiczne, społeczne oraz 
psychologiczne skutki wynikające z naduŜywania alkoholu W ramach zajęć 
wychowawczych nauczyciele, pedagog szkolny, przy udziale osoby duchownej  
prowadzili zajęcia odnośnie asertywności, w zakresie rozwiązywania konfliktów, 
„odkrywania” własnej wartości, poczucia sensu Ŝycia. Wsparciem objęto 
wszystkich uczniów szkoły. Prowadzono równieŜ warsztaty z zakresu doradztwa 
zawodowego, podczas których wskazywano na zgubny wpływ środków 
uzaleŜniających na podejmowanie decyzji. Uczniowie podczas spotkań z 
psychologiem mieli moŜliwość ukierunkowania własnej drogi edukacyjnej i 
Ŝyciowej;  

f. Zespół Szkół Nr 2 – w ramach profilaktyki uzaleŜnień w Zespole Szkół 
zorganizowano: trzy spektakle teatralne o tematyce profilaktyki uzaleŜnień; 
prowadzono spotkania w ramach zajęć na godzinach wychowawczych z udziałem 
terapeutów, przedstawicieli policji; redagowano gazetki szkolne poświęcone 
profilaktyce uzaleŜnień; 

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

h. Świetlicę Środowiskową dla Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych – która prowadziła 
program Spójrz Inaczej oraz zorganizowała konkurs profilaktyczny Ocalić 
marzenia. 

 
4. W ramach akcji informacyjnej prowadzono Rubrykę informacyjną w lokalnej prasie, 

rozpowszechniającą problematykę uzaleŜnień i sposoby walki z ich skutkami. 
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W 2007 r. z inicjatywy Lubartowskiego Ośrodka Kultury, w lokalnym tygodniku 
„Lubartowiak” zamieszczano artykuły dotyczące problematyki uzaleŜnień od alkoholu. 
M.in. w formie pamiętnika zamieszczono wspomnienia alkoholika z Lubartowa, 
opisujące jego walkę z nałogiem. Na łamach lokalnej prasy poruszono powaŜny problem 
sprzedaŜy alkoholu osobom nieletnim w lokalnych barach (artykuł uwypuklił problem 
bagatelizowania sprawy przez właścicieli barów i powszechnej akceptacji wskazanego 
zjawiska przez społeczeństwo). W 44 numerach pisma ukazywał się cykl artykułów            
w rubryce Krótkie rozumki, poruszającej problematykę nietrzeźwości kierowców oraz 
skutki takiego postępowania. Rubrykę tę opatrzono informacją: „Policjanci przypominają, 
Ŝe kierowanie w stanie nietrzeźwym pojazdem po drodze jest przestępstwem”.  

 
5. Działania dotyczące profilaktyki problemów alkoholowych były realizowane obok zadań 

naleŜących do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 
Lubartowie. M.in. Gimnazjum Nr 1 – zorganizowało szkolenia dla nauczycieli szkoły nt.: 
„Narkotyki, ich rodzaje i działanie” (prowadzone przez terapeutę MONAR), szkolenia 
dotyczące uzaleŜnień wśród młodzieŜy i procedur postępowania w sytuacjach zagroŜenia 
uzaleŜnieniami; organizowano spotkania policjantów z uczniami nt. alkoholizmu, 
narkomanii oraz przestępczości nieletnich. 

  
   
Rezultaty osiągnięte w ramach działań Programu 2 w 2007 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 oraz 
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 okresie od lipca 2006 r. do czerwca 2007 

r. realizował projekt „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 
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kursów zawodowych z uprawnieniami wykonywania pracy w danej dziedzinie. 
Osiągnięto zamierzone rezultaty - 10 osób po ukończeniu udziału w projekcie 
uzyskało zatrudnienie, jedna osoba rozpoczęła działalność gospodarczą. Wszystkie 
osoby nabyły umiejętności sporządzania Ŝyciorysów oraz listów motywacyjnych,    
a takŜe prezentacji własnej osoby przed pracodawcą podczas rozmowy 
kwalifikacyjnej; 

