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SPRAWOZDANIE 
Z REALIZACJI ZADA Ń OKREŚLONYCH W STRATEGII ROZWIAZYWANIA 

PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA LUBARTÓW ZA 2008 ROK 
 

W kwietniu 2005 roku uchwałą Rady Miasta Lubartów została przyjęta Strategia 
Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Lubartów. Określono w niej najwaŜniejsze 
cele strategiczne, które mają zapewnić bezpieczeństwo socjalne mieszkańcom naszego 
miasta. Strategia jest wieloletnim dokumentem programowym przewidzianym do realizacji na 
lata 2005-2013. Stanowi podstawę efektywnego zarządzania działaniami z zakresu polityki 
społecznej oraz pozyskiwania środków finansowych z budŜetu państwa i funduszy Unii 
Europejskiej na realizację projektów dotyczących sfery społecznej. 
Misją Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Lubartów jest zapewnienie 
bezpieczeństwa socjalnego i równych szans rozwoju jego mieszkańców oraz przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu, minimalizowanie wszelkich zjawisk społecznie negatywnych. 
Natomiast, cel generalny Strategii to - poprawa warunków i jakości Ŝycia mieszkańców 
poprzez wzrost ich aktywności, integrację środowiska lokalnego oraz skuteczny system 
pomocy społecznej. Został on sprecyzowany przez wskazanie 5 celów strategicznych, 
odzwierciedlających problemy społeczne mieszkańców Lubartowa. Realizację powyŜszych 
celów ujęto w pięciu programach, których przebieg zawarto w harmonogramie działań 
określającym źródła finansowania programów, wskazującym ich realizatorów oraz 
wyznaczającym czas realizacji. W 2008 roku wskazano 5 programów, realizowanych w 
ramach 22 celów szczegółowych, których wykonawcami były: Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej; szkoły; Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; Lubelska 
Fundacja Rozwoju; Polski Czerwony KrzyŜ; Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych; 
Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych LIBRA; Lubartowski Ośrodek Kultury; 
Powiatowy Urząd Pracy; Sąd Rejonowy; Komenda Powiatowa Policji; Środowiskowy Dom 
samopomocy; wolontariat szkolny. 
 
 
W 2008 roku podjęto następujące działania: 
 
Cel strategiczny 1 
Działania prowadzone w ramach celu strategicznego 1, który ukierunkowany jest na 
zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego oraz przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu 
społecznemu, kierowane były do poszczególnych grup zagroŜonych wykluczeniem 
społecznym tj. osób i rodzin korzystających długotrwale ze świadczeń pomocy społecznej, 
dotkniętych ubóstwem, rodzin dysfunkcyjnych. Obejmowały one: 
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1.  Akcje pozyskiwania środków finansowych i rzeczowych dla dzieci z rodzin ubogich oraz na  
     rzecz rodzin dysfunkcyjnych 
 
Projekt ten realizowany był przez: 

a. Gimnazjum Nr 1 – które zorganizowało akcję zbiórki słodyczy, zabawek i ksiąŜek. 
Zebrane dary przekazano na paczki mikołajkowe dla dzieci uczęszczające na zajęcia do 
Świetlicy Środowiskowej dla Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych przy MOPS w 
Lubartowie; 

b. Gimnazjum Nr 2 – uczniowie tej szkoły brali udział w akcji dotyczącej zbiórki odzieŜy 
zimowej dla rodzin ubogich i dysfunkcyjnych, obejmując ta forma pomocy 15 rodzin; 

c. II Liceum Ogólnokształcące – organizowało akcję pozyskiwania środków finansowych i 
rzeczowych dla dzieci z rodzin ubogich. Samorząd uczniowski i Szkolny Klub 
Wolontariatu współorganizował z MOPS zabawę choinkową dla dzieci z najuboŜszych 
rodzin Lubartowa. MłodzieŜ uczestniczyła takŜe  w akcji: PomóŜ dzieciom przetrwać 
zimę, Podziel się posiłkiem współpracując, w tym zakresie z SIL. Prowadzono równieŜ 
zbiórkę artykułów szkolnych i pomocy naukowych w ramach akcji PomóŜ koledze ze 
szkolnej ławki. Podczas mikołajkowych zawodów sportowych samorząd uczniowski i 
wolontariusze zebrali słodycze, które następnie przekazano podopiecznym 
Środowiskowego Domu Samopomocy oraz dzieciom z Domu Dziecka w Kijanach; 

d. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie przeprowadził akcję zbiórki 
artykułów spoŜywczych i przemysłowych dla rodzin ubogich Śniadanie Wielkanocne 
2008. Z zebranych darów przygotowano 19 paczek świątecznych dla najuboŜszych 
klientów MOSP. W okresie zimowym pracownicy socjalni zajmowali się takŜe 
prowadzeniem segregacji Ŝywności, zabawek, odzieŜy i artykułów przemysłowych 
zebranych głównie przez Sejmik Dzieci i MłodzieŜy lubartowskich szkół, Urząd 
Skarbowy w Lubartowie i Przedszkole Miejskie Nr 4. Przygotowano łącznie 17 paczek i 
przekazano w okresie świątecznym rodzinom korzystającym z pomocy społecznej MOPS. 
Zebrane słodycze i zabawki przekazano dzieciom ze Świetlicy Środowiskowej dla Dzieci 
z Rodzin Dysfunkcyjnych przy MOPS w Lubartowie z przeznaczeniem na paczki 
mikołajkowe oraz na zabawę karnawałową; 

e. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych – uczestniczyło w akcji PomóŜ dzieciom przetrwać 
zimę, w ramach której zebrano artykuły spoŜywcze i odzieŜ dla potrzebujących rodzin 
Lubartowa; 

f. Polski Czerwony KrzyŜ  - w ramach akcji Dzień walki z głodem przekazał pieczywo dla 
80 osób potrzebujących; przygotował 29 paczek świątecznych, a takŜe w ramach akcji 
Wyprawka dla śaka udzielił wsparcia 44 wychowankom świetlic profilaktyczno– 
wychowawczych; 

g. Polski Czerwony KrzyŜ i Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych – jako dystrybutorzy 
Ŝywności w ramach Europejskiego Programu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – 
PEAD, zajmowały się dostarczaniem Ŝywności dla najuboŜszych mieszkańców miasta: 
PCK objął działaniami 346 osób, SIL natomiast - 247 osób z terenu miasta; 

h. 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; 

i. Szkoła Podstawowa Nr 4 – uczniowie tej szkoły brali udział w akcji PomóŜ dzieciom 
przetrwać zimę, Tydzień PCK, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, a takŜe 
uczestniczyli w akcji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Niech się 
serce obudzi”; 
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j. Zespół Szkół Nr 2 – zorganizował paczki świąteczne dla uczniów pochodzących z 
najuboŜszych rodzin. 

 
2 . Utworzenie punktu doŜywiania osób dorosłych w środowisku lokalnym oraz w miejscu  
     zamieszkania 
 
W dalszym ciągu nie został utworzony odrębny punkt świadczący usługi w formie 
doŜywiania osób dorosłych (brak chętnych do świadczenia takiej usługi). NaleŜy jednak 
nadmienić, Ŝe osoby dorosłe wymagające tej formy pomocy nie zostały pozostawione samym 
sobie. DoŜywianie dla nich na terenie miasta prowadził m.in. Klasztor o.o. Kapucynów 
poprzez wydawanie chleba, a w okresie zimy gorących zup oraz Dzienny Dom Pomocy 
Społecznej przy  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  w Lubartowie zapewniający osobom 
starszym, samotnym i niepełnosprawnym usługi w formie śniadań, obiadów i gorącego 
posiłku (zupa o zwiększonej wartości energetycznej).  
Od 2006 r. tut. Ośrodek  działając w oparciu o ustawę „Pomoc państwa w zakresie 
doŜywiania” udziela osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji Ŝyciowej pomocy 
w formie posiłku, świadczenia pienięŜnego przeznaczonego na zakup posiłku lub Ŝywności. 
 
