Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Lublin 2014 - 2020

Załącznik 1

1.CEL GŁÓWNY

UTWORZENIE ZINTEGROWANEGO I DYNAMICZNEGO SYSTEMU EFEKTYWNIE WSPIERAJĄCEGO MIESZKAŃCÓW MIASTA I ICH RODZINY

1.1. Cel szczegółowy

Doskonalenie systemu współpracy instytucji pomocy społecznej z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami,działającymi na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców Miasta Lublin
Źródła finansowania

Zadania

Realizowane działania

Koordynator

CIK,Wydział Zdrowia i
Spraw Społecznych,
Wydział Sportu i
Turystyki,Wydział
Kultury,Miejski
Ośrodek Pomocy
Rodzinie w
Lublinie,organizacje
pozarządowe

współpraca MOPR z organizacjami
pozarządowymi, działającymi na rzecz
rodziny

1.1.1.Zintegrowanie działań
mających na celu utworzenie
banku informacji o
organizacjach i instytucjach
lubelskich,działających na
rzecz mieszkańców miasta

Współpraca z organizacjami
pozarządowymi działającymi w sferze
spraw społecznych

Realizatorzy

Termin realizacji

2013-2015

Koszt działania

bez dodatkowych nakładów
finansowych

Wskaźniki realizacji zadania

państwo

gmina

inne

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Lubelskie Centrum
Aktywności
Obywatelskiej
2014r.

bez dodatkowych nakładów
finansowych

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Nazwa wskaźnika

liczba organizacji
pozarządowych w banku
informacji

23

liczba organizacji
pozarządowych w banku
informacji

54

liczba wydanych
poradników
tematycznych i
materiałów
informacyjnych
liczba aktualizacji
materiałów
informacyjnych
liczba instytucji
pracujących w sytsemie
informacji
międzyinstytucjonalnej
liczba formalnie
zawartych partnerstw

1.1.2. Wspieranie partnerów organizacji pozarządowych w
pozyskiwaniu środków i
realizacji projektów na rzecz
osób potrzebujących,
finansowanych z funduszy
pozabudżetowych

Udostępnianie zasobów lokalowych
LCAO

Lubelskie Centrum
Aktywności
Obywatelskiej

Wspieranie organizacji
pozarządowych - poradnictwo

Wydziały Urzędu
Miasta Lublin,Miejski
Ośrodek Pomocy
Rodzinie w
Lublinie,organizacje
pozarządowe,jednostki
organizacyjne pomocy
społecznej

2014r.

bez dodatkowych nakładów
finansowych

0,00 zł

0,00 zł

Liczba

0,00 zł

2000

bez dodatkowych nakładów
finansowych

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Cel główny 1

Wizyta delegacji z Gruzji

Lubelskie Centrum
Aktywności
Obywatelskiej

Miejski Ośrodek
Pomocy Rodzinie w
Lublinie,organizacje
pozarządowe

4-6 listopada
2014r.

bd

Strona 1

bd

bd

bd

Program współpracy z organizacjami
pozarządowymi i organizacjami o
których mowa w art..3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie

bd
Program współpracy z organizacjami
pozarządowymi i organizacjami o
których mowa w art..3 ust. 3 ustawy o
54
działalności
pożytku publicznego i o
porozumien z
wolontariacie
organizacjami

0
liczba spotkań
informacyjnych
801

1.1.3.Podejmowanie działań
mających na celu wymianę
informacji na temat podjętych,
realizowanych i planowanych
inicjatyw oraz doświadczeń
przedstawicieli instytucji i
organizacji pozarządowych,
działających w obszarze
pomocy społecznej

Program Wspierania Rodziny
i Rozwoju Systemu Pieczy
Zastępczej na terenie Miasta Lublin
w latach 2013 - 2015

0

liczba szkoleń

2014r.

Zadanie zrealizowane w ramach
Programu (proszę podać nazwę)
Nie zostało zrealizowane w 2014 roku
(proszę wskazać powód)

liczba zorganizowanych
konferencji

0

liczba spotkań
roboczych

0

liczba wizyt studyjnych

1
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Uruchomienie Przedszkola nr 86 przy
Zespole Szkół Nr 12
1.1.4. Tworzenie i rozwijanie
infrastruktury socjalnej
wspierających rodzinę

Wydział Zdrowia i
Spraw Społecznych
UM Lublin, Wydział
Oświaty i Wychowania
UM Lublin,Miejski
Ośrodek Pomocy
Rodzinie w Lublinie,
Miejski Zespół
Wydział Inwestycji i
Żłobków, jednostki
Remontów Urzędu organizacyjne pomocy
Miasta Lublin
społecznej,organizacje
pozarządowe

Utworzenie nowych miejsc w
Przedszkolu Nr 86, Przedszkolu Nr 84
, Przedszkolu Nr 12

od 01 września
2014r.

2014r.

RAZEM

231 651,78 zł

0,00 zł

231 651,78 zł

Załącznik 1

0,00 zł

bd

bd

bd

bd

231 651,78 zł

0,00 zł

231 651,78 zł

0,00 zł

1.2. Cel szczegółowy

liczba nowo
otworzonych placówek
wspierających rodzinę
(w szczególności żłobki, przedszkola,
placówki wsparcia
dziennego, placówki
opiekuńczo wychowawcze, placówki
oświatowe)

liczba nowo
utworzonych miejsc w
placówkach

1

zrealizowano

200

zrealizowano

Usprawnienie systemu wsparcia dzieci i rodzin

Źródła finansowania

Wskaźniki realizacji zadania
Nazwa wskaźnika

Zadania

Realizowane działania

Koordynator

Realizatorzy

Udzielanie pomocy finansowej
rodzinom objetym systemem pomocy
spolecznej

Termin realizacji

2014r.

Koszt działania

21 295 345,58 zł

państwo

6 592 489,46 zł

gmina

14 702 856,12 zł

inne

0,00 zł

Zadanie zrealizowane w ramach
Programu (proszę podać nazwę)
Nie zostało zrealizowane w 2014 roku
(proszę wskazać powód)

Liczba

liczba rodzin/liczba osób
w rodzinach
korzystających ze
wsparcia w ramach
systemu pomocy
społecznej

9080/18965

zrealizowano
Prowadzenie działań
psychologicznych, pedagogicznych,
psychoprofilaktyki w ramach
Specjalistycznej poradni dla rodzin

2014r.

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

liczba rodzin/liczba osób
w rodzinach
korzystających ze
wsparcia w ramach
systemu pomocy
społecznej

Wspieranie rodzin w postaci wypłaty
zasiłków rodzinnych i dodatków

2014r.

23 299 068,37 zł

23 299 068,37 zł

0,00 zł

0,00 zł

liczba rodzin objętych
systemem świadczeń
rodzinnych

Wspieranie rodzin w postaci wypłaty
funduszu alimentacyjnego i zaliczki
alimentacyjnej

2014r.

Wspieranie osób objętych systemem
pomocy społecznej poprzez
zawieranie kontraktów socjalnych

1.2.1. Doskonalenie
zintegrowanego systemu
wsparcia instytucjonalno finansowego, chroniącego
rodzinę przed utratą
bezpieczeństwa socjalnego

Cel główny 1

2014r.

Miejski Ośrodek
Pomocy Rodzinie w
Lublinie

21 316 815,92 zł

0,00 zł

Wydziały Urzędu
Miasta Lublin,Miejski
Urząd Pracy w
Lublinie,poradnie
specjalistycznego
poradnictwa

Strona 2

21 316 815,92 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

liczba rodzin objętych
pomocą w postaci
wypłat świadczeń z
funduszu
alimentacyjnego
liczba kontraktów
socjalnych, zawartych z
osobami korzystającymi
ze wsparcia pomocy
społecznej

618/1489

zrealizowano

8730

zrealizowano

3770

zrealizowano

1771

zrealizowano
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1.2.1. Doskonalenie
zintegrowanego systemu
wsparcia instytucjonalno finansowego, chroniącego
rodzinę przed utratą
bezpieczeństwa socjalnego

Aktywizacja zawodowa osób
bezrobotnych zarejestrowanych w
MUP poprzez kierowanie ich do
zawarcia kontraktów socjalnych

Miejski Ośrodek
Pomocy Rodzinie w
Lublinie

Wydziały Urzędu
Miasta Lublin,Miejski
Urząd Pracy w
Lublinie,poradnie
specjalistycznego
poradnictwa

2014r.

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Załącznik 1

0,00 zł

liczba osób
skierowanych przez
MUP w Lublinie do
kontraktów socjalnych

313

liczba rodzin/liczba osób
w rodzinach
korzystających ze
wsparcia w ramach
systemu pomocy
12045/24805
społecznej
Prowadzenie pracy socjalnej z
podopiecznymi

2014r.

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2014r.

9 263 533,00 zł

7 410 826,00 zł

1 852 707,00 zł

0,00 zł

liczba osób/dzieci
objętych rządowymi
programami

liczba wypłaconych
dodatków
mieszkaniowych

udzielanie wsparcia w postaci wypłaty
dodatków mieszkaniowych dla
mieszkańców Miasta Lublin

2014r.

12 467 189,13 zł

12 467 189,13 zł

0,00 zł

0,00 zł

wypłata stypendiów socjalnych w
szkołach i placówkach

2014r.

2 495 079,79 zł

1 995 744,44 zł

499 335,35 zł

0,00 zł

wypłata zasiłków szkolnych w szkołach
i placówkach

2014r.

97 936,00 zł

78 668,20 zł

19 267,80 zł

0,00 zł

Wspieranie rodzin zastępczych w
formie wypłaty świadczeń

2014r.

4 661 920,06 zł

0,00 zł

4 661 920,06 zł

0,00 zł

tworzenie nowych rodzin zastępczych

2014r.

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Cel główny 1

2014r.

5 078,88 zł

Strona 3

0,00 zł

5 078,88 zł

0,00 zł

342
ustawa o pomocy społecznej
15517/w tym
6405 dzieci

zrealizowano

56917

ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o
dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z
2013 roku poz. 966 z późn zm.)

4688

zrealizowano

296

zrealizowano

liczba rodzin
zastępczych

378

Program Wspierania Rodziny
i Rozwoju Systemu Pieczy
Zastępczej na terenie Miasta Lublin
w latach 2013 - 2015

liczba nowo
utworzonych rodzin
zastępczych

39

liczba udzielonych
stypendiów socjalnych

liczba wypłaconych
zasiłków szkolnych

liczba nowo
utworzonych rodzinnych
domów dziecka
liczba nowo
utworzonych
zawodowych rodzin
zastępczych

wspieranie rodzin zastępczych przez
rodziny pomocowe

zrealizowano

0,00 zł

liczba
usamodzielnionych
środowisk
Realizacja programu "Pomoc państwa
w zakresie dożywiania"

ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o
promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy z późniejszymi
zmianami."Program Promocji
Zatrudnienia i Aktywizacji Rynku
Pracy miasta Lublin na lata 20142020" (Uchwała Nr 923/XXXV/2013
Rady Miasta Lublin z dnia 18
listopada 2013r.)

liczba rodzin
wspieranych przez
rodziny pomocowe

0

Program Wspierania Rodziny
i Rozwoju Systemu Pieczy
Zastępczej na terenie Miasta Lublin
w latach 2013 - 2015

0

7

Program Wspierania Rodziny
i Rozwoju Systemu Pieczy
Zastępczej na terenie Miasta Lublin
w latach 2013 - 2015
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Załącznik 1
liczba rozwiązanych
rodzin zastępczych

2014r.

2014r.

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

liczba dzieci
umieszczonych w
rodzinach zastępczych

527

0,00 zł

liczba zrealizowanych
postanowień Sądu o
umieszczeniu dzieci w
rodzinach zastępczych

80

tworzenie dzieciom odpowiednich
warunków życia w rodzinnej pieczy
zastępczej
2014r.

2014r.

Prowadzenie działań umożliwiających
1.2.2.Doskonalenie systemu powrót dzieci do ich rodzin naturalnych
rodzinnej i instytucjonalnej
pieczy zastępczej.
Miejski Ośrodek
Zaoewnienie własciwych
Pomocy Rodzinie w
warunków życia dzieciom
Lublinie
Działania placówek opiekuńczopozbawionym opieki rodzin
wychowawczych
na
rzecz
powrotu
naturalnych
dziecka do rodziny.
Realizacja postanowień sądu.