b. W Lubelskiej Fundacji Rozwoju w ramach Klubu Pracy z bezpłatnych porad 
indywidualnych skorzystało 313 osób bezrobotnych. Doradztwem zawodowym 
objęto 54 osoby; 55 osobom udzielono pomocy w zakresie zakładania działalności 
gospodarczej, a z poradnictwa z zakresu prawa pracy, ustawodawstwa 
dotyczącego bezrobotnych oraz zakresu ubezpieczeń społecznych skorzystało 146 
osób. 58 osobom udzielono pomocy przy sporządzaniu Ŝyciorysu, listu 
motywacyjnego, ofert itp.. Zorganizowano 23 sesje tematyczne. W ramach 
pośrednictwa pracy wsparciem objęto łącznie 326 osób, a w ramach projektów 
151 osób. Zorganizowano 2 giełdy pracy; pozyskano 234 oferty pracy stałej i 
okresowej. Łącznie z usług szkoleniowych skorzystały 173 osoby bezrobotne z 
terenu miasta Lubartowa, a wsparciem szkoleniowym, doradczym i 
pośrednictwem pracy realizowanym w ramach ZPORR objęto 126 osób 
bezrobotnych; 

c. Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie realizował projekty dofinansowywane              
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.2. Był to m.in. 
projekt pt. Rozwiń skrzydła skierowany do młodzieŜy oraz w ramach Działania 1.3 
projekt pt. Wybierz przyszłość, skierowany do osób powyŜej 25 roku Ŝycia i osób 
długotrwale bezrobotnych. Efektem realizacji projektów było wsparcie 510 
beneficjentów w formie: szkoleń, staŜy, przygotowania zawodowego w miejscu 
pracy, subsydiowanego zatrudnienia oraz jednorazowych środków na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej. 

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

szkoleniach i pomocy socjalnej prowadzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy, w 2007 roku pracownicy socjalni 
udostępnili oferty pracy 65 osobom bezrobotnym – klientom MOPS w Lubartowie. 
Efektem realizacji tego zadania, było podjęcie zatrudnienia przez 10% objętych 
wskazanym wsparciem klientów. 

 
3. Inicjatywę Utworzenia grupy wsparcia dla osób niepełnosprawnych podjął Środowiskowy 

Dom Samopomocy w Lubartowie. W wyniku współpracy pracowników Domu, rodziców 
dzieci niepełnosprawnych, pracowników samorządowych zawiązano Stowarzyszenie 
Przyjaciół Niepełnosprawnych LIBRA, liczące obecnie 40 osób. Jego celem statutowym 
jest działalność na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi. 
 

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

a. Gimnazjum Nr 1 w ramach Szkolnego Koła Wolontariusza; 
b. Gimnazjum Nr 2 w ramach Szkolnego Koła Wolontariatu przy współpracy                   

z Centrum Wolontariatu w Lublinie i instytucji na terenie miasta t.j.: MOPS, 
szpitalem, świetlicy terapeutycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1                                
i Gimnazjum Nr 2, Domu Pomocy Społecznej w Jadwinowie; 

c. II Liceum Ogólnokształcącym w ramach Centrum Wolontariatu dla MłodzieŜy –  
nawiązało współpracę ze Środowiskowym Domem Samopomocy, Domem 
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Pomocy Społecznej w Jadwinowie, w celu integracji lokalnego środowiska 
młodzieŜy i osób niepełnosprawnych w formie okazjonalnych spotkań.  
Wolontariat współpracował z Przedszkolem Miejskim Nr 4 oraz Stowarzyszeniem 
EMAUS. Zorganizowano trzy wymiany międzynarodowe młodzieŜy polskiej, 
ukraińskiej i niemieckiej w ramach programu Serce Bez Granic;  

d. w Zespole Szkół Nr 2 w ramach Wolontariatu Szkolnego czynnie udzielało się 20 
uczniów. Prowadzone były bezpłatne korepetycje z języka polskiego, języków 
obcych, przedmiotów przyrodniczych i ścisłych dla uczniów ze środowisk 
zagroŜonych wykluczeniem społecznym. 