 
3. Zapewnienie krótkotrwałej opieki w domu nad osobą niepełnosprawną 
 
Wskazane zadanie jest realizowane od listopada 2008 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Lubartowie. W tym celu powstał projekt socjalny, w oparciu o który utworzono 
Punkt Krótkotrwałej Opieki nad Osobą Niepełnosprawną. Celem projektu jest poprawa 
jakości funkcjonowania rodzin z osobą niepełnosprawną. Rodzina z osobą niepełnosprawną, 
przez krotki okres czasu np. pozwalający załatwić sprawy urzędowe, moŜe pozostawić osobę 
niepełnosprawną pod opieką wolontariusza. W działalność tego przedsięwzięcia zostali 
zaangaŜowani pracownicy tut. Ośrodka Pomocy, lokalny wolontariat, Organizacja „Fuga-
Mundi” z Lublina oraz Stowarzyszenie LIBRA. 
 
 
4. Zorganizowanie cyklicznych form wypoczynku dla dzieci i młodzieŜy z rodzin  
    dysfunkcyjnych 

a. Świetlica Środowiskowa dla Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych przy MOPS w Lubartowie 
– prowadziła w okresie ferii letnich i zimowych codzienne zajęcia świetlicowe dla 30 
dzieci z rodzin obejmowanych pomocą społeczną. Organizowano plenerowe wycieczki 
krajoznawcze, grile, ogniska, spotkania tematyczne promujące zdrowy styl Ŝycia. 
Współpracując z Miejską Biblioteką Publiczną wspólnie zorganizowano letnią akcję Lato 
w bibliotece – elfy, wróŜki i krasnale. Ponadto organizowano wycieczki do Muzeum 
Parafialnego, Muzeum Regionalnego. Wychowankowie mieli takŜe okazję zwiedzić 
lubartowskie nadleśnictwo, piekarnię, zapoznać się z zawodem policjanta i straŜaka; 

b. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych – było organizatorem cyklicznych form wypoczynku  
dla dzieci i młodzieŜy; 

c. Polski Czerwony KrzyŜ – zorganizował akcję Wakacje z PCK, podczas której dzieci i 
młodzieŜ z terenu miasta Lubartów mogły uczestniczyć w róŜnorodnych zajęciach  m.in. 
dotycząceych problematyki związanej z promowaniem zdrowego stylu Ŝycia. 
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d. Lubartowski Ośrodek Kultury – organizował Ferie w LOK, Wakacyjny Turniej 
Szachowy, Wakacje z planszówkami, Obóz szkoleniowy taneczny w śyrzynie, 
Lubartowskie Lato Filmowe. 

 
5 . Utworzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla rodzin dysfunkcyjnych 
 
Zgodnie z harmonogramem działań utworzenie przez MOPS w Lubartowie Punktu 
Konsultacyjno-Informacyjnego przewidywano w 2007 roku. Miał on działać przy Zespole 
Poradnictwa Specjalistycznego. Ze względu na ograniczone moŜliwości pozyskania 
dodatkowych etatów, a tym samym środków finansowych na opłacenie osób zatrudnianych w 
Punkcie, postanowiono utworzyć go na bazie etatu konsultanta prawnego zatrudnionego w 
MOPS. Osoba, która do tej pory zatrudniona była w ramach tego etatu, deklarowała przejście 
na emeryturę w 2007 roku. Ostatecznie zdecydowała o rozwiązaniu umowy o pracę w maju 
2008 roku. 
Punkt Konsultacyjno-Informacyjny działający przy Zespole Poradnictwa Specjalistycznego w 
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubartowie, został utworzony w lipcu 2008 r. 
Specjaliści, zatrudnieni w Punkcie tj.: konsultant prawny, pedagog, psycholog, zapewniają 
kompleksową pomoc dla wszystkich potrzebujących wsparcia z terenu miasta Lubartowa. 
  
6. Utworzenie Kuratorskiego Ośrodka przy Sądzie Rejonowym w Lubartowie 
 
Zespół Kuratorskiej SłuŜby do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych Rodzinnych i 
Nieletnich utworzył w 2005 roku Kuratorski Ośrodek przy Sądzie Rejonowym w Lubartowie. 
Jest to placówka wsparcia dziennego dla młodzieŜy trudnej, która weszła w kolizję z prawem. 
Działa w formie świetlicy od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00-20.00 i obejmuje 
opieką 15 dzieci. W Ośrodku prowadzone są przez kuratorów rodzinnych zajęcia 
profilaktyczno-wspierające.  
 
7.  Utworzenie Banku Rzeczy UŜywanych przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w  
    Lubartowie 
 
W siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie od wielu lat istnieje 
specjalnie wyznaczone miejsce do pozostawiania rzeczy uŜywanych, które są następnie 
rozdysponowane przez pracowników Ośrodka klientom, korzystających z pomocy społecznej. 
Z uwagi na niewielką bazę lokalową, nie ma moŜliwości utworzenia Banku pozwalającego na 
gromadzenie np. sprzętu gospodarstwa domowego, mebli itp. W rozdysponowywaniu tych 
rzeczy tut. Ośrodek pośredniczy pomiędzy mieszkańcami miasta, a podopiecznymi 
potrzebującymi takiej pomocy. 
 
 
Rezultaty osiągnięte w ramach działań Celu strategicznego 1 w 2008 roku: 
 

• 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; 
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• Zwiększenie efektywności i atrakcyjności działań prowadzonych w placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych; 

• Zapewnienie dzieciom i młodzieŜy z rodzin dysfunkcjonalnych uczestnictwa w 
wypoczynku. 

• Skoordynowanie pomocy społecznej i poradniczej skierowanej do rodzin 
dysfunkcjonalnych 

• Rozpowszechnienie informacji o instytucjach i formach pomocy udzielanej ofiarom 
przemocy oraz ich rodzinom. 

 
 
Cel strategiczny 2  
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. Utworzenie zespołu interdyscyplinarnego zajmującego się rozwiązywaniem problemów  
    alkoholowych 
 
Zadania w zakresie utworzenia zespołu interdyscyplinarnego zajmującego się 
rozwiązywaniem problemów alkoholowych są realizowane na bazie: 

• 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 od 2006 r. opierała się na konsultacjach i 
poradnictwie specjalistycznym: prawnym, psychologicznym, w zakresie pracy 
socjalnej i pomocy społecznej oraz w zakresie uzaleŜnień i przemocy; 

• 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. 