Realizacja postanowień Sądu

Współpraca placówek opiekuńczowychowawczych z Ośrodkiem
Adopcyjnym ROPS.

kuratorzy sądowi,
policja,organizacje
pozarządowe,
oragzniacje
wyznaniowe, placówki
opiekuńczo wychowawcze

2014r.

0,00 zł

0,00 zł

bez dodatkowych nakładów
finansowych

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2014r.

bez dodatkowych nakładów
finansowych

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2014r.

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2014r.

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1

0,00 zł

liczba dzieci
przeniesionych do innej
rodziny zastępczej

liczba dzieci
powracających do
rodzin naturalnych

liczba dzieci
powracających do
rodzin naturalnych

liczba dzieci z rodzin
zastępczych,
skierowanych do
placówek op.-wych.
liczba dzieci
umieszczonych w
rodzinie adopcyjnej
liczba i rodzaj placówek
op. - wych./liczba miejsc
w placówce

Funkcjonowanie placówek
opiekuńczo-wychowawczych zgodne z
obowiązującymi standardami opieki i
wychowania.

Cel główny 1

j.o. Miasta Lublin:
brak danych
2014r.

pl.o-w. działające na zlecenie
Miasta Lublin:
2 532 132,80 zł

Strona 4

brak danych

brak danych

brak danych

0

1 680 317,52 zł

851 815,28 zł

2

29

21
(z pl.o-w)

Program Wspierania Rodziny
i Rozwoju Systemu Pieczy
Zastępczej na terenie Miasta Lublin
w latach 2013 - 2015

Program Wspierania Rodziny
i Rozwoju Systemu Pieczy
Zastępczej na terenie Miasta Lublin
w latach 2013 - 2015

Program Wspierania Rodziny
i Rozwoju Systemu Pieczy
Zastępczej na terenie Miasta Lublin
w latach 2013 - 2015

Program Wspierania Rodziny
i Rozwoju Systemu Pieczy
Zastępczej na terenie Miasta Lublin
w latach 2013 - 2015

Program Wspierania Rodziny
i Rozwoju Systemu Pieczy
Zastępczej na terenie Miasta Lublin
w latach 2013 - 2015

Program Wspierania Rodziny
i Rozwoju Systemu Pieczy
Zastępczej na terenie Miasta Lublin
w latach 2013 - 2015

19

Program Wspierania Rodziny
i Rozwoju Systemu Pieczy
Zastępczej na terenie Miasta Lublin
w latach 2013 - 2015

40

Program Wspierania Rodziny
i Rozwoju Systemu Pieczy
Zastępczej na terenie Miasta Lublin
w latach 2013 - 2015

Placówki
wg.typów:
socjaliz.-3
socjaliz.i
interw.-10
interw.-1
Program Wspierania Rodziny
rodz.-3
i Rozwoju Systemu Pieczy
razem-17
Zastępczej na terenie Miasta Lublin
placówek
w latach 2013 - 2015
Liczba miejsc:
socjaliz.-171
interw.-61
rodz.-24
razem-256
miejsc.
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Zapewnienie dzieciom wlaściwych
warunków pobytu w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych.

2014r.

Kierowanie na szkolenie kandydatów
na rodziny zastępcze

2014r.

Cel główny 1

0,00 zł

j.w.

0,00 zł

j.w.

0,00 zł

j.w.

0,00 zł

Kierowanie na szkolenie osób
pełniących funkcję rodziny zastępczej

2014r.

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Dostosowywanie standardów
funkcjonowania placówek op-wych do
obowiązujących przepisów prawa

2014r.

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Planowe i efektywne wspieranie osób
usamodzielnianych poprzez pracę
socjalną oraz poradnictwo

2014r.

bez nakładów finansowych

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

liczba dzieci
przebywających w
placówkach op. - wych
(wszystkich rodzajów)
liczba skierowań na
szkolenie dla
kandydatów na rodziny
zastępcze
liczba skierowań na
szkolenie dla osob
pelniących funkcję
rodziny zastępczej
liczba placówek op. wych., które osiągnęły
ustawowe standardy
liczba osób
usamodzielnianych

liczba świadczeń
udzielonych
wychowankom ( w
różnych formach)

Udzielanie pomocy: pieniężnej na
kontynuowanie nauki, na
usamodzielnienie oraz
zagospodarowanie

2014r.

1 262 721,82 zł

0,00 zł

1 262 721,82 zł

0,00 zł

Aktywizowanie usamodzielniającej się
młodzieży do podejmowania działań
zmierzających do uzyskania lokalu z
zasobów mieszkaniowych Miasta lublin

2014r.

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

liczba pozyskanych
mieszkań dla
usamodzielniających się
wychowanków

Utrzymanie na poziomie roku 2013
sieci mieszkań chronionych na terenie
Miasta Lublin dla osób
usamodzielnianych
Prowadzenie mieszkań chronionych
oraz nadzór nad ich prawidłowym
funkcjonowaniem

2014r.

87 491,70 zł

0,00 zł

87 491,70 zł

0,00 zł

liczba funkcjonujących
mieszkań chronionych
/liczba miejsc

Udzielanie pomocy w postaci
przyznania pobytu w mieszkaniach
chronionych na terenie Miasta Lublin

1.2.3. Tworzenie sprawnego
systemu usamodzielniania i
integracji ze środowiskiem
wychowanków rodzin
zastępczych i placówek
opiekunczo - wychowawczych

j.w.

Załącznik 1

W chwili obecnej w Mieście Lublin
funkcjonuje sieć mieszkań
chronionych dla osób
usamodzielnianych, która zapewnia
wystarczającą liczbę miejsc

2014r.

Wydzial Spraw
Mieszkaniowych
Miejski Ośrodek
Urzędu Miasta Lublin,
Pomocy Rodzinie w
Centrum Edukacji i
Lublinie
Pracy Miłodzieży OHP,
organizace
pozarządowe

2014r.

0,00 zł

0,00 zł

Strona 5

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

liczba
usamodzielniających się
wychowanków,
mieszkających czasowo
w mieszkaniach
chronionych na terenie
miasta

liczba nowo
utworzonych mieszkań
chronionych dla
usamodzielniających się
wychowanków/liczba
miejsc

366

3

9

17
(w tym 13
j.o.Miasta)

624

2134

6

7/25

Program Wspierania Rodziny
i Rozwoju Systemu Pieczy
Zastępczej na terenie Miasta Lublin
w latach 2013 - 2015
Program Wspierania Rodziny
i Rozwoju Systemu Pieczy
Zastępczej na terenie Miasta Lublin
w latach 2013 - 2015
Program Wspierania Rodziny
i Rozwoju Systemu Pieczy
Zastępczej na terenie Miasta Lublin
w latach 2013 - 2015
Program Wspierania Rodziny
i Rozwoju Systemu Pieczy
Zastępczej na terenie Miasta Lublin
w latach 2013 - 2015

ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy
zast
"Program Wspierania Rodziny i
Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej
na terenie Miasta Lublin w latach
2013-2015".

"Program Wspierania Rodziny i
Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej
na terenie Miasta Lublin w latach
2013-2015".

"Program Wspierania Rodziny i
Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej
na terenie Miasta Lublin w latach
2013-2015".

32

"Program Wspierania Rodziny i
Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej
na terenie Miasta Lublin w latach
2013-2015".

0

"Program Wspierania Rodziny i
Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej
na terenie Miasta Lublin w latach
2013-2015".

wychowanków rodzin
zastępczych i placówek
opiekunczo - wychowawczych

Lublinie

Pracy Miłodzieży OHP,
organizace
pozarządowe
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Pomoc w uzyskaniu odpowienich
warunków mieszkaniowych poprzez
przygotowywanie stosownych
opinii/pism lub zaświadczeń do Urzędu
Miasta Lublin w sparwie przyznania
mieszkania z zasobów Miasta Lublin
Nadzór nad prawidłowym
wypełnianiem zadań zawartych w
indywidulanych programach
usamodzielnienia

Załącznik 1
liczba osób
usamodzielniających
się, którym udzielono
pomocy w staraniach o
uzyskanie mieszkania
komunalnego z
zasobów miasta

2014r.

bez nakładów finansowych

bez nakładów
finansowych

bez nakładów
finansowych

bez nakładów
finansowych

2014r.

bez nakładów finansowych

bez nakładów
finansowych

bez nakładów
finansowych

bez nakładów
finansowych

liczba osób
usamodzielnionych

bez nakładów
finansowych

bez nakładów
finansowych

ilość wydanych
informatorów i
częstotliwość ich
aktualizacji

bez nakładów
finansowych

Zaktualizowanie folderu mieszkań
chronionych przeznaczonych dla osób
usamodzielnianych

2014r.

bez nakładów finansowych

bez nakładów
finansowych

Praca socjalna prowadzona przez
pracownika socjalnego nadzorującego
prawidłowe funkcjonowanie mieszkań
chronionych przeznaczonych dla osób
usamodzielnianych

2014r.

bez nakładów finansowych

bez nakładów
finansowych

bez nakładów
finansowych

73 160 801,52 zł

23 091 378,73 zł

96 252 180,25 zł

RAZEM

1.3. Cel szczegółowy

liczba osób
usamodzielniających
się, korzystających z
usług doradczych

32

zrealizowano

52

zrealizowano

80

zrealizowano

32

zrealizowano

0,00 zł

Ochrona zdrowia mieszkańców
Źródła finansowania

Wskaźniki realizacji zadania
Nazwa wskaźnika

Zadania

Realizowane działania

Koordynator

Realizatorzy

Profilaktyka próchnicy zębów wśród
uczniów lubelskich szkół
podstawowych, gimnazjalnych,
ponadgimnazjalnych oraz ośrodków
Szczepienia ochronne przeciw
pneumokokom dla dzieci urodzonych
w 2011 r.

Termin realizacji

1 kwietnia 2014 r. 30 listopada 2014
r.

Szczepienia ochronne przeciwko
wirusowi brodawczaka ludzkiego dla
dziewcząt urodzonych w 2002 r.

Koszt działania

495 163,00 zł

państwo

0,00 zł

gmina

495 163,00 zł

inne

0,00 zł

5 maja 2014 r. - 10
grudnia 2014 r.

146 000,00 zł

0,00 zł

146 000,00 zł

0,00 zł

5 maja 2014 r. - 10
grudnia 2014 r.

317 910,00 zł

0,00 zł

317 910,00 zł

0,00 zł

Szczepienia ochronne przeciwko
grypie dla osób powyżej 65 r.ż.

1.3.1. Realizacja
profilaktycznych ogramów
zdrowotnych

Cel główny 1

Profilaktyka wad postawy wśród
uczniów IV klas lubelskich szkół
podstawowych

Wydział Zdrowia i
Spraw Społecznych
UM Lublin

Wydział Zdrowia i
Spraw Społecznych
UM Lublin

15 września 2014
r. - 10 grudnia
2014 r.

185 130,00 zł

0,00 zł

185 130,00 zł

0,00 zł

1 października
2014 r.-10 grudnia
2014 r.

19 998,98 zł

0,00 zł

19 998,98 zł

0,00 zł
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Liczba

liczba realizowanych
profilaktycznych
programów zdrowotnych
liczba osób objętych
profilaktycznymi
programami
zdrowotnymi
ilosć wydanych
materiałów
informacyjnych
dotyczacych profilaktyki

Zadanie zrealizowane w ramach
Programu (proszę podać nazwę)
Nie zostało zrealizowane w 2014 roku
(proszę wskazać powód)

7

22 355
100 sztuk
(płyty CD Program
"Jedz z

Program profilaktyki próchnicy zębów
dla uczniów uczęszczających do
placówek oświatowoliczba profilaktycznych
2 (Miasteczko wychowawczych na terenie Miasta
akcji prozdrowotnych
Lublin w 2014 r.; Program szczepień
Zdrowia i
Urody; Marsz ochronnych przeciw pneumokokom
dla mieszkańców Miasta Lublin
Różowej
urodzonych w 2011 r.; Program
Wstążki)
szczepień ochronnych przeciw
liczba osób biorących
wirusowi brodawczaka ludzkiego dla
udział w profilaktycznych
500
mieszkanek Miasta Lublin
akcjach prozdrowotnych
(Miasteczko
urodzonych w 2002 r.; Program
Zdrowia i
szczepień ochronnych przeciw grypie
Urody; Marsz
dla mieszkańców Miasta Lublin
Różowej
powyżej 65 roku życia; Program
Wstążki
"Profilaktyka wad postawy dla
uczniów klas IV szkół
podstawowych"; Program
"Profilaktyka nadwagi i otyłości dla
uczniów klas I gimnazjów"; Program
"Jedz z Głową" dla uczniów
lubelskich szkół podstawowych.

profilaktycznych ogramów
zdrowotnych

Spraw Społecznych
UM Lublin

Spraw Społecznych
UM Lublin

urodzonych w 2002 r.; Program
szczepień ochronnych przeciw grypie
dla mieszkańców Miasta Lublin
powyżej 65 roku życia; Program
"Profilaktyka wad postawy
dla 1
Załącznik
uczniów klas IV szkół
podstawowych"; Program
"Profilaktyka nadwagi i otyłości dla
uczniów klas I gimnazjów"; Program
"Jedz z Głową" dla uczniów
lubelskich szkół podstawowych.
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Profilaktyka nadwagi i otyłości wśród
uczniów I klas I szkół gimnazjalnych

1 października
2014 r.-10 grudnia
2014 r.