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

zagroŜonych wykluczeniem społecznym, przystąpiły instytucje: 
a. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie, który zrealizował 3 projekty 

socjalne tj.: spotkanie integracyjne Międzynarodowy Dzień Osób Starszych 
Październik 2007 – przygotowany dla 85 osób w wieku starszym; Spotkanie 
Opłatkowe2007 – zorganizowane dla 70 osób starszych, samotnych i 
niepełnosprawnych; Zabawa Karnawałowa 2007 – dla 200 dzieci z rodzin 
zagroŜonych dysfunkjonalnością, korzystających ze świadczeń pomocy społeczne. 
Do organizacji ww. spotkań włączyli się: Lubartowski Ośrodek Kultury oraz 
wolontariusze lubartowskich szkół; 

b. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „SIL” w Lubartowie, które realizowało 
program Przemóc niemoc – pokonać przemoc – skierowany do ofiar                            
i sprawców przemocy, oferujący pomoc psychologiczną i prawną, doradztwo, 
zajęcia w grupach wsparcia;  

c. Lubelska Fundacja Rozwoju - dla 11osób opuszczających areszt śledczy 
realizowała Program szkoleniowo-resocjalizacyjny. W ramach ZPORR 
realizowała takŜe projekty: Wiedza to przyszłość – szkolenie dla osób 
odchodzących z rolnictwa (przeszkolono 27 osób w ramach dwóch szkoleń); Start 
w przedsiębiorczość – wsparciem objęto 12 osób; Uniknąć bezrobocia – dla 135 
osób zagroŜonych utratą zatrudnienia zrealizowano 10 szkoleń. W ramach 
Projektu Stypendialnego „śak”  z pomocy na wsparcie nauki i rozwoju osobistego 
skorzystały 4 młode osoby z miasta Lubartowa. Z porad Multimedialnych Centrów 
Przedsiębiorczości skorzystało 86 osób z terenu miasta; 

d. Gimnazjum Nr 2 - które realizowało projekt pt.: Szkoła równych szans. Jego celem 
było wyrównywanie szans i zwiększenie aspiracji edukacyjnych oraz społecznych 
uczniów z terenu Lubelszczyzny (projekt finansowany był  z Europejskiego 
Funduszu Społecznego); 

e. Szkoła Podstawowa Nr 3 – zorganizowała Paraolimpiady i Warsztaty Plastyczne 
„Poznaj mnie – poznaj siebie”. Impreza adresowana była do dzieci i młodzieŜy 
niepełnosprawnej z terenu miasta Lubartowa, mających utrudniony dostęp do 
edukacji. Jej celem była integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem 
lokalnym, zwiększenie ich roli w Ŝyciu społecznym poprzez udział                           
w wydarzeniach artystycznych, kulturalnych i sportowych. Do akcji włączyli się 
takŜe wolontariusze (uczniowie jak i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej Nr 3 i II 
LO. Wsparciem objęto ponad 200 osób. 

f. Zespół Szkół Nr 2 – realizował projekt Nasza Szkoła, finansowany                        
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (organizował zajęcia 
pozalekcyjne i pozaszkolne m.in. jako alternatywne formy spędzania czasu 
wolnego, wskazanie pozytywnych wzorców zachowań, wsparcie uczniów szkoły 
w róŜnych dziedzinach nauki); 
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g. II Liceum Ogólnokształcące – w ramach projektu Nasza Szkoła prowadziło 26 kół 
zainteresowań m.in.: „Poezja i teatr”, „Ze sztuką na Ty”, „Z muzyką na Ty”, 
„Koło edytorsko-wydawnicze”, „Klub fotograficzno-filmowy”, „Sport dla 
kaŜdego”. 

 
Rezultaty osiągnięte w ramach działań Programu 3 w 2007 r.: 

� obniŜenie poziomu bezrobocia wśród osób z grup zagroŜonych marginalizacją                 
i wykluczeniem społecznym, objętych pomocą społeczną; 