• w 2005 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie wspólnie z Zespołem 
Kuratorskiej SłuŜby do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych Rodzinnych i 
Nieletnich podjął próby utworzenia zespołu interdyscyplinarnego zajmującego się 
rozwiązywaniem problemów społecznych. Szereg instytucji potwierdziło fakt podjęcia 
działań na rzecz społeczności lokalnej w porozumieniu z innymi instytucjami oraz w 
ramach wzajemnej współpracy lecz poza sformalizowanymi strukturami.  
Współpraca instytucji pomocowych działających na terenie miasta z innymi 
instytucjami, organizacjami społecznymi, fundacjami przejawia się m.in.: 
- poprzez wspólną realizację projektów współfinansowanych ze środków UE  
  (Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych i Sądu Rejonowego w Lubartowie, Miejskiego  
  Ośrodka Pomocy Społecznej i Lubelskiej Fundacji Rozwoju przy aktywizowaniu  
  klientów pomocy społecznej); 
- wspólne interwencje w środowisku pracowników socjalnych, policji i sądu  
  (kuratorów); 
- współpracy pracowników socjalnych z lekarzami (np. przy diagnozowaniu stanu  
   zdrowia pacjentów/klientów pomocy społecznej). 
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2. Projekty socjalne realizujące ciekawe formy pracy w placówkach opiekuńczo- 
    wychowawczych prowadzone m.in. dla dzieci i młodzieŜy z rodzin z problemem  
    alkoholowym 
 
a. Szkoła Podstawowa Nr 4 – prowadziła projekt Kolorowe dzieci, którego celem było 

promowanie działań edukacyjnych z zakresu zdrowego trybu Ŝycia, upowszechnianie 
wzorców i postaw prozdrowotnych, profilaktyki problemów alkoholowych i uzaleŜnień, 
inspirowanie twórczości artystycznej dzieci, przedstawianie treści o tematyce 
antyalkoholowej w wymiarze artystycznym w formie konkursów plastycznych; 
Projekt śyj inaczej prowadzony w oddziale integracyjnym miał na celu integrację zespołu 
klasowego. Poruszał tematykę tolerancji, empatii i szacunku wobec niepełnosprawnych 
kolegów, udzielania pomocy i wsparcia w sytuacji szkolnej; 

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. 

c. Świetlica Środowiskowa dla Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych - realizowała zajęcia 
relaksacyjno–korekcyjne; organizowała zabawy i gry tematyczne połączone z elementami 
muzykoterapii, art.-terapii oraz socjoterapii mające na celu kompensację funkcji 
socjalizacyjnej i emocjonalno-ekspresyjnej dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. 

 
 
3. Organizowanie cyklicznych programów terapeutycznych dla dzieci i młodzieŜy oraz  
    programów edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzaleŜnień 
 
W 2008 roku realizowane były n.w. programy przez: 

a. Świetlicę Środowiskową dla Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych, w której wychowawca, 
pedagog i psycholog prowadzili zajęcia socjoterapeutyczne z zakresu profilaktyki 
uzaleŜnień tj.: Alkohol, tytoń i inne uŜywki – co wiemy o uzaleŜnieniach; To jest moŜliwe; 
Jak się trzeba zachować, gdy chcę komuś odmówić? Jak uniknąć z tego powodu konfliktu; 
Nie daj się skusić; Mocna głowa czy pusta głowa – uŜywanie napojów alkoholowych to 
powód do dumy czy objaw głupoty; Mądry i silny nie pali. 

b. II Liceum Ogólnokształcące – opracowało i zrealizowało zajęcia psychoedukacyjne z 
zakresu profilaktyki uzaleŜnień. Zajęcia prowadzili: pedagoga i psychologa szkolny. 
Dotyczyły one: asertywności, poczucia własnej wartości, sensu Ŝycia, rozwiązywania 
konfliktów. MłodzieŜ wszystkich klas II LO rozmawiała z księdzem na tematy związane z 
uzaleŜnieniem od narkotyków i o skutecznych sposobach odmawiania ich brania;  
prowadzono takŜe zajęcia pt. Alkohol kradnie wolność, na których młodzieŜ zapoznała się 
z zakresem problemu alkoholowego wśród młodzieŜy oraz ze skutkami wynikającymi z 
naduŜywania alkoholu. 
We wszystkich klasach prowadzone były warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego. 
Uczniowie mieli moŜliwość „odszukania” własnej drogi Ŝyciowej, edukacyjnej. 
Wskazywano zgubny wpływ środków uzaleŜniających na podejmowane decyzje; 

c. Gimnazjum Nr 1 – uczniowie tej szkoły na godzinach wychowawczych uczestniczyli w 
zajęciach z zakresu profilaktyki uzaleŜnień, promocji zdrowego stylu Ŝycia, zachowań 
asertywnych; 

d. Zespół Szkół Nr 2 – szkoła realizowała zagadnienia dotyczące profilaktyki uzaleŜnień od 
alkoholu, narkotyków, nikotyny, które stanowiły główny temat współpracy pedagoga 
szkolnego, wychowawców klas, pielęgniarki szkolnej i księŜy – katechetów. Odbicie tej 
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współpracy widoczne było podczas ogólnopolskich czy światowych obchodów dni walki 
z uzaleŜnieniami i chorobami z nich wynikającymi; 

e. Gimnazjum Nr 2 – zrealizowało program profilaktyczny Spójrz inaczej na agresję, którym 
objęto 129 uczniów; trening alternatywnych zachowań „ART”. Opieką psychologiczną 
objęto 12 uczniów z zaburzeniami w zachowaniu.  
W szkole odbył się spektakl profilaktyczny Złudzeniom Nie, w którym wzięło udział 260 
uczniów; 

f. Szkoła Podstawowa Nr 4 – realizowała programy: Spójrz inaczej, Spójrz inaczej na 
agresję, Dziękuję Nie, Wychowanie przeciw przemocy – programy wychowawczo– 
profilaktyczne, których celem było przeciwdziałanie zjawiskom przemocy i agresji w 
środowisku szkolnym, profilaktyka uzaleŜnień, zagospodarowanie czasu wolnego 
uczniów. Odbiorcami w.w programów byli uczniowie klas IV-VI; 

g. Szkoła Podstawowa Nr 3 –  w klasie V realizowała program Spójrz inaczej na agresję.  
Jego głównym celem była profilaktyka agresji i przemocy, uczenie konstruktywnych form 
radzenia sobie z napięciem oraz rozwijanie wraŜliwości na inne osoby w otoczeniu. 
Program został wzbogacony o zajęcia z muzykoterapii oraz kinezjologii edukacyjnej 
Paula Dennisona.  
Program Zły dotyk prowadzony był dla klas III przez psychologa Poradni Psychologiczno 
–Pedagogicznej w Lubartowie, a Czym jest palenie papierosów – dla  uczniów klas IV- 
VI. Z kolei program Dam radę – prowadzony był przez psychologa i przeznaczony dla 
uczniów nieśmiałych z klas IV-VI. 
Ponadto w szkole: przeprowadzono cykl zajęć w klasach IV-VI na temat substancji 
szkodliwych, obrony przed przemocą, sposobów rozwiązywania konfliktów; w klasach V-
VI zorganizowano spotkania z przedstawicielem policji, których tematem były 
zachowania ryzykowne dzieci i młodzieŜy oraz ich skutki prawne. Uczniowie brali takŜe 
udział w konkursach: Sport ucieczką od nałogów, Świat byłby duŜo lepszy bez…, którego 
celem było uświadomienie dzieciom potrzeby bezpieczeństwa, ograniczenie zachowań 
agresywnych i wulgarnych. 

h. Polski Czerwony KrzyŜ podejmował działania wskazujące metody spędzania czasu 
wolnego bez uzaleŜnień, przeciwdziałające niedostosowaniu społecznemu, demoralizacji, 
promowaniu zdrowego stylu Ŝycia. Zajęcia prowadzone były w formie pogadanek, 
konkursów, prelekcji, kół zainteresowań. 

 
4. Redagowanie rubryki informacyjnej w lokalnej prasie rozpowszechniającej problematykę  
    uzaleŜnień i sposoby walki z ich skutkami 

Z inicjatywy Lubartowskiego Ośrodka Kultury, na łamach lokalnej prasy tj. tygodnika 
„Lubartowiak” w 45 numerach pisma ukazywał się cykl artykułów w rubryce Krótkie 
rozumki, które poruszały problematykę nietrzeźwości kierowców oraz skutki takiego 
postępowania. Rubryka wyraźnie informowała czytelników, Ŝe prowadzenie pojazdu pod 
wpływem alkoholu jest przestępstwem. 
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5. Przygotowanie broszur i ulotek o tematyce uzaleŜnień 

W 2006 r. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podjęła działania w formie 
przygotowania broszur i ulotek o tematyce uzaleŜnień, które w ilości ok. 1000 sztuk 
rozpowszechniono w miejscach publicznych. 