19 998,72 zł

0,00 zł

19 998,72 zł

0,00 zł

Upowszechnianie zasad zdrowego
odżywiania oraz kształtowanie postaw
prozdrowotnych wśród uczniów
lubelskich szkół podstawowych

liczba zorganizowanych
konferencji

Organizacja akcji prozdrowotnych

1.3.2. Realizacja
kompleksowych działań na
rzecz ochrony zdrowia
psychicznego mieszkańców
Miasta Lublin
RAZEM:

RAZEM CEL 1:

Cel główny 1

Promocja ochrony zdrowia
psychicznego oraz działania
informacyjno-edukacyjne sprzyjające
postawom zrozumienia i akceptacji
osób z zaburzeniami psychicznymi
oraz przeciwdziałania stygmatyzacji i
dyskryminacji tych osób.

Wydział Zdrowia i
Spraw Społecznych
UM Lublin

MOPR w Lublinie,
MUP w Lublinie, Biuro
ds. Osob
Niepełnosprawnych
UM Lublin, CIK,
podmioty lecznicze i
organizacje
pozarządowe,
działające w obszarze
ochrony zdrowia
psychicznego na
terenie Miasta Lublin

2014r.

13 646,07 zł

0,00 zł

13 646,07 zł

0,00 zł

8 marca 2014 r.
oraz 4
października 2014
r.

1 800,00 zł

0,00 zł

1 800,00 zł

0,00 zł

2014r.

15 342,57 zł

0,00 zł

15 342,57 zł

0,00 zł

0

liczba działań
zrealizowanych w
ramach podprogramów
na rzecz ochrony
zdrowia psychicznego
3
liczba osób objętych
działaniami

2014r.

15 342,57 zł

1 230 331,91 zł
97 714 163,94 zł
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0,00 zł

0,00 zł
73 160 801,52 zł

15 342,57 zł

1 230 331,91 zł
24 553 362,42 zł

0,00 zł

0,00 zł
0,00 zł

700

Miejski Program Ochrony Zdrowia
Psychicznego dla Miasta Lublin na
lata 2012 - 2015
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2.CEL GŁÓWNY

STWORZENIE WARUNKÓW DLA GODNEGO FUNKCJONOWANIA W SPOŁECZEŃSTWIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

2.1 Cel szczegółowy

Wspieranie i realizacja działań zmierzających do udostępnienia przestrzeni publicznej oraz informacji
Źródła finansowania

Zadania

2.1.1. Wdrażanie i realizacja
idei projektowania
uniwersalnego, jako czynnika
warunkującego dostępnośc
architektoniczną oraz
dostępność przestrzeni
publicznej

2.1.2.Zapewnienie dostępu do
informacji o ulgach i
uprawnieniach osób
niepełnosprawnych, możliwym
wsparciu finansowym i
rzeczowym, rehabilitacji
zdrowotnej, zawodowej i
społecznej oraz funkcjonowaniu
jednostek organizacyjnych
Miasta Lublin

RAZEM

Cel główny 2

Realizowane działania

1. Udział w spotkaniu Lokalnej
Grupy Wsparcia projektu
EUniverCities - prezentacja idei
projektowania uniwersalnego,
2 . Przedstawienie na konferencji
dostępnosci obiektów
sportowych w Lublinie

Koordynator

Pełnomocnik
Prezydenta ds. Osób
Niepełnosprawnych

Kontynuacja funkcjonowania w
strukturze Biura ds.. Osób
Niepełnosprawnych Ośrodka
Informacji Osób
Niepełnosprawnych

W Biurze ds.Osób
Niepełnosprawnych zatrudniona
jest osoba, która posługuje się
jezykiem migowym : SJM i PJM,
uruchomiono także tłumaczenia
za pośrednictem SKYPE oraz w
Urzędzie Miasta wprowadzono
mozliwośc tłumaczeń on-line.
Nadal Biuro ds., osób
Niepełnosprawnych jest
częściowo ubrajlowione.

Biuro ds. Osób
Niepełnosprawnych

Realizatorzy

Biuro ds. Osób
Niepełnosprawnych,
Wydział Projektów
Nieinwestycyjnych,
Wydział Architektury
i Budownictwa,
Wydział Planowania
Urzędu Miasta
Lublin, Społeczna
Rada ds. Osób
Niepełnosprawnych
, jednostki
organizacyjne
miasta, organizacje
pozarządowe

Pełnomocnik
Prezydenta ds.
Osób
Niepełnosprawnych,
Wydział Informatyki
i Telekomunikacji,
Wydział Projektów
Nieinwestycyjnych
Urzędu Miasta
Lublin,Miejski
Ośrodek Pomocy
Rodzinie w Lublinie,
organizacje
pozarządowe

Termin realizacji

Koszt działania

państwo

gmina

inne

Nazwa wskaźnika

liczba projektów
opracowanych w myśl idei
projektowania
uniwersalnego
1. 23 stycznia
2014r.
2. 4 grudnia
2014r.

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Zadanie zrealizowane w ramach
Programu (proszę podać
nazwę)
Nie zostało zrealizowane w
2014 roku (proszę wskazać
powód)

Wskaźniki realizacji zadania

Liczba

2

Program działań na rzecz
niepełnosprawnych
mieszkanców Miasta Lublin w
latach 2013-2015

0,00 zł

2014r.

bd

bd

bd

bd

2014r.

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

liczba inwestycji
realizowanych w myśl idei
projektowania
uniwersalnego

bd

liczba podmiotów
udzielających porad

1

liczba
publikacji/egzemplarzy
publikacji

bd

Program działań na rzecz
niepełnosprawnych mieszkanców
Miasta Lublin w latach 2013-2015

2014r.

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł
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liczba instytucji, które
wdrożyły dostęp do
informacji ze szczególnym
uwzględnieniem potrzeb
osób niewidomych i
niedowidzących, osób
głuchych i niedosłyszących

1
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2.2. Cel szczegółowy

Stworzenie zintegrowanego systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych
Źródła finansowania

Zadania

Realizowane działania

Koordynator

Realizatorzy

Organizacja akcji i realizacja
programów upowszechniających
wiedzę
o
przyczynach i skutkach
niepełnosprawności oraz
sposobach jej zapobiegania
Organizacja i przeprowadzenie
na prośbę Portu Lotniczego
Lublin SA 12 spotkań
informacyjnych dla pracowników
pracowników Portu (cykl 6
spotkań dla dwóch grup) w
zakresie standardów obsługi
osób z różnymi
niepełnosprawnościami,
udzielania pomocy, sprzętu
pomocniczego i środków
pomocniczych oraz urządzeń,
jakie może mieć przy sobie
niepełnosprawny pasażer.

Biuro ds. Osób
Niepełnosprawnych

jednostki
organizacyjne
miasta, Wydziały
Urzędu Miasta,
Pełnomocnik
Prezydenta ds.
Osób
Niepełnosprawnych,
szkoły wyższe,
ośrodki badawcze,
media, organizacje
pozarządowe, w
tym wolontariat

Termin realizacji

Koszt działania

państwo

gmina

inne

kwiecień grudzień 2014r.

25 876,00 zł

0,00 zł

25 876,00 zł

0,00 zł

liczba akcji i programów w
zakresie aktywizacji
środowiska lokalnego osób
niepełnosprawnych

4

Program działań na rzecz
niepełnosprawnych
mieszkańców Miasta Lublin w
latach 2013-2015

od 19 lutego
2014r.
do 27 marca
2014r.

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

liczba akcji i programów w
zakresie aktywizacji
środowiska lokalnego osób
niepełnosprawnych

12

Program działań na rzecz
niepełnosprawnych
mieszkańców Miasta Lublin w
latach 2013-2015

53

Program działań na rzecz
niepełnosprawnych
mieszkańców Miasta Lublin w
latach 2013-2015

liczba nowo utworzonych
jednostek

1

zrealizowano

liczba jednostek, które
poszerzyły ofertę wsparcia

1

Spotkania miały charakter
wykładowo - warsztatowy i
obejmowały także symulację
2.2.1. Aktywizowanie
środowiska lokalnego na rzecz
osób niepełnosprawnych
poprzez współpracę instytucji i
organizacji pozarządowych

2.2.2. Tworzenie i rozwijanie
infrastruktury odpowiadającej
potrzebom osób
niepełnosprawnych
mieszkańców Miasta Lublin i
ich rodzin

Cel główny 2

Nazwa wskaźnika

Liczba

liczba organizcji
pozarządowych i instytucji
współpracujących z LCAO

Współpraca LCAO z
organizacjami pozarządowymi

2014r.

Rozpoczęcie działalności
Środowiskowego Domu
Samopomocy przy ul. Zbożowej
22 A przeznaczonego dla 40
osób niepełnosprawnych
intelektualnie i z zaburzeniami
autystycznymi (w ramach ZOW).
Biuro ds. Osób
Niepełnosprawnych

Rozbudowa i remont Domu
Pomocy Społecznej "Kalina" w
Lublinie

Zadanie zrealizowane w ramach
Programu (proszę podać
nazwę)
Nie zostało zrealizowane w
2014 roku (proszę wskazać
powód)

Wskaźniki realizacji zadania

jednostki
organizacyjne
miasta, Wydział
Inwestycji i
Remontów, Wydział
Spraw
grudzień 2014 r.
Mieszkaniowych,
Wydział Zdrowia i
Spraw Społecznych,
Zarząd
Nieruchomości
Komunalnych,
jednostki
organizacyjne
pomocy społecznej,
instytucje kulturalne,
organizacje
pozarządowe

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

389 640,00 zł

389 640,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2 428 686,00 zł

340 000,00 zł

24 957,00 zł

2 063 729,00 zł

2013 - 2015
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zadanie w trakcie realizacji
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Rehabilitacja osób
niepełnosprawnych,w tym
podzadanie: Świadczenie usług
asystenta osoby
2.2.3. Wdrażanie i promowanie
niepełnosprawnej
innowacyjnych form wsparcia
dostosowanych do potrzeb
osób niepełnosprawnych

Miejski Ośrodek
Pomocy Rodzinie w
Lublinie

rozszerzenie usług asystenta
osobistego o usługę na telefon

organizacje
kwiecień pozarządowe, Biuro grudzień 2014r.
ds. Osób
Niepełnosprawnych,
Pełnomocnik
Prezydenta ds.
Osób
Niepełnosprawnych
2014r.

RAZEM

80 000,00 zł

0,00 zł

80 000,00 zł

0,00 zł

liczba nowych form
wsparcia

1

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

liczba nowych form
wsparcia

1

2 924 202,00 zł

729 640,00 zł

130 833,00 zł

2 063 729,00 zł

2.3. Cel szczegółowy

Podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej

Źródła finansowania

Zadania

Koszt działania

państwo

gmina

inne

Programy promujące osiągnięcia
osób niepełnosprawnych

kwiecień grudzień 2014r.