� 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. Akcję tę realizowano w: 
a. Gimnazjum Nr 1 – w szkole udostępniono ponad 100 egzemplarzy podręczników 

dla uczniów zgłaszających ich brak, z uwagi na bardzo trudną sytuację 
ekonomiczną w rodzinie; 

b. Gimnazjum Nr 2 – gdzie 37 uczniów szkoły zaopatrzono w 216 egzemplarzy 
bezpłatnych podręczników szkolnych (19 – otrzymało komplety podręczników na 
dany rok szkolny, 18 – zaopatrzono w pojedyncze egzemplarze). Pomoc w tym 
zakresie objęła uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim                     
i umiarkowanym. Zaopatrzenie biblioteki szkolnej w bezpłatne podręczniki 
pochodziło od  wydawnictw pedagogicznych (pozyskano nieodpłatnie 31 
podręczników szkolnych); 

c. II Liceum Ogólnokształcącym – w którym udostępniono 102 egzemplarze 
podręczników szkolnych dla uczniów z rodzin najuboŜszych, wskazanych przez 
wychowawców  i pedagoga szkolnego. Egzemplarze podręczników, którymi 
dysponuje biblioteka szkolna pozyskane były nieodpłatnie od wydawnictw; 16 
sztuk zakupiono za środki przekazanych 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 
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zdrowia i sposobów walki z nimi, 16 uczniów z 8 placówek (szkół gimnazjalnych i 
średnich) wzięło udział w Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu śycia PCK (cykl 
dwóch spotkań w kwietniu i listopadzie). Przeprowadzono równieŜ kursy z zakresu 
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (cykle szesnastogodzinne                  
i pięciogodzinne dla nauczycieli z powiatu lubartowskiego oraz dla uczniów szkół 
podstawowych z terenu miasta Lubartowa); 

b. Szkołę Podstawową Nr 4, która realizowała projekt wychowawczo-edukacyjny 
Chcę Ŝyć zdrowo, obejmujący swoim działaniem uczniów klas I-III. Działania 
prowadzone były w formie atrakcyjnych dla dzieci zabaw, gier, konkursów, 
pogadanek i 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. W ramach zajęć 
profilaktyczno-wychowawczych wykorzystujących innowacyjne metody pracy z 
uczniem organizowano: warsztaty taneczne Wytańczyć złość, skierowane do 
uczniów klas I-III, mające na celu eliminowanie poprzez taniec  i muzykę napięcia 
emocjonalnego, złych emocji, agresji czy stresu; warsztaty muzyczne 
Muzykoterapia odreagowaniem napięć u dzieci dla uczniów klas III-IV, których 
celem było wskazanie na sposoby radzenia sobie ze stresem, eliminowanie 
napięcia emocjonalnego, poprzez ćwiczenia z muzykoterapii i rytmiki, z zakresu 
komunikacji interpersonalnej; 

c. Gimnazjum Nr 1 w ramach pogadanek na temat zdrowego stylu Ŝycia, zachowań 
asertywnych; na zajęciach z biologii – wskazywanie uczniom szkodliwego 
działania i negatywnego wpływu na organizm nikotyny i alkoholu; 

d. Gimnazjum Nr 2 – organizowanie konkursów i wystaw promujących zdrowy styl 
Ŝycia: Nałogom mówimy nie, Nie piję, nie palę, nie biorę; zorganizowano 
Spotkanie HIV/AIDS  (dla 168 uczniów); 

e. II Liceum Ogólnokształcące, w którym pedagog, psycholog oraz przedstawiciel 
słuŜby zdrowia w formie ścieŜki międzyprzedmiotowej  przekazywali informacje 
dotyczące zachowań prozdrowotnych; 

f. Zespół Szkół Nr 2, który promował zdrowy styl Ŝycia poprzez udział ok. 100 
uczniów w zajęciach szkolnych kół sportowych – piłki noŜnej, piłki ręcznej, 
siatkówki i koszykówki,  

g. Szkołę Podstawową Nr 3 w formie realizacji programu profilaktyczno-
wychowawczego pt.: Chcę być silny i zdrowy, którego celem była popularyzacja  
zdrowego stylu Ŝycia, promowanie zdrowia, kształtowanie nawyku dbania                
o sprawność fizyczną, zdrowie i higienę wśród dzieci, a takŜe przeciwdziałanie 
uzaleŜnieniom. Organizowano pogadanki, prelekcje i instruktaŜe na temat 
zdrowego stylu Ŝycia, promocji czynnego i bezpiecznego wypoczynku. 
Zorganizowano konkurs plastyczny w ramach programu, na który wpłynęło 246 
prac plastycznych ze szkół i przedszkoli z terenu miasta (nagrodzono 31 prac, a 27 
wyróŜniono). 