W 2007 r. i 2008 r. nie podjęto powyŜszych działań. 

 

6.  Zorganizowanie działań dotyczących profilaktyki alkoholowej 

PowyŜszy projekt jest realizowany głównie dzięki Miejskiej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, której głównym celem jest propagowanie zdrowego, trzeźwego 
stylu Ŝycia i przeciwdziałania alkoholizmowi, leczenia i rehabilitacji. Co roku opracowywane 
są programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, które mają  na celu 
przede wszystkim  odnosić się  nie tylko do osób z problemem alkoholowym ale takŜe do ich 
rodzin, a zwłaszcza dzieci i młodzieŜy. Prowadzona jest takŜe profilaktyka dotycząca 
szkodliwości naduŜywania napojów alkoholowych i środków psychotropowych. Na terenie 
szkół lubartowskich realizowano programy z zakresu zagroŜeń alkoholizmem, narkotykami, 
nikotyną i przemocą m.in.: Spójrz inaczej; Spójrz inaczej na agresję; Dzieci w sieci; Sport 
ucieczka od nałogów. Do prowadzenia tego typu zajęć przeszkolono łącznie 58 osób. W 
programach tych uczestniczy rocznie ok. 2000 uczniów.  

 

Rezultaty osiągnięte w ramach działań Celu strategicznego 2 w 2008 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. 
 

 

Cel strategiczny 3 
W ramach celu strategicznego 3, realizowano Program aktywizacji i integracji osób i rodzin z 
grup szczególnego ryzyka w Lubartowie, który skierowany jest do osób bezrobotnych, 
bezdomnych, osób niepełnosprawnych, starszych wiekiem. Głównym zamierzeniem tego 
programu jest poszukiwanie nowych rozwiązań pomocy pozamaterialnej, tak aby 
przeciwdziałać zjawisku „uzaleŜniania” się od finansowej pomocy społecznej oraz dąŜenie do 
zmiany ich postawy z pasywnej na aktywną. Aby sprostać temu zadaniu w 2008 roku 
realizowano: 
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1 Program aktywizacji osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji,  
   obejmowanych pomocą społeczną. 
 
a. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie w okresie 01.04.2008 r.-31.12.2008 r. 

samodzielnie realizował projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki 2007-2013, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i 
upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowany z Europejskiego 
Funduszu Społecznego pt. OD AKTYWIZACJI DO ROZWOJU. Integracja społeczna i 
zawodowa klientów pomocy społecznej w Lubartowie. Celem głównym projektu było 
zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom zagroŜonym wykluczeniem 
społecznym, wykluczonym oraz dyskryminowanym na rynku pracy, a takŜe 
podwyŜszenie ich statusu zawodowego i społecznego poprzez przygotowanie do wejścia 
na rynek pracy i integrację z rynkiem pracy. Projekt zakładał wsparcie 11 osobowej grupy 
beneficjentów korzystających z pomocy społecznej, którzy nie pracują i są w wieku 
aktywności zawodowej, poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji: 
zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej i społecznej,  z wykorzystaniem  podstawowego 
narzędzia pracy – kontraktu socjalnego. Osiągnięto wszystkie zamierzone rezultaty 
projektu. Rezultaty twarde to: zawacie 11 kontraktów socjalnych ze wszystkimi 
beneficjentami ostatecznymi projektu; 5 uczestniczek projektu dokonało zmiany swoich 
kwalifikacji, natomiast 6 kobiet nabyło nowe kwalifikacje poprzez ukończenie szkolenia 
zawodowego, uzyskując w ten sposób zaświadczenie o posiadanych uprawnieniach do 
wykonywania zawodu. Wszystkie beneficjentki (11) wyraziło gotowość do podjęcia 
zatrudnienia. Dwie uczestniczki projektu zostały skierowane do prac społecznie 
uŜytecznych. Osiągnięte rezultaty miękkie to: wzrost motywacji do poszukiwania pracy; 
wzrost samooceny i pewności siebie; podniesienie aspiracji osobistych i zawodowych 
uczestników projektu. 

b. W Lubelskiej Fundacji Rozwoju w ramach Klubu Pracy zorganizowano 18 sesji 
tematycznych, odbyły się 23 dyŜury radcy prawnego i doradcy zawodowego. Udzielono 
281 porad indywidualnych:  60  porad dotyczących prawa pracy, ustawy o zatrudnieniu i 
bezrobociu, z zakresu ubezpieczeń społecznych; 137 - z zakresu doradztwa zawodowego, 
sporządzania Ŝyciorysu zawodowego, listu motywacyjnego; 26 – porad stanowiło 
doradztwo personalne; udzielono 58 porad dla bezrobotnych z zakresu zakładania 
działalności gospodarczej.  
Oddział LFR w Lubartowie na bieŜąco rejestruje wszystkie zgłaszane oferty pracy. 
Prowadzone są takŜe działania zmierzające do poszukiwania zatrudnienia dla 
absolwentów kursów realizowanych projektów. W 2008 r. pozyskano 157 ofert pracy 
stałej i okresowej. Z pośrednictwa pracy skorzystało 165 osób. Zorganizowano 3 giełdy 
pracy. 
Ponadto w ub.r. LFR realizowała: Program szkoleniowo-resocjalizacyjny skierowany do 
osób opuszczających Areszt Śledczy, którym objęto 15 osób z terenu Lubartowa 
Łącznie w 2008 r. Fundacja zorganizowała 73 szkolenia, w tym 8 w ramach projektów. Z 
usług szkoleniowych skorzystało 1.273 osoby, w tym 123 długotrwale bezrobotne z 
miasta Lubartowa. 

 
c. Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie od 2008 roku,  realizuje projekt systemowy 

Aktywny los sprzyja realizowany w ramach Działania 6.1.3 Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt 
skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy 
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w Lubartowie, w tym w szczególności do osób znajdujących się w trudnej sytuacji na 
rynku pracy. Projekt będzie realizowany do 2013 roku. 

 
 
2. Utworzenie punktu informacyjnego o aktualnych ofertach pracy, poradnictwie, szkoleniach  
    i pomocy socjalnej. 
 
Realizatorem tego projektu od 2005 r. jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie 
oraz Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie. Punkt informacyjny mieści się w siedzibie 
Ośrodka, a głównymi beneficjentami wsparcia są osoby bezrobotne figurujące w ewidencji 
PUP w Lubartowie, korzystające z pomocy społecznej. W 2008 r. udostępniono 103 oferty 
pracy, które za pośrednictwem pracowników socjalnych przekazano bezrobotnym klientom, 
poszukującym zatrudnienia. 
 
 
3. Utworzenie Centrum Integracji Społecznej 
 
Realizacja powyŜszego projektu jest zaplanowana w 2010 roku. 
 
 
4. Utworzenie grupy wsparcia dla osób starszych i starszych niepełnosprawnych 
 
W latach 2005-2007 nie zawiązała się grupa wsparcia dla osób starszych i starszych 
niepełnosprawnych. JednakŜe w Lubartowie istnieje grupa „Złoty Wiek”, w której aktywnie 
uczestniczą osoby starsze wiekiem. 
W strategii uwzględniono w 2007 r. utworzenie w.w grupy wsparcia, która miała 
funkcjonować na bazie lokalowej Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Lubartowie przy 
ul. Reja. PoniewaŜ powyŜsze plany zmiany siedziby MOPS i DDPS nie zostały zrealizowane, 
w związku z tym projekt nie mógł być wykonany.  
Wspomniana wyŜej grupa „Zloty Wiek” spełnia oczekiwania  osób starszych i starszych 
niepełnosprawnych, aktywnych i chętnych do działania.  
 