30 000,00 zł

0,00 zł

30 000,00 zł

0,00 zł

organizacja imorez
integracyjnych dla osób
niepełnosprawnych w ramach
realizowanych projektów przez
Wydział Kultury UML

2014r.

bd

bd

bd

bd

Koordynator

Realizacja programów
promujacych osiągnięcia osób
niepełnosprawnych przez
Wydział Kultury UML i ednostki
nadzorowane

2.3.1. Wspieranie aktywności
osób niepełnosprawnych i ich
rodzin oraz działań
samopomocowych w celu
Organizacja Konkursu dla osób
pełnej integracji społecznej
oraz instytucji/organizacji
oraz szeroko pojętej
wyróżniających się osiągnięciami
rehabilitacji
lub realizowanymi
przedsięwzięciami na rzecz
aktywizacji i integracji osób
niepełnosprawnych na terenie

Cel główny 2

Biuro ds. Osób
Niepełnosprawnych

Realizatorzy

jednostki
organizacyjne
miasta, Wydział
Sportu i Turystyki,
2014 r.
Wydział Kultury Urz
edu Miasta Lublin,
Biuro ds.. Osób
Niepełnosprawnych,
centra kultury,
PFRON (Oddział
Lubelski),
Pełnomocnik
Prezydenta ds.
20 maja 2014 r.
Osób
Niepełnosprawnych,
organizacje
pozarządowe,
media

150 514,00 zł

7 670,00 zł

81 960,00 zł

60 884,00 zł

5 600,00 zł

0,00 zł

5 600,00 zł

0,00 zł
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Zadanie zrealizowane w ramach
Programu (proszę podać
nazwę)
Nie zostało zrealizowane w
2014 roku (proszę wskazać
powód)

Wskaźniki realizacji zadania

Termin realizacji

Realizowane działania

Świadczenie usług asystenta
osoby niepełnosprawnej w
ramach Programu działań na
rzecz niepełnosprawnych
mieszkańców Miasta Lublin w
latach 2013-2015

Nazwa wskaźnika

Liczba

liczba programów/projektów
promujących osiągnięcia
osób niepełnosprawnych

3

Program działań na rzecz
niepełnosprawnych
mieszkanców Miasta Lublin w
latach 2013-2015

liczba imprez
integracyjnych

20

Program współpracy z
organizacjami pozarządowymi
zgodnie z art.3 ust.3 ustawy o
działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie

liczba programów/projektów
promujących osiągnięcia
osób niepełnosprawnych

4

Program współpracy z
organizacjami pozarządowymi
zgodnie z art.3 ust.3 ustawy o
działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie

liczba programów/projektów
promujących osiągnięcia
osób niepełnosprawnych

2

Program działań na rzecz
niepełnosprawnych
mieszkanców Miasta Lublin w
latach 2013-2015

oraz szeroko pojętej
rehabilitacji

Pełnomocnik
Prezydenta ds.
Osób
Niepełnosprawnych,
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta
organizacje
pozarządowe,
media
4-5 grudnia 2014
30 803,47 zł
0,00 zł
r.

Organizacja II Lubelskich
Targów Aktywności Osób
Niepełnosprawnych, w tym
dwóch konferencji: jednej
skierowanej do pracodawców
oraz osób niepełnosprawnych
Sport, kultura, turystyka i
rekreacja osób
niepełnosptrawnych i
Organizowanie lokalnych imprez
kulturalnych, sportowych,
turystycznych i rekreacyjnych dla
osób niepełnosprawnych
wspierających ich aktywność w
tych dziedzinach oraz Integracja
osób niepełnosprawnych z
mieszkańcami Lublina

Miejski Ośrodek
Pomocy Rodzinie w
Lublinie, PFRON,
jednostki
organizacyjne
miasta, Wydziały
Urzędu Miasta,
organizacje
pozarządowe,
społeczność lokalna

Zaopatrzenie w przedmioty
ortopedyczne, przedmioty
pomocnicze, sprzęt
rehabilitacyjny, likwidacja barier
architektonicznych, technicznych
i w komunikowaniu się, turnusy
rehabilitacyjne, usługi tłumacza
języka migowego

2.3.2. Stopniowe likwidowanie
istniejących barier
technicznych,
komunikacyjnych,
architektonicznych oraz
społecznych w celu
umożliwienia osobom
niepełnosprawnym
pełniejszego uczestnictwa w
życiu społecznym

Dofinansowanie zakupu środków
transportu dla osób
niepełnosprawnych

Likwidacja barier transportowch
w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym dla Dzieci i
Młodzieży Niesłyszącej i Słabo
Slyszącej im. Jana Pawła II w
Lublinie

Lublin 2014 - 2020
30 803,47 zł

0,00 zł

2014r.

281 001,00 zł

273 301,00 zł

7 700,00 zł

0,00 zł

liczba imprez
integracyjnych

2014r.

2 858 442,00 zł

2 858 442,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

liczba osób, które otrzymały
dofinansowania z zakresu
rehabilitacji społecznej

2014r.

250 000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

250 000,00 zł

2014r.

97 997,80 zł

58 700,00 zł

39 297,80 zł

0,00 zł

2014r.

481 595,00 zł

240 797,48 zł

240 797,52 zł

0,00 zł

Biuro ds. Osób
Niepełnosprawnych

Likwidacja barier
architektonicznych w Domu
Pomocy Społecznej im. Matki
Teresy z Kalkuty w Lublinie

2014r.

RAZEM

100 000,00 zł

0,00 zł

4 285 953,27 zł

2.4. Cel szczegółowy

3 438 910,48 zł

0,00 zł

436 158,79 zł

Realizowane działania

Program działań na rzecz
niepełnosprawnych
Załącznik 1
mieszkanców Miasta Lublin w
latach 2013-2015

zadania własne powiatu
56 PFRON
1 relizowanez ze środków PFRON
impreza budżet
oraz Program działań na rzecz
Miasta Lublin
niepełnosprawnych mieszkanców
Miasta Lublin w latach 2013-2015

4 128

zadania własne powiatu
relizowanez ze środków PFRON

liczba dofinansowanych
środków transportu

4

Program wyrównywania
różnic między regionami II.
Obszar D - likwidacja barier
transportowych

liczba dofinansowanych
środków transportu

1

Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych

100 000,00 zł

2
w trakcie realizacji Program
wyrównywania różnic między
regionami II. Obszar B likwidacja barier w poruszaniu
się

410 884,00 zł

Integracja społeczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
Źródła finansowania

Zadania

2

liczba instytucji, w których
zlikwidowano bariery

Likwidacja barier
architektonicznych w
Samodzielnym Publicznym
Szpitalu Wojewódzkim im. Jana
Bożego
(dawniej Szpital Kolejowy)

Cel główny 2

liczba programów/projektów
promujących osiągnięcia
osób niepełnosprawnych

Koordynator

Realizatorzy

Termin realizacji

Koszt działania

Strona 11

Wskaźniki realizacji zadania

Zadanie zrealizowane w ramach
Programu (proszę podać
nazwę)
Nie zostało zrealizowane w
2014 roku (proszę wskazać
powód)

Zadanie zrealizowane w ramach
Programu (proszę podać
nazwę) Załącznik 1
Nie zostało zrealizowane w
2014 roku (proszę wskazać
powód)
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Zadania

Realizowane działania

Koordynator

Realizatorzy

Dofinansowanie zakupu
podręczników szkolnych i
materiałów dydaktycznych program "Wyprawka szkolna"

wydruk podręczników szkolnych i
książek pomocniczych
dla uczniów niewidomych

2.4.1. Podjęcie działań na rzecz
dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej i ich rodzin w
celu umożliwienia im
aktywnego uczestnictwa w
życiu społecznym

Prowadzenie zajęć edukacyjnych
dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej
Biuro ds. Osób
Niepełnosprawnych

Cel główny 2

państwo

gmina

inne

2014r.

271 024,39 zł

271 024,39 zł

0,00 zł

0,00 zł

Wydział Oświaty i
Wychowania,
Wydział Kultury,
Wydział Sportu i
kwiecień Turystyki Urzędu
grudzień 2014r.
Miasta Lublin,
placówki oświatowe,
Pełnomocnik
Prezydenta ds.
Osób
Niepełnosprawnych,
organizacje
pozarządowe, w
2014r.
tym wolontariat,
społeczność lokalna

Realizacja programów szkolenia
sportowego osób
niepełnosprawnych

Organizacja specjalnego i
kształcenia integracyjnego

Koszt działania

2014r.

Realizacja projektów na rzecz
aktywnej integracji dzieci i
młodzieży niepełnosprawnej
przez WK UML

2.4.2. Zapewnienie możliwości
pobierania nauki, jak również
zdobywania przyszłego zawodu
we wszystkich typach szkół
przez dzieci i młodzież
niepełnosprawną zgodnie z
indywidualnymi potrzebami
rozwojowymi i edukacyjnymi
oraz predyspozycjami

Termin realizacji

2014r.

Wydział Oświaty i
Wychowania Urzędu
Miasta Lublin

jednostki
organizacyjne
miasta, Wydział
Inwestycji i
Remontów Urzędu
Miasta, Miejski
Ośrodek pomocy
Rodzinie w Lublinie,
Pełnomocnik
Prezydenta ds.
Osób
Niepełnosprawnych,
organizacje
pozarządowe

Nazwa wskaźnika

Liczba

Rządowy program pomocy
uczniom w 2014 rok 'WYPRAWKA SZKOLNA"

liczba projektów
realizowanych na rzecz
aktywnej integracji dzieci i
młodzieży niepełnosprawej

2

4

Program działań na rzecz
niepełnosprawnych
mieszkanców Miasta Lublin w
latach 2013-2015

3

Program współpracy z
organizacjami pozarządowymi
zgodnie z art.3 ust.3 ustawy o
działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie

Program współpracy z
organizacjami pozarządowymi
zgodnie z art.3 ust.3 ustawy o
działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie

Program działań na rzecz
niepełnosprawnych
mieszkanców Miasta Lublin w
latach 2013-2015

24 278,30 zł

24 278,30 zł

0,00 zł

0,00 zł

50 000,00 zł

0,00 zł

50 000,00 zł

0,00 zł

liczba projektów
realizowanych na rzecz
aktywnej integracji dzieci i
młodzieży niepełnosprawej

31 477,00 zł

liczba projektów
realizowanych na rzecz
aktywnej integracji dzieci i
młodzieży niepełnosprawej

2 100,00 zł

liczba projektów
realizowanych na rzecz
aktywnej integracji dzieci i
młodzieży niepełnosprawej

3

bd

liczba uczniów
niepełnosprawnych
uczęszczających do
przedszkoli i szkoł na
wszystkich poziomach
edukacji

1292

71 107,00 zł

201 550,00 zł

bd

7 670,00 zł

109 450,00 zł

bd

31 960,00 zł

90 000,00 zł

bd

2014r.

brak programu

bd
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bd

bd

bd

liczba przedszkoli i szkół
prowadzących kształcenie
specjalne i integracyjne

27

Załącznik 1
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2.4.3. Promowanie działań
placówek realizującyh
programy na rzecz integracji i
rozwoju dzieci i młodzieży, w
szczególności o charakterze
kulturalnym i sportowym

działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych

Biuro ds. Osób
Niepełnosprawnych

placówki oświatowe,
Wydział Kultury,
Wydział Sportu i
Turystyki Urzędu
Miasta Lublin,
Miejski Ośrodek
Pomocy Rodzinie w
Lublinie

sierpień grudzień 2014

RAZEM

2 250,00 zł

620 209,69 zł

0,00 zł

412422,69

2 250,00 zł

174 210,00 zł

0,00 zł

liczba imprez promujących
umiejętnosci i osiągnięcia
dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej

1

Program współpracy Miasta
Lublin z organizacjami
pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust 3 ustawy o
działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie
na rok 2014

33 577,00 zł

Wsparcie działań w ramach rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych
2.5 Cel szczegółowy
Zadania

Realizowane działania

Koordynator

Realizatorzy

Termin realizacji

Koszt działania

Źródła finansowania

państwo

gmina

Wskaźniki realizacji zadania

inne

Nazwa wskaźnika

liczba instytucji i organizacji
działających na rzecz
aktywizacji zawodowej
osób niepełnosprawnych na
terenie miasta
2014r.