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

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

zarówno do dzieci, młodzieŜy jak i dorosłych. M.in.: 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 
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wykreowanie prawidłowych postaw i zachowań dzieci w sytuacjach dla nich 
niebezpiecznych; 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; 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; Bezpieczny wypoczynek – program 
edukacyjny skierowany do dzieci, młodzieŜy i osób dorosłych korzystających          
z róŜnych form wypoczynku, realizowany w okresie ferii szkolnych oraz w okresie 
letnim w rejonach atrakcyjnych turystycznie (spotkania z uczestnikami 
zorganizowanych i niezorganizowanych form wypoczynku); 

b. Szkoła Podstawowa Nr 4 – prowadziła działania edukacyjne z zakresu 
wychowania, opieki, profilaktyki, elementów pedagogiki, psychologii i terapii w 
ramach: 
- otwartych zajęć dla rodziców uczniów klas III pod hasłem: Wychowanie             

w szkole i rodzinie. Próbujmy iść w tę samą stronę; 
- spotkań rodziców klas 0-VI z osobą duchowną – były to dyskusje dotyczące 

tematu upadku autorytetu rodziców, nauczycieli, księŜy, ludzi starszych; 
wskazywanie na sposoby właściwego postępowania, nawiązywania relacji i 
prowadzenia rozmów z dorastającymi dziećmi; 

c. II Liceum Ogólnokształcące - w ramach jednodniowego spotkania  edukacyjnego 
ze specjalistą psychologiem, zapoznano rodziców uczniów klas I i II z 
zagroŜeniami, jakie obejmują współczesną młodzieŜ, głównie związanymi z 
uzaleŜnieniem od narkotyków (wskazano na sposoby reagowania i zapobiegania 
uzaleŜnieniom wśród młodzieŜy). Dla rodziców uczniów klas III przeprowadzono                  
szkolenie w zakresie uzaleŜnień, a dla rodziców uczniów klas I organizowano 
spotkania z psychologiem w zakresie problemów wychowawczych, sposobów 
komunikowania się z dziećmi itp. 
 

 
4. Organizowanie 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, m.in. przez:  

a. Lubartowski Ośrodek Kultury w Lubartowie, który był organizatorem                                 
i współorganizatorem imprez kulturalnych i sportowych kierowanych do 
wszystkich mieszkańców miasta, w tym osób zagroŜonych wykluczeniem 
społecznym. W ub.r. przeprowadzono 52 imprezy w formie spotkań autorskich, 
wystaw, koncertów, konkursów, turniejów i warsztatów w róŜnych dziedzinach, 
zabaw okolicznościowych, zajęć tematycznych i spotkań oraz konwentów. 
Wszystkie działania ukierunkowane były na rozwój kulturalny społeczności 
lokalnej, integrację środowiska; 

b.  w ramach działań Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych zorganizowano imprezę 
plenerową z okazji Dnia Dziecka - Wystawa psów wszelkiej maści, w której 
uczestniczyło 800 osób, a wśród nich aktywnie 170 dzieci. Dla 320 dzieci z rodzin 
znajdujących się w trudnej sytuacji socjalno-bytowej przygotowano Spotkanie       
z Mikołajem (impreza okolicznościowa zorganizowana w sali widowiskowej 
LOK).  Spotkanie z zającem – było imprezą zorganizowaną  dla 320 dzieci z 
terenu miasta i gminy, w sali widowiskowej LOK. Zostało ono połączone z 
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poczęstunkiem, prezentami, zabawą taneczną z okazji świąt wielkanocnych. 
Konkurs plastyczny Pies mój przyjaciel był organizowany w szkołach i 
przedszkolach dla 250 wychowanków;  

c. II Liceum Ogólnokształcące było organizatorem: 
- X edycji Turnieju Noworocznego – rozgrywki piłki siatkowej dla 

mieszkańców miasta i okolic (udział wzięło 7 druŜyn liczących 53 
zawodników); 