 
5. Utworzenie klubu seniora 
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie w swoich załoŜeniach przewidywał 
utworzenie klubu seniora w 2007 r. W tym celu powstał takŜe projekt socjalny. DuŜym 
utrudnieniem w realizacji powyŜszego zadania jest brak lokalu niezbędnego do stworzenia 
prawidłowych warunków, jako podstawy funkcjonowania takiego klubu. Siedziba Ośrodka 
nie daje takiej moŜliwości. Dzienny Dom Pomocy Społecznej znajduje się niedaleko od  
Spółdzielni Mieszkaniowej, w której sprawnie funkcjonuje Klub Seniora Złoty Wiek. 
 
 
6. Utworzenie grupy wsparcia dla osób niepełnosprawnych 
 
a. W 2007 r. w wyniku współpracy  pracowników, rodziców dzieci niepełnosprawnych,  
    pracowników samorządowych, powstało Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych  
    LIBRA zrzeszające 40 osób. Celem statutowym Stowarzyszenia jest działalność na rzecz  
    osób z zaburzeniami psychicznymi; 
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b. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych prowadzi Punkt Informacji i Wsparcia dla Osób  
    Niepełnosprawnych. 
 
 
7. Zorganizowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej 
 
Realizacja powyŜszego projektu była zaplanowana przez Środowiskowy Dom Samopomocy 
w Lubartowie, jednakŜe powyŜsza instytucja ze względów prawnych nie moŜe organizować 
Warsztatów Terapii Zajęciowej. 
 
 
8. Centrum Wolontariatu dla MłodzieŜy 
 
W 2008 r. działania wolontariackie w 2008 r. podjęły 4 koła, działające w szkołach tj. 
Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2, II Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkól Nr 2. 
Zrzeszają one aktywną, wraŜliwą i zaangaŜowaną młodzieŜ, która czynnie uczestniczy w 
imprezach kulturalnych, akcjach charytatywnych itp., organizowanych na rzecz społeczności 
lokalnej. W 2008 r. wolontariusze ściśle współpracowali z Przedszkolem Miejskim Nr 4, 
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lubartowie, Domem Pomocy Społecznej w 
Jadwinowie, Domem Dziecka w Kijanach. 
 
 
9. Utworzenie Centrum Wolontariatu Dla Dorosłych 
 
W Stowarzyszeniu Inicjatyw Lokalnych w ramach wolontariatu dla dorosłych od 2006 r. 
uczestniczyło łącznie 10 osób dorosłych świadczących pomoc w zakresie rozładunku 
Ŝywności, prywatnych usług transportowych, prac plastycznych i porządkowych. 
 
 
10. Opracowanie projektów socjalnych skierowanych do grup szczególnego ryzyka oraz  
      zagroŜonych wykluczeniem społecznym. 
 
a. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie zrealizował 3 projekty socjalne tj.  

Spotkanie z Mikołajem – projekt skierowany do dzieci z rodzin zagroŜonych 
wykluczeniem społecznym (ubogich, dotkniętych długotrwałym bezrobociem i 
uzaleŜnieniami). Objęto wsparciem 150 dzieci w wieku od 5 do 12 lat, które otrzymały 
nagrody w postaci maskotek i słodyczy. Celem projektu było wskazanie pozytywnych 
wzorców zachowań poprzez zabawę oraz wsparcie środowisk zagroŜonych wykluczeniem 
społecznym; 
 Międzynarodowy Dzień Osób Starszych 2008 – celem projektu było zagospodarowanie i 
wypełnienie czasu wolnego osób starszych, zaspokojenie potrzeb kulturalnych poprzez 
prezentację twórczości artystycznej, integracja ze środowiskiem lokalnym. 
Zorganizowano imprezę integracyjną z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, 
w której wzięło udział 80 osób starszych wiekiem, objętych pomocą MOPS w Lubartowie 
oraz pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej w Jadwinowie; 
Grupa wsparcia dla członków rodzin osób uzaleŜnionych od alkoholu - projekt 
skierowany był do dorosłych członków rodzin osób uzaleŜnionych, będących klientami 
MOPS w Lubartowie. W ramach projektu prowadzono  zajęcia edukacyjno-informacyjne. 
Ze wsparcia  skorzystało łącznie 8 osób. Jego głównym celem było wsparcie informacyjne 
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i terapeutyczne osób współuzaleŜnionych. Zajęcia grupowe i indywidualne były 
prowadzone przez psychologa pracującego w Ośrodku Leczenia UzaleŜnień; 

b. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w ramach Klubu Integracji Społecznej realizowało 
projekt Przemóc Niemoc – zapobieganie marginalizacji społecznej poprzez aktywizację 
społeczną i zawodową osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym; 

c. Szkoła Podstawowa Nr 3 – realizowała projekt Pomoc edukacyjno–wychowawcza 
dzieciom romskim finansowany przez MSWiA w Warszawie. Celem projektu była 
poprawa stanu edukacji wśród Romów poprzez zwiększenie współczynnika ukończenia 
szkoły podstawowej; poprawa frekwencji i wyników nauczania; integracja dzieci 
romskich ze środowiskiem szkolnym oraz dziećmi polskimi; lepsze poznanie i 
zrozumienie środowiska romskiego przez społeczność szkolną. W ramach projektu 
realizowano: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w klasach I-III oraz IV-VI, zajęcia z 
edukacji medialnej, zajęcia socjoterapeutyczne. 
Szkoła zorganizowała Paraolimpiadę i Warsztaty Plastyczne Poznaj mnie – poznaj siebie, 
która adresowana była do dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnej z terenu miasta Lubartowa, 
mających utrudniony dostęp do edukacji. Celem imprezy była integracja osób 
niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym poprzez uczestnictwo w wydarzeniach 
artystycznych, kulturalnych i sportowych. Do akcji włączyli się wolontariusze – 
nauczyciele i dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 3 i II Liceum Ogólnokształcącego. 
Wsparciem objęto ponad 80 osób niepełnosprawnych. 

d.  II Liceum Ogólnokształcące – realizowało następujące projekty: Art. Media. Artystyczne i   
     medialne czynniki warunkujące pracę woluntarystyczną – wymiana młodzieŜy polsko–  
     ukraińskiej; Szkoła humanitarna przy współpracy z Polską Akcją Humanitarną; Umierać  
     po ludzku – Ogólnopolska Akcja Społeczna; Dzień Babci w Jadwinowie; Ratujemy dzieci   
    w Kongo - współpraca z UNICEF. 
 
 
Rezultaty osiągnięte w ramach działań Celu strategicznego 3 w 2008 roku: 
 

• 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. 

 
 
Cel strategiczny 4 
Działania realizowane w ramach celu strategicznego 4 - Miejskiego programu równego 
dostępu do edukacji, kultury i sportu osób z grup zagroŜonych wykluczeniem społecznym, 
zmierzają do zapewnienia dostępu mieszkańcom miasta zagroŜonych marginalizacją 
społeczną do dóbr społecznych (edukacji, kultury, sportu). W 2008 r.  cel ten osiągany był 
poprzez realizowanie programów edukacyjnych, podejmowanie działań społeczno-
kulturalnych oraz promowanie zdrowego trybu Ŝycia w środowisku lokalnym w ramach: 
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1. Prowadzenia wypoŜyczalnia podręczników szkolnych dla dzieci z rodzin znajdujących się 

w trudnej sytuacji materialnej 
 
Projekt jest realizowany od 2006 r. przez 3 szkoły (Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2, II 
Liceum Ogólnokształcące). I tak: 
 
a. II Liceum Ogólnokształcące prowadziło wypoŜyczalnię podręczników szkolnych dla 

dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. KsiąŜki były pozyskiwane 
nieodpłatnie od wydawnictw pedagogicznych. Zbiór udostępniany był przez cały rok 
szkolny uczniom wskazanym przez pedagoga i wychowawców; 

b. Gimnazjum Nr 1 – w szkole udostępniono podręczniki szkolne 36 uczniom, znajdującym 
się w trudnej sytuacji materialnej;  

c. Gimnazjum Nr 2 – biblioteka szkolna pozyskała od wydawnictw pedagogicznych 7 
podręczników do klas I-III gimnazjum oraz 52 podręczniki do klas I-III gimnazjum dla 
uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym. W roku 
szkolnym 2008/2009 biblioteka wypoŜyczyła 209 egzemplarzy podręczników 40 uczniom 
gimnazjum. Komplety podręczników wypoŜyczyło 12 osób, zaś 28 uczniów pojedyncze 
egzemplarze. 