2.5.1. Działania na rzecz
aktywizacji zawodowej osób
niepełnosprawnych

Cel główny 2

Umożliwienie osobom
niepełnosprawnym podjęcia
pracy, samozatrudnienia,
uczestnictwa w stażach i
szkoleniach z różnych dziedzin
oraz dostępnych innych form
wsparcia

0,00 zł

Biuro ds. Osób
Niepełnosprawnych,
PFRON Oddział
Lubelski, Urząd
Miasta, organizacje
pozarządowe,
Miejski Urząd Pracy w
warsztaty terapii
Lublinie
zajęciowej, zakłady
pracy chronionej,
zakłady aktywności
zawodowej,
jednostki
organizacyjne
miasta

Strona 13

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Zadanie zrealizowane w ramach
Programu (proszę podać
nazwę)
Nie zostało zrealizowane w
2014 roku (proszę wskazać
powód)

Liczba

bd

Ustawa z dnia 20 kwietnia
2004r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy. Ustawa o
rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych.
Uchwała Nr 1022/XXXIX/2014
Rady Miasta Lublin z dnia 13
marca 2014r. w sprawie
określenia zadań z zakresu
rehabilitacji zawodowej i
społecznej osób
niepełnosprawnych oraz
wysokości środków
Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
przeznaczonych na realizację
poszczególnych zadań w
Mieście Lublin w 2014 roku.
Uchwała Nr 1078/XLI/2014
Rady Miasta Lublin z dnia 15
maja 2014r. W sprawie
zmiany uchwały nr
1022/XXXIX/2014 Rady
Miasta Lublin z dnia 13 marca
2014 roku w sprawie
określenia zadań z zakresu
rehabilitacji zawodowej i
społecznej osób
niepełnosprawnych oraz
wysokości środków
Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
przeznaczonych na realizację
poszczególnych zadań w
Mieście Lublin w 2014 roku.
Uchwała Nr 1169/XLIV/2014
Rady Miasta Lublin z dnia 25
września 2014r. W sprawie
zmiany uchwały nr
1022/XXXIX/2014 Rady
Miasta Lublin z dnia 13 marca
2014 roku w sprawie
określenia zadań z zakresu
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2.5.1. Działania na rzecz
aktywizacji zawodowej osób
niepełnosprawnych

Umożliwienie osobom
niepełnosprawnym podjęcia
pracy, samozatrudnienia,
uczestnictwa w stażach i
szkoleniach z różnych dziedzin
oraz dostępnych innych form
wsparcia

Biuro ds. Osób
Niepełnosprawnych,
PFRON Oddział
Lubelski, Urząd
Miasta, organizacje
pozarządowe,
Miejski Urząd Pracy w
warsztaty terapii
Lublinie
zajęciowej, zakłady
pracy chronionej,
zakłady aktywności
zawodowej,
jednostki
organizacyjne
miasta

2014r.

2 113 270,00 zł

2 113 270,00 zł

0,00 zł

liczba osób
niepełnosprawnych, które
podjęły zatrudnienie

0,00 zł

RAZEM:

2 113 270,00 zł

2 113 270,00 zł

0

0

RAZEM CEL 2:

9 943 634,96 zł

6 694 243,17 zł

741 201,79 zł

2 508 190,00 zł

Cel główny 2

Strona 14

438

zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy. Ustawa o
rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu
Załącznik 1
osób niepełnosprawnych.
Uchwała Nr 1022/XXXIX/2014
Rady Miasta Lublin z dnia 13
marca 2014r. w sprawie
określenia zadań z zakresu
rehabilitacji zawodowej i
społecznej osób
niepełnosprawnych oraz
wysokości środków
Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
przeznaczonych na realizację
poszczególnych zadań w
Mieście Lublin w 2014 roku.
Uchwała Nr 1078/XLI/2014
Rady Miasta Lublin z dnia 15
maja 2014r. W sprawie
zmiany uchwały nr
1022/XXXIX/2014 Rady
Miasta Lublin z dnia 13 marca
2014 roku w sprawie
określenia zadań z zakresu
rehabilitacji zawodowej i
społecznej osób
niepełnosprawnych oraz
wysokości środków
Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
przeznaczonych na realizację
poszczególnych zadań w
Mieście Lublin w 2014 roku.
Uchwała Nr 1169/XLIV/2014
Rady Miasta Lublin z dnia 25
września 2014r. W sprawie
zmiany uchwały nr
1022/XXXIX/2014 Rady
Miasta Lublin z dnia 13 marca
2014 roku w sprawie
określenia zadań z zakresu
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Załącznik 1

3.CEL GŁÓWNY

ORGANIZACJA DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA I FUNKCJONOWANIA SENIORÓW, POBUDZENIA ICH AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I POPRAWY WIZERUNKU

3.1 Cel szczegółowy

Wyrównywanie szans i zapobieganie wykluczeniu społecznemu seniorów
Źródła finansowania

Zadania

Realizowane działania

Koordynator

Spotkania i posiedzenia
Społecznej Rady
Seniorów

Współpraca LCAO z
organizacjami
pozarządowymi,
działającymi na rzecz
seniorów

Zlecanie zadań do
realizacji organizacjom
pozarządowym,
dzialającym na rzecz
seniorów: Lubelskie
Stowarzyszenie
Alzheimerowskie ul.
3.1.1. Aktywizowanie
Towarowa 9, Polski
środowiska lokalnego na
Czerwony Krzyż ul.
rzecz osób starszych
Puchacza 6, Zespół
poprzez rozszerzanie
Ośrodków Wsparcia ul.
współpracy instytucji i
Lwowska 28,
organizacji
Środowiskowy Dom
pozarządowych
Samopomocy
"Kalina"ul.
Kalinowszczyzna 84

Realizatorzy

Zadanie zrealizowane w ramach
Programu (proszę podać nazwę)
Nie zostało zrealizowane w 2014
roku (proszę wskazać powód)

Termin realizacji

Koszt działania

państwo

gmina

inne

Nazwa wskaźnika

Liczba

2014r.

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

liczba spotkań,
konferencji
zorganizowanych

13

0,00 zł

liczba
współpracujących
organizacji
pozarządowych i
instytucji zajmujących
się osobami starszymi

liczba
współpracujących
organizacji
pozarządowych i
instytucji zajmujących
się osobami starszymi

4

Nie można wydzielić kosztu
działania ośrodków wsparcia dla
seniorów wchodzących w skład
ZOW, ponieważ finansowanie
zadań w ramach zadań
własnych gminy jest w jednym
budżecie ZOW

liczba spotkan,
konferencji
zorganizowanych

1

Program Wsparcia i Aktywizacji
Seniorów na terenie Miasta
Lublin w latach 2013 - 2015

liczba dyżurów
informacyjnych/liczba
osób które skorzystały
z informacji

48/bd

zrealizowano

liczba dziennych
ośrodków wsparcia dla
seniorów

1

2014r.

Pełnomocnik
Prezydenta Miasta
Lublin ds. Seniorów

Wskaźniki realizacji zadania

Miejski Ośrodek
Pomocy Rodzinie w
Lublinie, Lubelskie
styczeń Centrum Aktywności grudzień 2014
Obywatelskiej,
r.
jednostki
organizacyjne
miasta, organizacje
pzarządowe, w tym
wolontariat

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

828 000,00 zł

798 000,00 zł

30 000,00 zł

0,00 zł

Organizacja konferencji
''Miłość w rodzinie jako
funkcja czasu i
zaangażowania”

8 października
2014r.

bd

bd

bd

bd

Dyżury Pełnomocnika
Prezydenta ds.Seniorów
w LCAO

2014r.

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Cel główny 3

Program Wsparcia i Aktywizacji
Seniorów na terenie Miasta
Lublin w latach 2013 - 2015
75
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Prowadzenie Cetrum
Aktywizacji i Rozwoju

2014r.

187 085,00 zł

0,00 zł

187 085,00 zł

0,00 zł

zrealizowano
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Prowadzenie Cetrum
Aktywizacji i Rozwoju
Seniorów

2014r.

Prowadzenie Ośrodków
wsparcia dla seniorów:
Funkcjonujące w
strukturze Zespołu
Ośrodków Wsparcia : 1
Centrum Usług
Socjalnych, 4 Centra
Dziennego Pobytu Dla
seniorów , 3 Kluby
Seniora oraz Świetlica
dla Seniorów
prowadzona przez
Polski Czerwony Krzyż
3.1.2. Doskonalenie
systemu wsparcia dla
osób starszych
funkcjonujących
samodzielnie w
środowisku

Miejski Ośrodek
Pomocy Rodzinie w
Lublinie
Organizacja usług
wspomagajacych,
zdrowonych i
aktywizujacych w
ośrodkach wsparcia dla
seniorów

Relizacja zadania z
pomocy społecznej usługi opiekuńcze,
specjalistyczne usługi
opiekuńcze
Relizacja zadania z
pomocy społecznej specjalistyczne usługi
opiekuńcze dla osób z
zaburzeniami
psychicznymi

Cel główny 3

organizacje
pozarzadowe,
wolontariusze

187 085,00 zł

0,00 zł

187 085,00 zł

Załącznik 1

0,00 zł

liczba osób
korzystających z oferty
dziennych ośrodków
wsparcia dla seniorów

22

liczba osób
korzystających z usług
wspomagających,
zdrowotnych,
aktywizujących

22

zrealizowano

styczeń grudzień 2014
r.

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

liczba dziennych
ośrodków wsparcia dla
seniorów

9

Program Wsparcia i Aktywizacji
Seniorów na terenie Miasta
Lublin w latach 2013 - 2015

styczeń grudzień 2014
r.

bd

bd

bd

bd

liczba osób
korzystających z oferty
dziennych ośrodków
wsparcia dla seniorów

422

Program Wsparcia i Aktywizacji
Seniorów na terenie Miasta
Lublin w latach 2013 - 2015

bd

liczba osób
korzystających z usług
wspomagających,
zdrowotnych,
aktywizujących

422

Świetlica dla Seniorów
prowadzona na zlecenie gminy
przez Polski Czerwony Krzyż
finanasowana jest w ramach
Programu Wsparcia i
Aktywizacji Seniorów.

styczeń grudzień 2014
r.

2014-2015

2014-2015

bd

bd

7 355 262,50 zł

601 562,00 zł
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0,00 zł

601 562,00 zł

bd

7 355 262,50 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

liczba osób
korzystających z usług
opiekuńczych i ze
specjalistycznych
usług opiekuńczych

liczba osób objętych
pomocą w postaci
specjalistycznych
usług opiekuńczych
dla osób z
zaburzeniami
psychicznymi

1472

115

zlecanie zadań na mocy umów
podmiotom wyłonionym w
drodze otwartego konkursu ofert
na realizację zadań z zakresu
pomocy społecznej w formie
usług opiekuńczych
i specjalistycznych usług
opiekuńczych oraz
specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi na
rzecz mieszkańców Miasta
Lublin w latach 2014 – 2015”
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Kontynuowanie
działalności
wolontarystycznej w
strukturach MOPR w
Lublinie, skierowanej do
osób starszych, które
własnym staraniem nie
są w stanie
przezwycięzyć
rodzących się
problemów życia
codziennego

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2014r.
0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

liczba osób starszych
objetych wsparciem
wolontariuszy

liczba odwiedzin
wolontariuszy w
środowisku osób
starszych

0/606

zrealizowano

liczba osób
skierowanych do DPS

732

zrealizowano

603

Osoby wymagajace całodobowej
opieki posiadające decyzję
kierującą do domu pomocy
społecznej umierają bądź
rezygnują z mieszkania w domu
pomocy. Wg stanu na dzień
31.XII.2014 roku nie były
zapełnione wszystkie miejsca
statutowe z powodu oczekiwania
na osoby zaproszone przez
dyrekcje Domu do zamieszkania.

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

liczba osób
oczekujących na
miejsce w domach
pomocy społecznej

Prowadzenie 7 domów
pomocy społecznej dla
mieszkańców Miasta
Lublin

2014 r.

32 039 857,00 zł

0,00 zł

32 039 857,00 zł

0,00 zł

2014 r.

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Zapewnienie opieki w
domach pomocy
społecznej dla osób nie
mogących funkcjonować
samodzielnie w
środowisku

stan na 31
grudnia 2014 r.

0,00 zł

Strona 17

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

217

liczba
nowoutworzonych i
istniejących miejsc w
DPS

0,00 zł

organizacje
pozarządowe,
jednostki
organizacyjne
pomocy społecznej

Program Wsparcia i Aktywizacji
Seniorów na terenie Miasta
Lublin w latach 2013 - 2015

175

stan na 31
grudnia 2014 r.