- VII Lekkoatletycznego Wieloboju Szkół Ponadgimnazjalnych Miasta 
Lubartowa, prowadzonych w formie zawodów sportowych w sześciu 
konkurencjach. Uczestnikami Mistrzostw byli uczniowie I i II klas szkół 
ponadgimnazjalnych (łącznie 121 zawodników). Celem tej imprezy była 
m.in. popularyzacja lekkiej atletyki wśród młodzieŜy oraz integracja 
środowisk szkolnych powiatu; 

- X Zawodów rekreacyjno-sportowych szkół podstawowych klas I-III 
„Sportowe Potyczki”, w których w jedenastu konkurencjach sportowych 
uczestniczyło 90 uczniów z trzech lubartowskich szkół podstawowych. 
Nagrodami były pamiątkowe dyplomy, puchary, słodycze oraz gry 
planszowe. Turniej obsługiwała 25 osobowa grupa uczniów II LO; 

- XX edycji zawodów rekreacyjno-sportowych „O uśmiech dziecka”, 
których uczestnikami było 90 uczniów, reprezentujących  szkoły 
podstawowe w potyczkach sportowych. Przeprowadzono 15 konkurencji 
sportowych. Wszystkie druŜyny otrzymały nagrody; 

- XVII Międzyszkolnych Igrzysk Lekkiej Atletyki – turnieju sportowego 
zorganizowanego dla 82 zawodników (reprezentantów szkół 
podstawowych). Turniej obsługiwała 22 osobowa grupa uczniów II LO; 

d. w Szkole Podstawowej Nr 3 organizowano spotkania rekreacyjno-sportowe dla 
dzieci i rodzin, których celem było wzmocnienie więzi rodzinnych oraz wskazanie 
róŜnych moŜliwości spędzania czasu wolnego. W dwóch spotkaniach wzięło 
udział 180 uczniów; 

e. w ramach funkcjonowania Kuratorskiego Ośrodka przy Sądzie Rejonowym             
w Lubartowie w czerwcu zorganizowano VIII Turniej Sportowo-Rekreacyjny 
Ośrodków Kuratorskich Okręgu Lubelskiego, w którym uczestniczyła młodzieŜ  i 
opiekunowie 9 ośrodków kuratorskich (łącznie 180 osób, w tym 135 nieletnich). 
Celem  turnieju, który odbył się na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Firleju, była integracja dzieci i młodzieŜy ze środowisk 
zagroŜonych marginalizacją, wskazanie pozytywnych wzorców zachowań poprzez 
zabawę, rywalizację poprzez sport, wskazanie na alternatywne formy spędzania 
wolnego czasu. Organizatorem imprezy był Zespół Kuratorskiej SłuŜby Sądowej 
do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych, Rodzinnych i Nieletnich przy 
Sądzie Rejonowym w Lubartowie, który współpracował w tym zakresie z 
wolontariuszami, Komendą Powiatowej Policji w Lubartowie. Dotację  finansową 
na ten cel przekazały: Sąd Rejonowy i Urząd Miasta Lubartów; 

f. Środowiskowy Domu Samopomocy przy współpracy Stowarzyszenia Przyjaciół 
Niepełnosprawnych LIBRA organizował imprezy artystyczne, kulturalne i 
sportowe z udziałem osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi tj.   
Twórczość bez granic – I integracyjny plener malarski w Kozłówce dla osób 
niepełnosprawnych i młodzieŜy z lubartowskich kółek plastycznych; Zielony dom 
– pięciodniowy wypoczynek w Sułoszynie k/Kocka dla uczestników ŚDS;              
II Miejska Paraolimpiada; II Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego przy 
współudziale MKS Lewart dla osób niepełnosprawnych; 
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g. Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych LIBRA w ramach rządowego 
programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, zrealizowało dwa zadania 
skierowane do osób niepełnosprawnych oraz z przewlekłymi zaburzeniami 
psychicznymi: KaŜdy ma swoje miejsce – program ukierunkowany na rozwój 
specjalistycznego i samopomocowego wsparcia dla osób chorych psychicznie          
i członków ich rodzin oraz Tropem przeszłości – program ukierunkowany na 
promocję krajoznawstwa i turystyki wśród młodzieŜy niepełnosprawnej. 