 
 
2. Utworzenie Centrum Wczesnego Wspierania Rozwoju Dziecka 
 
PowyŜsze zadanie przewidziane było do realizacji przez Przedszkole Miejskie Nr 1 w 
Lubartowie oraz Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Lubartowie. Z uwagi na znaczne 
koszty finansowe przedsięwzięcia oraz niewystarczające warunki lokalowe, zadanie 
realizowane jest w zmienionej formie.  
Wszystkie dzieci z terenu miasta Lubartowa na wniosek rodziców są przyjmowane do grup 
integracyjnych przedszkola, gdzie realizowane są róŜnorodne zajęcia indywidualne w 
zakresie wczesnego wspomagania rozwoju. Zajęcia te są bezpłatne. Dokonuje się takŜe 
diagnozy rodzin posiadających dziecko niepełnosprawne. Wczesne wspomaganie rozwoju 
dziecka realizowane jest jako zadanie własne w Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w 
Lubartowie, z którą Przedszkole ściśle współpracuje. Dzieci niepełnosprawne – absolwenci 
Przedszkola Miejskiego Nr 1 od 2007 roku obejmowani są edukacją w Szkole Podstawowej 
Nr 4 w klasach integracyjnych. Część dzieci niepełnosprawnych w stopniu głębszym, 
dowoŜona jest do placówek specjalnych w Lublinie. Warunkiem przyjęcia dziecka 
niepełnosprawnego do poszczególnych typów szkół i placówek jest orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego. Na terenie Przedszkola  organizuje się zajęcia specjalistyczne oraz z 
zakresu społecznej integracji dziecka niepełnosprawnego. Analiza i ocena rozwoju dziecka 
wskazuje na skuteczność takich form i metod pracy. Przedszkole wykazuje gotowość do 
przyjęcia dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Lubartów do edukacji integracyjnej. 
 
 
3. Opracowanie programów edukacyjnych w zakresie oświaty zdrowotnej 
 
a. Polski Czerwony KrzyŜ realizował zadania w zakresie promocji zdrowia głównie w  
środowisku dzieci i młodzieŜy w szkołach i dwóch placówkach wsparcia dziennego. Była 
to Olimpiada promocji zdrowego stylu Ŝycia, w której uczestniczyło 7 uczniów szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz cykliczny turniej gminny Jak Ŝyć zdrowo, w 
którym uczestniczyło 6 szkół podstawowych gminy Lubartów. Realizowany był takŜe 
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program prozdrowotny Super Wiewiórka–Przyjaciółka Oli i Kuby; program Prawda o 
AIDS – przekaŜ ją dalej realizowano w gimnazjach i szkołach średnich. W 2008 roku 
zorganizowano cykl pogadanek m.in. na temat bezpiecznych zachowań, promocji 
zdrowia, które wygłosił oficer prasowy Policji w Lubartowie. 
Polski Czerwony KrzyŜ w Lubartowie realizował takŜe zadania z zakresu honorowego 
krwiodawstwa, propagowane głównie w środowisku młodzieŜy szkół gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych podczas Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych, Policealnych i 
Pomaturalnych pt. Młoda krew ratuje Ŝycie. Był równieŜ organizatorem spotkania dla 
Honorowych Dawców Krwi, które odbyło się w Gimnazjum Nr 2 w Lubartowie. W 
spotkaniu uczestniczyło 60 osób. Zorganizowano szkolenia dla uczniów szkół 
podstawowych w Lubartowie z zakresu udzielania pierwszej pomocy; 

b. II Liceum Ogólnokształcące – zrealizowało program edukacyjny w zakresie oświaty 
zdrowotnej, który prowadzony był w formie ścieŜek międzyprzedmiotowych (pedagog, 
psycholog i pracownicy szkolnej słuŜby zdrowia  przekazywali informacje dotyczące 
zachowań prozdrowotnych); 

c. Gimnazjum Nr  1 – podczas zajęć biologii odbywały się  pogadanki na temat zdrowego 
stylu Ŝycia, zachowań asertywnych; wskazywano uczniom szkodliwe działanie i 
negatywny wpływ nikotyny i alkoholu na organizm.; 

d. Zespół Szkół Nr 2 – uczniowie tej szkoły uczestniczyli w konferencji w RCEZ w 
Lubartowie pt. Dzień wolny od uzaleŜnień oraz HIV i AIDS;   
Zorganizowano zajęcia przeprowadzone przez pielęgniarkę szkolną na temat profilaktyki 
raka sutka, wad cewy nerwowej u noworodków. 

e. Gimnazjum Nr 2 – zorganizowało spotkanie na temat HIV/AIDS, w którym wzięło udział 
124 uczniów. Uczestników zapoznano z ryzykownymi zachowaniami prowadzącymi do 
zakaŜenia; 

f. Szkoła Podstawowa Nr 4 – w celu promowania postaw prozdrowotnych uczniów 
realizowała projekt pt. Chcę Ŝyć zdrowo, podczas którego podejmowano działania 
edukacyjne z zakresu zdrowego trybu Ŝycia, profilaktyki problemów alkoholowych i 
uzaleŜnień. Projekt był skierowany do uczniów klas I-III. W ramach zajęć profilaktyczno–
wychowawczych, wykorzystując innowacyjne metody pracy z uczniem organizowano: 
warsztaty taneczne Wytańczyć złość, skierowane do uczniów klas I-III, których celem było 
eliminowanie napięcia emocjonalnego, agresji, stresu poprzez taniec i muzykę; warsztaty 
muzyczne Muzykoterapia odreagowaniem napięć u dzieci, skierowane do dzieci z klas 
III-VI, mające na celu wskazanie sposobów radzenia sobie ze stresem, ćwiczenia 
komunikacji interpersonalnej, eliminowanie napięcia emocjonalnego poprzez ćwiczenia z 
muzykoterapii i rytmiki; 

g. Szkoła Podstawowa Nr 3 - uczniowie klas VI brali udział w widowisku słowno-
muzycznym Złudzeniom nie! Iluzji tak . Program widowiska był poświęcony profilaktyce 
promującej zdrowy tryb Ŝycia. Uczniowie zdobyli podstawowe wiadomości z dziedziny 
profilaktyki uzaleŜnień od tytoniu, alkoholu i narkotyków; 
Szkoła realizowała takŜe program profilaktyczno–wychowawczy Chcę być silny i zdrowy, 
którego celem było popularyzowanie wśród dzieci zdrowego stylu Ŝycia, promowanie 
zdrowia i higieny, przeciwdziałanie uzaleŜnieniom. Program skierowany był do szkół i 
przedszkoli z terenu miasta Lubartowa. W ramach programu przeprowadzono pogadanki, 
prelekcje i instruktaŜe na temat zdrowego stylu Ŝycia. Zorganizowano takŜe konkurs 
plastyczny i wystawę prac dzieci z przedszkoli oraz szkół podstawowych w Lubartowie. 
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4. Cykl akcji edukacyjnych wspierających rodzinę w pełnionych przez nią funkcjach 