Miejski Ośrodek
Pomocy Rodzinie w
Lublinie

13

Na podstawie wywiadów
środowiskowych wystawiane są
decyzje kierujące do domów
pomocy spoecznej, na
podstawie których w przypadku
zwolnienia sie miejsca, osoby
oczekują na zaproszenie. Wg
stanu na 31.XI. 2014 r. do
lubelskich domów pomocy
społecznej oczekiwało 175 osób.

Kierowanie do dps
seniorów nie mogących
samodzienle
funkcjonowac w
środowisku na
podstawie wywiadu
środowiskowego

3.1.3. Rozwijanie i
doskonalenie systemu
wsparcia dla osób
starszych nie mogących
Umieszczanie osób
funkcjonować
wymagających
samodzielnie w
całodobowej opieki
środowisku
posiadających decyzję
kierującą do domu
pomocy społecznej.

Cel główny 3

0,00 zł

Załącznik 1

liczba osób
zamieszkujących w
DPS
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3.1.4. Stopniowe
likwidowanie barier
uniemożliwiających
seniorom uczestniczenie
w życiu społecznym

Organizowanie szkoleń i
instruktaży
przeciwdziałających
wykluczeniu cyfrowemu,

Miejski Ośrodek
Pomocy Rodzinie w
Lublinie

Biuro ds. Osób
Niepełnosprawnych,
Pełnomocnik
Prezydenta ds.
Seniorów,
organizacje
pozarządowe,
jednostki
organizacyjne
pomocy społecznej

2014r.

2014r.

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Załącznik 1

0,00 zł

0,00 zł

liczba osób
uczestniczących w
szkoleniach,
pogadankach,
spotkaniach
informacyjnych
liczba
zorganizowanych
szkolen, pogadanek,
spotkań
informacyjnych

5101
Program Wsparcia i Aktywizacji
Seniorów na terenie Miasta
Lublin w latach 2013 - 2015
1069

41 011 766,50 zł
41 011 766,50 zł

RAZEM:

3.2. Cel szczegółowy

1 399 562,00 zł

39 612 204,50 zł

0,00 zł

Organizacja działań w ramach profilaktyki zdowotnej i ochrony zdrowia seniorów
Źródła finansowania

Zadania

Realizowane działania

Koordynator

Realizatorzy

Realizacja programu
szczepień ochronnych
przeciwko grypie dla
osób powyżej 65 roku
życia

3.2.1. Realizacja
Organizacja pogadanek
profilaktycznych
prozdrowotnych i
programów zdrowotnych i
spotkań informacyjnych,
propagowanie wśród
podnoszących wiedzę
seniorów zdowego stylu
seniorow na temat
życia
zdrowego stylu życia

Cel główny 3

Termin realizacji

wrzesień –
grudzień
2014r.

Wydział Zdrowia i
Spraw Społecznych
UM Lublin

Pełnomocnik
Prezydenta ds.
Seniorów, Społeczna
rada Seniorów,
Miejski Ośrodek
Pomocy Rodzinie w
Lublinie, jednostki
organizacyjne
miasta, placówki
ochrony zdrowia,
organizacje
pozarządowe, w tym
wolontariat

2014r.

2014r.

Koszt działania

bd

państwo

bd

bd

bd

bd

bd

Strona 18

gmina

bd

bd

bd

Wskaźniki realizacji zadania

inne

Nazwa wskaźnika

Liczba

liczba osób objetych
programami
profilaktyki zdrowotnej

6171

liczba programów

1

Program Wsparcia i Aktywizacji
Seniorów na terenie Miasta
Lublin w latach 2013 - 2015

bd

bd

bd

Zadanie zrealizowane w ramach
Programu (proszę podać nazwę)
Nie zostało zrealizowane w 2014
roku (proszę wskazać powód)

liczba osób
uczestniczących w
pogadankach
prozdrowotnych,
spotkaniach
informacyjnych

920

liczba
zorganizowanych
pogadanek
prozdrowotnych,
spotkań
informacyjnych

146

Program Wsparcia i Aktywizacji
Seniorów na terenie Miasta
Lublin w latach 2013 - 2015

organizacje
pozarządowe, w tym
wolontariat
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Organizacja zajęć na
rzecz zwiększenia
aktywności fizycznej ( z
uwzględnieniem
możliwości i ograniczeń
seniorów)

2014r.

RAZEM

Załącznik 1

bd

bd

bd

bd

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

3.3. Cel szczegółowy

Realizowane działania

Realizacja
międzyinstytucjonalnych
działań pobudzających
aktywność społeczną
osób starszych
3.3.1. Pobudzanie,
wspieranie i promocja
aktywnosci społecznej
osób starszych

Organizacja inicjatyw
promujących aktywność
osób starszych - w tym
III Lubelskie Dni
Seniora, Odczaruj
Jesień Życia

Cel główny 3

301

Program Wsparcia i Aktywizacji
Seniorów na terenie Miasta
Lublin w latach 2013 - 2015

Aktywizacja społeczna seniorów

Źródła finansowania

Zadania

liczba osób objetych
programami mającymi
na celu zwiększenie
aktywności fizycznej
seniorów

Koordynator

Pełnomocnik
Prezydenta ds.
Seniorów, Miejski
Ośrodek Pomocy
Rodzinie w Lublinie

Realizatorzy

Biuro ds. Osób
Niepełnosprawnych,
media, jednostki
organizacyjne
pomocy społecznej,
organizacje
pozarządowe, w tym
wolontariat

Termin realizacji

2014r.

2014r.

Koszt działania

100 000,00 zł

jw.

państwo

0,00 zł

jw.

Strona 19

gmina

100 000,00 zł

jw.

Wskaźniki realizacji zadania

inne

0,00 zł

jw.

Nazwa wskaźnika

Zadanie zrealizowane w ramach
Programu (proszę podać nazwę)
Nie zostało zrealizowane w 2014
roku (proszę wskazać powód)

Liczba

liczba
30
zorganizowanych
imprez, wycieczek,
festynów dla seniorów
liczba programów i
Program Wsparcia i Aktywizacji
projektów
Seniorów na terenie Miasta
1program
realizowanych na
Lublin w latach 2013 - 2015
/31
rzecz osób
projektów
starszych/liczba osób
objętych programami i aktywizacyjn
ych/235
projektami
spotkań/ok.
12896 osób
liczba
zorganizowanych
inicjatyw promujących
3 duże
Program Wsparcia i Aktywizacji
aktywnośc osób
ogólnomiejsk
Seniorów na terenie Miasta
starszych
ie
Lublin w latach 2013 - 2015
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3.3.2. Wzmacnianie
integracji
międzypokoleniowej

3.3.3. Rozwój
wolontariatu osób
starszych

RAZEM

RAZEM CEL 3:

Cel główny 3

Organizacja imprez
międzypokoleniowych
przez instytucje Miasta
Lublin

Propagowanie wśród
seniorów idei
wolontariatu

Miejski Ośrodek
Pomocy Rodzinie w
Lublinie

Miejski Ośrodek
Pomocy Rodzinie w
Lublinie

Biuro ds. Osób
Niepełnosprawnych,
Pełnomocnik
Prezydenta ds.
Seniorów, placówki
oświatowe, jednostki
organizacyjne
miasta, jednostki
organizacyjne
pomocy społecznej,
organizacje
pozarzadowe, w tym
wolontariat

Biuro ds. Osób
Niepełnosprawnych
Urzędu Miasta,
jednostki
organizacyjne
pomocy społecznej,
organizacje
pozarządowe, w tym
wolontariat

Załącznik 1
liczba
zorganizowanych
inicjatyw
międzypokoleniowych

bd

2014r.

bd

ok.100

bd

Program Wsparcia i Aktywizacji
Seniorów na terenie Miasta
Lublin w latach 2013 - 2015

bd

0,00 zł

104

bd

bd

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

liczba seniorówwolontariuszy

0,00 zł

liczba istniejacych i
nowopowstałych grup
samopomocowych
osób starszych

0,00 zł

0,00 zł

100 000,00 zł

0,00 zł

100 000,00 zł

0,00 zł

41 111 766,50 zł

1 399 562,00 zł

39 712 204,50 zł

0,00 zł

Strona 20

ok.4106

bd

2014r.
0,00 zł

liczba seniorów
objętych działaniami w
ramach integracji
międzypokolniowej

Program Wsparcia i Aktywizacji
Seniorów na terenie Miasta
Lublin w latach 2013 - 2015
bd

Załącznik 1
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4.CEL GŁÓWNY

ORGANIZACJA DZIAŁAŃ WSPOMAGAJĄCYCH OSOBY ZAGROŻONE UZALEŻNIENIAMI, OSOBY UZALEŻNIONE I ICH RODZINY ORAZ OSOBY DOTKNIĘTE PRZEMOCĄ W RODZINIE

4.1 Cel szczegółowy

Intensyfikacja międzyinstytucjonalnych działań profilaktycznych oraz informacyjno- edukacyjnych dotyczących uzależnień i przemocy w rodzinie
Źródła finansowania

Zadania

Realizowane działania

Koordynator

Realizatorzy

Zakup materiałów
informacyjnoedukacyjnych, ulotek oraz
poradników.

Termin
realizacji

2014r.

Wydanie i kolportaż przez
CIK materiałów
informacyjno-edukacyjnych
z zakresu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie

2014r.

Koszt działania

7 844,33 zł

14 550,00 zł

2014r.

201 287,63 zł

Cel główny 4

0,00 zł

7 844,33 zł

0,00 zł

inne

Nazwa wskaźnika

0,00 zł

201 287,63 zł

Centrum Interwencji
Kryzysowej, Miejski
Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Lublinie,Wydział Soprtu i
Turystyki, Wydział Kultury
Wydział Zdrowia i Spraw
Urzędu Miasta, Komisja
Społecznych UM Lublin
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, placówki
oświatowo wychowawcze, policja,
organizacje pozarządowe

czerwiec wrzesień
2014r.

Strona 21

0,00 zł

0,00 zł

Zadanie zrealizowane w ramach
Programu (proszę podać nazwę)
Nie zostało zrealizowane w 2014
roku (proszę wskazać powód)

Liczba

0,00 zł

liczba wydanych i
rozprowadzonych
materiałów informacyjno edukacyjnych

3200

Gminny Program Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2014 r. oraz
Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii na
2014 r.

14 550,00 zł

liczba wydanych i
rozprowadzonych
materiałów informacyjno edukacyjnych

2000

zrealizowano

43

0,00 zł
liczba uczestników imorez
i przedsięwzięć
profilaktycznych,
konferencji

2 000,00 zł

4.1.1. Podejmowanie
działań profilaktycznych
nakierowanych na
środowisko lokalne

0,00 zł

gmina

liczba zorganizowanych
imprez i przedsięwzięc
profilaktycznych,
konferencji

Prowadzenie
środowiskowych działań na
rzecz dzieci i młodzieży
mieszkających w
obszarach szczególnego
ryzyka, wspieranie
programu (przedsięwzięcia)
profilaktycznego
promującego trzeźwy i
bezpieczny sposób
spędzania wolnego czasu,
realizacja programu
psychokorekcyjnycego dla
kierowców zatrzymanych
za jazdę w stanie
nietrzeźwości lub w stanie
po użyciu alkoholu oraz
szkoleń dla kandydatów na
kierowców w szkołach
nauki jazdy, realizacja
konferencji, miniolimpiad,
seminariów i lokalnych
debat.

Prowadzenie Mobilnego
Punktu InformacyjnoKonsultacyjnego NamioCIK

państwo

Wskaźniki realizacji zadania

2 000,00 zł

liczba zorganizowanych
imprez i przedsięwzięc
profilaktycznych,
konferencji

4680

9

Gminny Program Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2014 r. oraz
Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii na
2014 r.

dyżury w mobilnym punkcie
konsultacyjno - informacyjnym

4.1.1. Podejmowanie
działań profilaktycznych
nakierowanych na
środowisko lokalne

Prowadzenie Mobilnego
Punktu InformacyjnoKonsultacyjnego NamioCIK

Realizacja przez CIK
projektu "Razem przeZ
NIEmoc"

Realizacja działań o
charakterze edukacyjno wspierającym dla rodziców
oraz dla osób dorosłych
pracujących z dziećmi i
młodzieżą, realizacja
programów
profilaktycznych.