 
Rezultaty osiągnięte w ramach działań Programu 4 w 2007 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 

zaplanowanych 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. M.in. w ramach tworzenia sieci 
specjalistycznego wsparcia Zespół wspierająco-rehabilitacyjny Środowiskowego Domu 
Samopomocy  w Lubartowie, podjął współpracę z placówkami na terenie miasta, 
zajmującymi się problematyką osób z zaburzeniami psychicznymi (Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie, Punktem Interwencji Kryzysowej, Stowarzyszeniem Inicjatyw 
Lokalnych, Zespołem Kuratorskiej SłuŜby do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach 
Karnych, rodzinnych i Nieletnich przy Sądzie Rejonowym w Lubartowie). 

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

oraz zagroŜonych wykluczeniem społecznym, które realizowały: 
a. Lubelska Fundacja Rozwoju poprzez projekt 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”, 
Fundacja realizowała takŜe bezpłatne szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw 
z powiatu lubartowskiego. W 2007 r. zrealizowano tam 4 szkolenia, z których 
korzystało 77 osób. W ramach projektu Program Kształcenia Ustawicznego – 
Pracownik z Klasą przeprowadzono 8 szkoleń dla 102 osób (pracowników 
przedsiębiorstw z terenu powiatu), mających moŜliwość podwyŜszenia swoich 
kwalifikacji zawodowych oraz dostosowania ich do aktualnych wymogów rynku 
pracy. Szkoleniami kierowanymi do pracowników instytucji pomocowych 
pracujących z grupami szczególnego ryzyka objęto14 osób; 
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b. Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie w ramach projektu pt. „Róbmy swoje, tylko 
lepiej”. Doskonalenie zawodowe kadr Powiatowego Urzędu Pracy finansowanego 
z Europejskiego Funduszu Społecznego SPO RZL Działanie 1.1 Rozwój i 
modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy, objął pracowników PUP w 
Lubartowie działaniami w formie podyplomowych studiów kierunkowych w 
zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych, tworzenia i realizacji projektów. 

 
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 26 instytucji funkcjonujących na terenie miasta, zajmujących się 
problematyką pomocy społecznej. Informator jest rozpowszechniony na terenie miasta       
w instytucjach uŜyteczności publicznej oraz na stronach www MOPS w Lubartowie. 

 
4. Zadanie Udostępnienia informacji o działalności instytucji pomocowych funkcjonujących 

na terenie miasta za pomocą Internetu podejmował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej        
w Lubartowie, który na aktywnej stronie internetowej www.mops-lubartow.pl. udostępnia 
aktualne informacje dotyczące: działalności Ośrodka Pomocy Społecznej oraz 
podejmowanych działań w środowisku. Celem tego przedsięwzięcia jest 
rozpowszechnianie tematyki związanej z pomocą społeczną w regionie. 

 
 
Rezultaty osiągnięte w ramach działań Programu 5 w 2007  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 2007 r., podobnie jak w latach 
poprzednich, wskazuje na duŜą aktywność w zakresie tworzenia i realizacji programów              
oraz projektów profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu 
niwelowanie zjawiska marginalizacji i wykluczenia społecznego w lokalnym środowisku, 
głównie w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach 
Programu 2, a takŜe w ramach Programu 4 – w zakresie tworzenia i realizacji projektów 
ukierunkowanych na wyrównywanie dostępu do edukacji, kultury i sportu osobom z grup 
zagroŜonych wykluczeniem społecznym. Podejmowane w ub. r. inicjatywy w tym zakresie, to 
działania ponadprogramowe w poszczególnych instytucjach i organizacjach, często wspierane 
przez wolontariat, finansowo wspomagane przez sponsorów, środki zewnętrzne, w tym 
równieŜ instytucje samorządowe i rządowe. 
 
 
 
 
 
 

UCHWAŁA NR XVIII/130/08 
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RADY MIASTA LUBARTÓW 
z dnia 28 marca 2008 roku 

 
 

w sprawie: przyj ęcia sprawozdania z realizacji zadań określonych w Strategii 
Rozwiązywania  Problemów Społecznych Miasta Lubartów za 2007 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 2007 rok, stanowiące załącznik do niniejszej 
uchwały. 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
        PRZEWODNICZĄCY 
             RADY MIASTA 
 
 

          Jacek Zalewski 
 