a. Komenda Powiatowa Policji w Lubartowie – realizowała programy edukacyjne 
skierowane do mieszkańców miasta w formie spotkań i prelekcji m.in. z: dziećmi i 
młodzieŜą w szkołach – 47; pracownikami instytucji – 49; pedagogami szkolnymi – 25; 
rodzicami – 2.  Zwiększono liczbę patroli i innych formacji współpracujących z Policją w 
miejscach gdzie są najbardziej potrzebne, a takŜe wprowadzono metody i środki 
technicznego zabezpieczenia mienia (znakowanie). Policjanci dzielnicowi wspierając 
rodzinę w pełnionych przez nią funkcjach, udzielali pomocy osobom dotkniętym 
następstwami naduŜywania alkoholu przez osobę uzaleŜnioną w formie sporządzania 
wniosków na prośbę członków rodzin lub w ramach procedury „Niebieskiej Karty” – 
odwiedzając rodziny, w których występuje przemoc związana z naduŜywaniem alkoholu 
przez sprawcę tej przemocy. W ramach działań w tym zakresie zorganizowano w 
Komendzie Powiatowej Policji w Lubartowie pomieszczenia do rozmów z osobami 
dotkniętymi przemocą, a w szczególności z dziećmi, zwiększono takŜe skuteczność 
procedury „Niebieskich Kart” oraz zacieśniono współpracę z instytucjami i organizacjami 
świadczącymi pomoc prawną, psychologiczną i socjalną dla osób dotkniętych przemocą; 

b. W Zespole Szkół Nr 2 w ramach pedagogizacji rodziców odbyły się dwa wykłady 
wygłoszone przez pedagoga z Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Lubartowie, 
dotyczące dostosowania uczniów klas I do warunków nowego miejsca nauki oraz 
tematyki uzaleŜnień od komputera i Internetu. Szkoła organizowała takŜe konsultacje dla 
rodziców; 

c. Szkoła Podstawowa Nr 4 – prowadziła działania edukacyjne z zakresu wychowania, 
opieki, profilaktyki, elementów pedagogiki, psychologii, terapii w ramach:  

• spotkania rodziców uczniów klas 0-VI z lekarzem rodzinnym, pediatrą – 
pogadanka na temat chorób wieku rozwojowego uczniów, zagroŜeń zdrowia 
fizycznego i psychicznego, niebezpiecznych i mało znanych chorób oraz aktualnie 
obowiązujących szczepień ochronnych; 

• otwartych zajęć dla rodziców uczniów klas III – warsztaty pod hasłem 
Wychowanie w szkole i rodzinie. Próbujemy iść w tą samą stronę; 

• spotkania z rodzicami uczniów niepełnosprawnych – wsparcie rodziny w 
pełnionych przez nią funkcjach, praca w ramach integracji rodziców. 

 
5. Organizowanie wydarzenia artystyczne, kulturalne i sportowe z udziałem osób z grup  
    zagroŜonych wykluczeniem społecznym 

a. Lubartowski Ośrodek Kultury był organizatorem i współorganizatorem imprez 
kulturalnych i sportowych, kierowanych do wszystkich mieszkańców miasta, w tym osób 
zagroŜonych wykluczeniem społecznym. W ub.r. przeprowadzono ok. 34 imprez  w 
formie spotkań autorskich, wystaw, koncertów, konkursów, turniejów i warsztatów w 
róŜnych dziedzinach, zabaw okolicznościowych, zajęć tematycznych. Wszystkie działania 
ukierunkowane były na rozwój kulturalny społeczności lokalnej, integrację środowiska; 

b. Świetlica Środowiskowa dla Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych podczas festynu z okazji 
Święta Policji zaprezentowała część artystyczną w formie teatrzyku, kabaretu i piosenek. 
Wychowankowie Świetlicy aktywnie uczestniczyli w konkursie plastycznym „Bezpieczne 
wakacje”; 

c. II Liceum Ogólnokształcące było organizatorem: 
XIII edycji Turnieju Noworocznego – rozgrywki piłki siatkowej dla mieszkańców miasta i 
okolic. Uczestniczyło 6 druŜyn liczących 45 zawodników; 
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XI edycji Sportowych Potyczek – sportowe współzawodnictwo klas I-III szkół 
podstawowych w Lubartowie. Uczestniczyły 3 druŜyny liczące 90 zawodników i 18 
Sędziów MłodzieŜowych; 
XXI edycji O Uśmiech Dziecka – zawody rekreacyjno-sportowe, w których uczestniczyły 
3 druŜyny liczące 90 zawodników i 14 Sędziów MłodzieŜowych; 
XVIII edycji Międzyszkolnych Igrzysk Lekkiej Atletyki MILA - turniej sportowy 
zorganizowany dla 115 zawodników szkół podstawowych w Lubartowie oraz 20 sędziów 
młodzieŜowych z II LO; 

d. Zespół Szkół Nr 2 – nauczyciele zorganizowali: Koncert Mikołajkowy, Jasełka. W 
przygotowaniach w.w wydarzeń artystycznych brali udział uczniowie z klas 
uczestniczących w spektaklach, w tym zagroŜeni wykluczeniem społecznym. Odbyło się 
takŜe spotkanie z Egzorcystą; 

e. W Szkole Podstawowej Nr 3 zorganizowano spotkania rekreacyjno-sportowe dla dzieci i 
ich rodzin w celu wzmocnienia więzi rodzinnych oraz wskazania moŜliwości spędzania 
czasu wolnego; 

f. Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych 
LIBRA organizował imprezy artystyczne, kulturalne i sportowe z udziałem osób z 
przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi tj.:  Zielony dom – pięciodniowy wypoczynek 
w Firleju; III Miejska Paraolimpiada; III Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego dla osób 
niepełnosprawnych przy współpracy MKS Lewart; Integracyjne Warsztaty Mikołajkowe – 
zorganizowane przy współpracy z Klubem Wolontariatu przy II LO; Turnus 
rehabilitacyjny w Jarosławcu dla 21 osób; 
SPN LIBRA realizowało w 2008 r. dwa zadania dofinansowane przez Regionalny 
Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, w których m.in. brali udział niepełnosprawni 
podopieczni z terenu miasta Lubartowa: pt. Historia pod gruszą, którego celem było 
zapobieganie izolacji i marginalizacji osób niepełnosprawnych poprzez aktywną turystykę 
oraz Przez sztukę ku społeczeństwu – pomoc osobom chorym psychicznie w lepszym 
dostępie do sztuki. 
 

6. Utworzenie Centrum Spotkań MłodzieŜy 
 
Realizacja projektu przewidziana jest w 2009 roku. 
 
 
Rezultaty osiągnięte w ramach działań Celu strategicznego 4 w 2008 roku: 
 

• 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 strategiczny 5 
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 
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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. Utworzenie zintegrowanego systemu instytucjonalnej pomocy społecznej 
 
Zintegrowany system instytucjonalnej pomocy społecznej polega przede wszystkim na  
współpracy i komunikacji pomiędzy instytucjami pomocowymi działającymi na terenie 
miasta, a tym samym rozwinięciu skutecznej, skoordynowanej pomocy instytucjonalno-
usługowej dla osób z grup szczególnego ryzyka oraz zagroŜonych marginalizacją i 
wykluczeniem społecznym. Przez cały okres pracy nad dokumentem Strategii w zakresie 
zaplanowanych zadań na dany rok, wszystkie instytucje ze sobą współpracowały. NaleŜy 
jednak nadmienić, Ŝe działania takie mają wymiar długofalowy i przekładają się na cały okres 
realizacji Strategii. 
W ramach tworzenia sieci specjalistycznego wsparcia Zespół wspierająco–rehabilitacyjny 
ŚDS w Lubartowie podjął współpracę z placówkami na terenie miasta, zajmującymi się 
problematyką osób z zaburzeniami psychicznymi (PCPR, Punkt Interwencji Kryzysowej, SIL, 
Zespół Kuratorskiej SłuŜby do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych, Rodzinnych i 
Nieletnich przy Sądzie Rejonowym w Lubartowie);  
Od lipca 2008 r. przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubartowie działa Zespół 
Poradnictwa Specjalistycznego. Zatrudnieni tam specjaliści  tj.: radca prawny, pedagog, 
psycholog zapewniają kompleksową pomoc dla wszystkich osób potrzebujących wsparcia.  
 