Prowadzenie działań na
rzecz dożywiania dzieci
uczestniczących w
pozalekcyjnych
programach opiekuńczo –
wychowawczych z
elementami informacyjno –
edukacyjnymi w zakresie
rozwiązywania problemów
alkoholowych.

Prowadzenie obozów
letnich, zimowych, kolonii i
półkolonii.

Prowadzenie
pozalekcyjnych zajęć
sportowych z programem
informacyjno-edukacyjnym,
dostosowanym do wieku
odbiorców i włączającym w
swe oddziaływania osoby
dorosłe.

Cel główny 4

Centrum Interwencji
Kryzysowej, Miejski
Ośrodek Pomocy Rodzinie czerwiec Strategia Rozwiązywania
wrzesień
w Lublinie,Wydział Soprtu i
2014r.
Turystyki, Wydział Kultury
Wydział Zdrowia i Spraw
Urzędu Miasta, Komisja
Społecznych UM Lublin
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, placówki
oświatowo wychowawcze, policja,
organizacje pozarządowe

2014r.

Załącznik 1

Problemów Społecznych Miasta Lublin 2014 - 2020

2 520,00 zł

0,00 zł

1 920,00 zł

600,00 zł

106 364,00 zł

0,00 zł

12 594,00 zł

93 770,00 zł

liczba uczestników imorez
i przedsięwzięć
profilaktycznych,
konferencji

liczba zrealizowanych
programów
profilaktycznych
liczba zrealizowanych
programów
profilaktycznych

2014r.

393 995,91 zł

0,00 zł

393 995,91 zł

0,00 zł

liczba dzieci, młodzieży i
dorosłych objętych
działaniem programów
profilaktycznych

500

osoby korzystające z mobilnego
punktu konsultacyjnoinformacyjnego

1

Projekt "Razem przeZ NIEmoc"

96

Gminny Program Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2014 r. oraz
Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii na
2014 r.

7778

liczba dzieci objętych
dożywianiem z
programem informacyjno edukacyjnym

2014r.

2014r.

122 892,52 zł

490 995,90 zł

0,00 zł

0,00 zł

122 892,52 zł

490 995,90 zł

0,00 zł

0,00 zł

liczba dzieci biorących
udział w obozach,
koloniach i półkoloniach

260

Gminny Program Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2014 r.

2249

Gminny Program Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2014 r.

2310

Gminny Program Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2014 r.

liczba pozalekcyjnych
zajeć sportowych
organizowanych przez
Miasto lub na zlecenie
Miasta
2014r.

136 500,00 zł
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0,00 zł

136 500,00 zł

0,00 zł

Załącznik 1
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Udzielanie rodzinom, w
których występują
problemy alkoholowe,
pomocy psychospołecznej i
prawnej.

2014r.

58 500,00 zł

0,00 zł

58 500,00 zł

liczba osób objętych
specjalistycznymi
programami

0,00 zł

liczba
rodzinkorzystających z
poradnictwa
specjalistycznego
liczba udzielonych porad
(specjalistycznych,
prawnych, internetowych,
telefonicznych,
osobistych)

158

158

Gminny Program Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2014 r. oraz
Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii na
2014 r.

158

liczba spotkan
przeprowadzonych z
rodzicami i opiekunami

2

Prowadzenie
profilaktycznej działalności
informacyjnej i edukacyjnej
w zakresie rozwiązywanie
problemów alkoholowych.

2014r.

2 000,00 zł

0,00 zł

2 000,00 zł

0,00 zł

liczba rodziców i
opiekunów
uczestniczących w
spotkaniach
100

4.1.2. Podejmowanie
działań profilaktycznych
nakierowanych na
środowisko rodzinne

Objęcie pomocą dzieci z
rodzin z problemem
uzależnienień w
placówkach wsparcia
dziennego

Pogadanki dla rodziców
prowadzone w
przedszkolach
organizowane przez CIK

Cel główny 4

Wydział Zdrowia i Spraw
Społecznych UM Lublin

Centrum Interwencji
Kryzysowej, Miejski
Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Lublinie,Ośrodek
Leczenia Uzależnień,
organizacje pozarzadowe,
placówki wsparcia
dziennego, placówki
oświatowe

liczba dzieci z rodzin z
problemem uzaleznień
objetych pomoca przez
placówki

2013-2015

bez dodatkowych
nakładów
finansowych

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2014r.

3 100,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

3 100,00 zł

Strona 23

liczba rodziców objętych
działaniem programów
profilaktycznych

270 d. z 234
r. z
problemem
alkoholowym,
34. dzieci z
23. rodzinz
problemem
narkom.

15

Gminny Program Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2014 r. oraz
Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii na
2014 r. Ze względu na realizację
spotkań w ramach wielu
programów GPPiRPA, brak jest
możliwości podania
szczegółowych danych na
podstawie informacji zawartych
w złożonych przez jednostki
sprawozdania. Są dane jedynie z
realizacji zadań w ramach
GPPN.

Program Wspierania Rodziny
i Rozwoju Systemu Pieczy
Zastępczej na terenie Miasta
Lublin w latach 2013 - 2015
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Prowadzenie w CIK
programów dla osób
doświadczających
przemocy w rodzinie i
zagrożonych przemocą,
oraz stosujących przemoc
w rodzinie

2014r.

Udzielanie w CIK wsparcia
w postaci porad
specjalistycznych w
kontacie osobistym,
telefonicznym,
internetowym

2014r.

praca socjalna z osobami
uzależnionymi od alkoholu

2014r.

4.1.3. Realizacja
Przeprowadzenie wizytacji
środowiskowych działań
punktów sprzedaży i
Komisja Rozwiązywania
na rzecz egzekwowania
podawania napojów
Problemów Alkoholowych
zakazu sprzedaży alkoholu
alkoholowych.
osobom nieletnim

Wydział Zdrowia i Spraw
Społecznych UM Lublin,
poliscja, Straż Miejska,
rady dzielnic, Wydział
Spraw Administracyjnych
Urzędu Miasta Lublin

131 459,00 zł

148 920,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

71 469,00 zł

148 920,00 zł

0,00 zł

37 990,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2014 r.

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1 822 929,29 zł

Cel główny 4

Realizowane działania

Koordynacja Miejskiego
Centrum Zarzadzania
Kryzysowego działań na
rzecz rodzin znajdujących
się w sytuacjach
kryzysowych

liczba udzielonych porad
(specjalistycznych,
prawnych, internetowych,
telefonicznych,
osobistych)

liczba kontraktów
socjalnych z osobami
uzaleznionymi od alkoholu

liczba cofniętych
zezwoleń na sprzedaż
alkoholu
liczba nałozonych
mandatów na podmioty
sprzedające alkohol

22 000,00 zł

1 648 919,29 zł

298

11932

225

zrealizowano

323

bd

Gminny Program Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2014 r.

bd

152 010,00 zł

Rozwijanie systemu powiadamiania, reagowania i pomocy osobom w sytuacjach kryzysowych

Źródła finansowania

Zadania

liczba osób objętych
specjalistycznymi
programami

liczba skontrolowanych
punktów sprzedazy i
podawania napojów
alkoholowych

RAZEM

4.2. Cel szczegółowy

22 000,00 zł

grupa psychoedukacyjna, grupa
wsparcia dla kobiet, grupa DDA,
grupa samopomocowa, program
korekcyjno-edukacyjny, szkoła
dla rodziców, pogadanki w
przedszkolach, TZA, warsztaty
prawne

Koordynator

Realizatorzy

Termin
realizacji

2014r.

Koszt działania

0,00 zł
Strona 24

państwo

0,00 zł

gmina

0,00 zł

Wskaźniki realizacji zadania
inne

0,00 zł

Nazwa wskaźnika

Liczba

liczba wspólnie podjętych
działań
międzyinstytucjonalnych

227

liczba instytucji/organizacji
współpracujących w
ramach reagowania i
pomocy osobom w
sytuacjach kryzysowych

18

Zadanie zrealizowane w ramach
Programu (proszę podać nazwę)
Nie zostało zrealizowane w 2014
roku (proszę wskazać powód)

zrealizowano

Koordynacja Miejskiego
Centrum Zarzadzania
Kryzysowego działań na
rzecz rodzin znajdujących
się w sytuacjach
kryzysowych

2014r.

4.2.1. Budowanie sieci
Centrum Interwencji
współpracy
Kryzysowej, Miejski
Wydział Bezpieczeństwa
Spotkania superwizyjne
międzyinstytucjonalnej, w
Ośrodek Pomocy Rodzinie
Mieszkańców i
specjalistów ze
tym wypracowanie
w Lublinie, kuratorzy,
Zarządzania Kryzysowego
standardów reagowania i specjalistycznej poradni dla
policja, straż pożarna,
UM Lublin
rodzin pracujących z
pomocy osobom w
Straż Miejska, pogotowie
dzieckiem krzywdzonym.
sytuacjach kryzysowych
ratunkowe
Współdziałanie CIK z
innymi instytucjami na recz
indywidualnych klientów w
sytuacji kryzysowej,
działania poza siedzibą
instytucji

2014r.

Cel główny 4

0,00 zł

0,00 zł

33 057,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

33 057,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Szkolenie w CIK z zakresu
pomocy osobom po
traumach

czerwiec
2014r.

3 450,00 zł

0,00 zł

3 450,00 zł

0,00 zł

Interwencja kryzysowa w
środowisku CIK

2014r.

j.w

0,00 zł

j.w

0,00 zł

Współdziałanie CIK na
rzecz rodzin w sytuacji
kryzysowej

RAZEM:

2014r.

2014r.

Współpraca CIK z
instytucjami działającymi w
obszarze pomocy osobom
w sytuacjach kryzysowych

4.2.2. Prowadzenie
działalności Centrum
Interwencji Kryzysowej
jako miejsca integracji
działań wszystkich służb
dla kompleksowej pomocy
osobom w sytuacji
kryzysowej

Załącznik 1
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Udzielanie kompleksowej
pomocy osobom w
sytuacjach kryzysowych

2014r.

Centrum Interwencji
Kryzysowej

Wydział Zdrowia i Spraw
Społecznych UM, Wydział
Bezpieczeństwa i
Zarządzania Kryzysowego
UM, Miejski Ośrodek
Pomocy Rodzinie w
Lublinie, org. pozarządowe

2014r.

0,00 zł

1 210 000,00 zł

1 246 507,00 zł
Strona 25

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1 210 000,00 zł

1 246 507,00 zł

0,00 zł

liczba przeprowadzonych
szkoleń dla pracowników
instytucji działajacych na
rzecz osób w sytuacjach
kryzysowych

zrealizowano
0

liczba wspólnych
interwencji

224

liczba rodzin na rzecz
których podjeto wspólne
działania

46

liczba wspólnie podjętych
działan
międzyinstytucjonalnych
9

Program Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w
Rodzinie w Lublinie na lata 2011 2015

39

mobilny interwent, grupy
robocze, wyjścia w środowisko

20

Program Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w
Rodzinie w Lublinie na lata 2011 2015

2

Program Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w
Rodzinie w Lublinie na lata 2011 2015

liczba wspólnie podjętych
działan
międzyinstytucjonalnych

liczba instytucji/organizacji
współpracujących w
ramach reagowania i
pomocy osobom w
sytuacjach kryzysowych

liczba przeprowadzonych
szkoleń dla pracowników
instytucji działajacych na
rzecz osób w sytuacjach
kryzysowych

liczba wspólnych
interwencji
liczba rodzin na rzecz
których podjeto wspólne
działania

39

211

liczba osób, które
skorzystały z pomocy
Centrum Interwencji
Kryzysowej

1152

liczba udzielonych porad

11932

0,00 zł

0,00 zł

Program Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w
Rodzinie w Lublinie na lata 2011 2015

Program Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w
Rodzinie w Lublinie na lata 2011 2015

Załącznik 1
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4.3. Cel szczegółowy

Rozszerzenie działań w celu tworzenia systemu wsparcia dla członków rodzin z problemami uzależnień i przemocy oraz dla osób uzależnionych
Źródła finansowania

Zadania

Realizowane działania

Organizacja konferencji
pod hasłem „Pomoc
psychologiczna dla dzieci w
rodzinie z problemem
alkoholowym” oraz
prowadzenie szkoleń dla
lekarzy.