2.   Szkolenia pracowników instytucji zajmujących się osobami z grup szczególnego ryzyka  
      oraz zagroŜonych wykluczeniem społecznym 

Lubelska Fundacja Rozwoju w 2008 r. rozpoczęła realizację projektu Rozwój w dobie zmian. 
Projekt skierowany do osób pracujących po 50 roku Ŝycia, m.in. pracowników administracji i 
słuŜb społecznych. Okres trwania projektu 2008-2010 r. 
 

3. Utworzenie Zespołu Specjalistycznego Poradnictwa 

Od lipca 2008 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubartowie funkcjonuje 
Zespole Poradnictwa Specjalistycznego, w którym zatrudnieni są: konsultant prawny, 
pedagog i psycholog oraz Punkt Konsultacyjno-Informacyjnym, w którym pracuje specjalista 
pracy socjalnej posiadający przygotowanie w zakresie negocjacji w sytuacjach kryzysowych. 
Pracownicy Zespołu i Punktu świadczą porady i udzielają wsparcia osobom i rodzinom, które 
mają trudności w rozwiązywaniu swoich problemów Ŝyciowych. Z pomocy merytorycznej 
specjalistów korzystają równieŜ pracownicy socjalni. 
W ramach: poradnictwa prawnego - konsultant prawny udzielał informacji o obowiązujących 
przepisach z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony 
praw lokatorów itp. (118 porad); poradnictwa psychologicznego - psycholog diagnozował 
problemy osób i rodzin, udzielał porad i wsparcia, podejmował działania mające na celu 
zapobieganie wykluczeniu społecznemu, prowadził indywidualną terapię ukierunkowaną na 
poprawę funkcjonowania osoby lub rodziny (61 porad); poradnictwa pedagogicznego - 
pedagog udzielał konsultacji pracownikom socjalnym w prowadzonej pracy socjalnej, 
prowadził rozmowy oraz terapię pedagogiczną dla dzieci i rodzin, diagnozował problemy 
osób/rodzin (udzielił 70 porad i odbył 46 konsultacji z pracownikami socjalnymi). 
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4.  Punkt Informacji Obywatelskiej 
 
Lubelska Fundacja Rozwoju w 2008 r. złoŜyła wniosek o dofinansowanie do projektu 
utworzenia  Punktu Informacji Obywatelskiej w Lubartowie Z uwagi na niespełnienie 
kryteriów merytorycznych, wniosek nie został zatwierdzony.  Obecnie czynione są ponowne 
starania o pozyskanie środków na załoŜenie Punktu Informacji Obywatelskich w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  
 
 
5. Udostępnienie informacji o działalności instytucji pomocowych funkcjonujących na terenie  
   miasta za pomocą Internetu 
 
Miejski ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie na aktywnej stronie internetowe 
www.mops-lubartow.pl udostępnia aktualne informacje dotyczące: działalności Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie oraz innych instytucji pomocowych. Celem tego 
przedsięwzięcia jest rozpowszechnianie tematyki związanej z pomocą społeczną. 
 
 
6.  Lokalna koalicja partnerów społecznych realizujących cele zmierzające do rozwiązywania  
     problemów społecznych. 
 
PowyŜszy projekt jest realizowany na zasadzie zintegrowanego systemu instytucjonalnej 
pomocy społecznej polegającego przede wszystkim na  współpracy i komunikacji pomiędzy 
instytucjami pomocowymi działającymi na terenie miasta, a tym samym na rozwinięciu 
skutecznej, skoordynowanej pomocy instytucjonalno-usługowej dla osób z grup szczególnego 
ryzyka oraz zagroŜonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Przez cały okres pracy 
nad dokumentem Strategii w zakresie zaplanowanych zadań na dany rok, wszystkie instytucje 
ze sobą współpracowały w formie wymiany informacji, doświadczeń, propozycji pomysłów 
dotyczących próby rozwiązania niektórych problemów społecznych, z którymi boryka się 
lokalna społeczność. 
 
 
Rezultaty osiągnięte w ramach działań Celu strategicznego 5 w 2008 roku: 
 

• 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. 
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Dokonując analizy realizacji Strategii  Rozwiązywania Problemów  Społecznych 
Miasta Lubartów w 2008 roku naleŜy zwrócić uwagę na rosnące zaangaŜowanie i aktywność 
w zakresie tworzenia i wdraŜania projektów profilaktyczno–edukacyjnych i informacyjnych 
w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i minimalizowania zjawisk społecznie 
negatywnych. KaŜdego roku wykazuje się  duŜe zaangaŜowanie we współpracy na rzecz 
wdraŜania Strategii przez wielu partnerów tj. instytucji samorządowych, Kościoła, fundacji, 
organizacji pozarządowych i stowarzyszeń, zajmujących się problematyką społeczną oraz 
realizujących zadania z zakresu polityki społecznej na terenie miasta Lubartowa.  Inicjatywy 
podejmowane, w tym okresie były działaniami często ponadprogramowymi w 
poszczególnych instytucjach i organizacjach, wspierane przez wolontariat, sponsorów, środki 
zewnętrzne. Monitoring, który jest regularnie prowadzony przez cały okres realizacji 
Strategii, ma na celu zapewnienie prawidłowości i wydajności wdraŜanych programów, 
poprzez zbieranie rzetelnych i wiarygodnych danych na temat podjętych działań. W okresie 
sprawozdawczym,  nie dokonano realizacji zaplanowanych projektów tj. Zorganizowanie 
Warsztatów Terapii Zajęciowej; Utworzenie Punktu Informacji Obywatelskiej. Brak realizacji 
w.w zadań wynikał z przyczyn niezaleŜnych od osób zaangaŜowanych w podejmowanie 
wszelkich działań zmierzających do utworzenia w.w rodzaju wsparcia dla mieszkańców 
miasta. Powodem tego rodzaju sytuacji są takŜe  okoliczności związane z problematyką 
prawną. Planuje się realizację tych zadań w 2009r. oraz w razie konieczności dokonane 
zostaną zmiany w harmonogramie Strategii, zmieniając formę organizacyjną danego projektu. 
NaleŜy  zwrócić uwagę na działania podejmowane w celu realizacji projektów w okresie 
sprawozdawczym m.in.: Utworzenie Zespołu Poradnictwa Specjalistycznego oraz Punktu 
Konsultacyjno – Informacyjnego przy MOPS w Lubartowie; wdroŜenie projektu – 
Zapewnienie krótkotrwałej opieki w domu nad osobą niepełnosprawną. 
 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Lubartów  ma istotne 
znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa społecznego mieszkańcom miasta, a takŜe jest 
impulsem do podejmowania dalszych działań w kierunku budowania lokalnego 
społeczeństwa obywatelskiego. Sprawna realizacja Strategii wymaga duŜej konsekwencji i 
wspólnej pracy wszystkich podmiotów lokalnych miasta Lubartowa. 
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UCHWAŁA NR XXX/199/09 
RADY MIASTA LUBARTÓW  

z dnia 24 kwietnia 2009 r. 
 

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań określonych w Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Lubartów za 2008 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 1, 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   
2005r. 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 2008 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 

 