Realizacja 3 działań na
rzecz przeciwdziałania
problemom alkoholowym i
przemocy w rodzinie, w tym
prowadzenie poradnictwa
indywidualnego oraz grup
terapeutycznych dla ofiar
przemocy w rodzinie

Współorganizowanie przez
CIK konferencji
szkoleniowych, szkoleń dla
pracowników instytucji
mających bezpośredni
kontakt z osobami
zagrożonymi uzależnieniem
i przemoca , uzaleznionych,
członkami ich rodzin

Koordynator

Realizatorzy

Termin
realizacji

2014 r.

Koszt działania

13 091,88 zł

państwo

0,00 zł

gmina

13 091,88 zł

Wskaźniki realizacji zadania
inne

0,00 zł

Nazwa wskaźnika

liczba szkoleń
zorganizowanych dla
przedstawicieli służb
zajmujących się
członkami rodzin z
problemami uzależnień

13

liczba pracowników,
którzy zostali objęci
szkoleniami

262

liczba punktów
informacyjno konsultacyjnych
luty grudzień
2014 r.

35 110,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

35 110,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

październik listopad
2014r.
0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

ilość osób korzystających
z pomocy punktów
informacyjno konsultacyjnych

liczba szkoleń
zorganizowanych dla
przedstawicieli służb
zajmujących się
członkami rodzin z
problemami uzależnień

liczba pracowników,
którzy zostali objęci
szkoleniami

liczba punktów
informacyjno konsultacyjnych

Prowadzenie w CIK
mobilnego punktu
informacyjnokonsultacyjnego dla osób i
rodzin zagrozonych
przemocą, uzaleznieniami
NamioCIK

czerwiec wrzesień
2014r.

4 520,00 zł

0,00 zł

1 920,00 zł

2 600,00 zł

ilość osób korzystających
z pomocy punktów
informacyjno konsultacyjnych

liczba udzielonych porad

Cel główny 4

Strona 26

Liczba

Zadanie zrealizowane w ramach
Programu (proszę podać nazwę)
Nie zostało zrealizowane w 2014
roku (proszę wskazać powód)

Gminny Program Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2014 r. oraz
Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii na
2014 r.

3
Gminny Program Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2014 r.
655

2

konferencja szkoleniowa
zrealizowano

130

9

500

500

mobilny punkt konsultacyjnoinformacyjny
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Współdziałanie CIK z
innymi instytucjami na
rzecz rozwiązywania
problemu uzaleznień i
przemocy w rodzinie

2014r.

Prowadzenie programów
profilaktycznych,
psychoedukacyjnych,
wspierających na rzecz
rodzin i osób
doświadczającyhc i
stosujących przemoc,
dotknietych skutkami
uzaleznień przez CIK

Prowadzenie zajęc
grupowych dla osób i
rodzin z problemem
przemocy i uzaleznień
przez CIK

Cel główny 4

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

liczba spotkań roboczych i
konferencji służb
pomocowych

16

grupy robocze, szkoła
podstawowa nr 32

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

liczba utworzonych grup
samopomocowych

1

zrealizowano

licza programów
(wspierających,
interwencyjno motywacyjnych,
terapeutycznych,
socjoterapeutycznych)
2014r.

Centrum Interwencji
Kryzysowej

Realizacja 3 programów
wspierających dla członków
rodzin z problemem
alkoholowym w tym
realizacja programów
pomocy psychologicznej i
psychoterapii dla osób z
syndromem Dorosłych
Dzieci Alkoholików oraz 4
programów
socjoterapeutycznych dla
dzieci z rodzin z
problemem alkoholowym

0,00 zł
2014r.

Wsparcie CIK w ramach
grup samopomocowych

4.3.1. Rozszerzanie i
doskonalenie systemu
pomocy dla członków
rodzin z problemami
uzależnień

100

Policja, MOPR, CZK, Ochrona
zdrowia, placóki oświatowe,
poradnie psychlogicznopedagogiczne, organizacje
pozarządowe

liczba instytucji
współpracujących

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

liczba godzin programów
terapeutycznych

licza programów
(wspierających,
interwencyjno motywacyjnych,
terapeutycznych,
socjoterapeutycznych)

62 500,00 zł

0,00 zł

62 500,00 zł

0,00 zł

2 500,00 zł

Gminny Program Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2014 r. oraz
Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii na
2014 r.
630

6

liczba grup
terapeutycznych

1
1

0,00 zł

zrealizowano
liczba grup
psychoedukacyjnych dla
ofiar przemocy /liczba
uczestników

Strona 27

10

liczba grup
terapeutycznych

liczba grup wspierająco terapeutycznych
2 500,00 zł

745

0,00 zł

liczba godzin programów
terapeutycznych

2014r.

DDA, dla kobiet
doświadczających
przemocy,szkoła dla rodziców,
grupa samopomocowa, TZA,
grupa psychoedukacyjna dla
kobiet, korekcyjno-edukacyjny
dla sprawców, warsztaty prawne

0,00 zł

Wydział Zdrowia i Spraw
Społecznych Urzedu
Miasta, Miejski Ośrodek
Pomocy Rodzinie w
Lublinie, organizacje
pozarządowe

2014r.

9

1/7 osób
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Realizacja 3 działań na
rzecz przeciwdziałania
problemom alkoholowym i
przemocy w rodzinie, w tym
prowadzenie poradnictwa
indywidualnego oraz grup
terapeutycznych dla ofiar
przemocy w rodzinie

luty grudzień
2014 r.

Prowadzenie przez CIK
mieszkania
interwencyjnego

4.3.2. Rozszerzanie i
doskonalenie systemu
pomocy dla członków
rodzin z problemami
przemocy

Cel główny 4

2014r.

7 920,00 zł

18 903,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

7 920,00 zł

18 903,00 zł

0,00 zł

liczba grup
psychoedukacyjnych dla
ofiar przemocy /liczba
uczestników

0,00 zł

liczba osób
korzystających z pobytu w
całodobowym mieszkaniu
interwencyjnym

3/38

23

Program Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w
Rodzinie w Lublinie na lata 2011 2015

45

Zadanie realizowane przez
organizację pozarządową
Fundację SOS Ziemi Lubelskiej
w ramach zlecenia zadania Prowadzenie Ośrodka Wsparcia
dla Ofiar Przemocy

zrealizowano

Prowadzenie Ośrodka
Wsparcia dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie

2014 r.

300 000,00 zł

300 000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

liczba osób
korzystających ze
schronienia i pomocy
ośrodków wsparcia dla
ofiar przemocy

Współpraca CIK na rzecz
osób i rodzin z problemem
uzaleznienia i przemocy w
rodzinie w ramach
porozumień
międzyinstytucjonalnych

2014r.

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

liczba porozumień
dotyczących współpracy
na rzecz klientów pomocy
społecznej

2

Prowadzenie 5 świetlic
socjoterapeutycznych
świadczących pomoc
dzieciom
z rodzin z problemem
alkoholowym

liczba świetlic
socjoterapeutycznych

5

styczeń grudzień
2014 r.

237 268,76 zł

Prowadzenie
całodobowego telefonu
zaufania w CIK

2014r.

148 920,00 zł

Wsparcie osób dotkniętych
przemocą
wielowymiarowymi
Zespół Interdyscyplinarny
działaniami Zespołu
Interdyscyplinarnymi

Centruminterwencji
Kryzysowej, poradnie
specjalistyczne, policja,
kuratorzy sądowi, org.
pozarządowe

2014r.

0,00 zł

Strona 28

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

237 268,76 zł

148 920,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

liczba dzieci/rodzin
uczęszczających do
świetlicy
socjoterapeutycznej

Gminny Program Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2014 r.

75

liczba zgłoszeń do
całodobowego telefonu
zaufania

5933

liczba powołanych grup
roboczych w ramach
Zespołu
Interdyscyplinarnego

591

liczba rodzin/osób
dotkniętych przemocą
objętych pomocą grup
roboczych

1314

liczba Niebieskich Kart

1060

Gminny Program Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2014 r.

zrealizowano

Program Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w
Rodzinie w Lublinie na lata 2011 2015
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Współdziałanie CIK z
innymi instytucjami na
rzecz rozwiązywania
problemu uzaleznień i
przemocy w rodzinach z
dziećmi

2014r.

4.3.3. Doskonalenie
międzyinstytucjonalnego
systemu reagowania i
pomocy w przypadku
zaistnienia przemocy
wobec dzieci

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

16

liczba instytucji/organizacji
wspołpracujących w
ramach reagowania i
pomocy osbom w
sytuacjach kryzysowych

20

liczba dzieci z rodzin z
problemem przemocy
objetych pomocą przez
placówki

20

liczba specjalistycznych
szkolen zorganizowanych
dla pracowników
pierwszego kontaktu

Podnoszenie kwalifikacji
kadry z zakresu
przeciwdziałania przemocy
wobec dzieci organizowane
przez CIK

Prowadzenie poradnictwa
psychologicznego
(psychoterapeutycznego)
dla dzieci
doświadczających
przemocy

0,00 zł

liczba wspólnych
interwencji

2014r.

3 450,00 zł

0,00 zł

3 450,00 zł

Centrum Interwencji
Kryzysowej

luty grudzień
2014r.

Umieszczanie dzieci w
placówce realizującej
zadania placówki
opiekuńczo wychowawczej typu
interwencyjnego

4 000,00 zł

bez dodatkowych
nakładów
finansowych

0,00 zł

0,00 zł

4 000,00 zł

0,00 zł

2

0,00 zł

zrealizowano
liczba przeszkolonych
pracowników

Zespół Interdyscyplinarny,
Miejski Ośrodek Pomocy
Rodzinie w Lublinie,
Wydział Zdrowia i Spraw
Społecznych Urzędu
Miasta, policja, organizacje
pozarządowe, w tym
wolontariat

0,00 zł

0,00 zł

UM Lublin, CZK, MOPR, Policja,
prokuratura, organizacje
pozarządowe, placówki ochrony
zdrowia, poradnie
psychologiczne,

liczba instytucji/organizacji
wspołpracujących w
ramach reagowania i
pomocy osbom w
sytuacjach kryzysowych

15

1

liczba instytucji/organizacji
wspołpracujących w
Pl.O-W.
ramach reagowania i
Rodzinka I pomocy osbom w
VI - 24
sytuacjach kryzysowych
miejsca
interw.
Dom
Rodzinny Nr
1-4 - 7
m.interw.
PO - 30
m.interw.

Gminny Program Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2014 r.

Program Wspierania Rodziny
i Rozwoju Systemu Pieczy
Zastępczej na terenie Miasta
Lublin w latach 2013 - 2015

2013-2015

bez dodatkowych
nakładów
finansowych

Pomoc członkom rodzin z
problemami przemocy

2013-2015

Cel główny 4

Strona 29

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

liczba dzieci z rodzin z
problemem przemocy
objetych pomocą przez
placówki

POW: 83.
dzieci z 55.
rodzin,
PWD: 109.
dzieci z 77.
rodzin

Program Wspierania Rodziny
i Rozwoju Systemu Pieczy
Zastępczej na terenie Miasta
Lublin w latach 2013 - 2015

Załącznik 1

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Lublin 2014 - 2020
liczba specjalistycznych
szkolen zorganizowanych
dla pracowników
pierwszego kontaktu

Organizacja konferencji
pod hasłem „Przemoc
wobec dzieci - jak
rozpoznawać i reagować?"

4.3.4. Zwiększanie
dostępności pomocy
terapeutycznej i
rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych

Zwiększanie dostępności
pomocy terapeutycznej i
rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu.
Udzielanie rodzinom, w
których występują
Wydział Zdrowia i Spraw
problemy alkoholowe,
Społecznych Urzędu
pomocy psychospołecznej i
Miasta Lublin
prawnej.

październik
2014 r.

4 468,00 zł

0,00 zł

4 468,00 zł

Gminny Program Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2014 r.

0,00 zł
liczba przeszkolonych
pracowników

163 390,30 zł

0,00 zł

163 390,30 zł

1

0,00 zł

94

liczba nowych programów
realizowanych przez
placówki

18

liczba specjalistycznych
świadczeń zdrowotnych

488

liczba godzin programów
terapeutycznych

2136

2014r.
Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych,
Centrum Interwencji
Kryzysowej, organizacje
pozarządowe, Ośrodek
Leczenia Uzależnień,
podmioty lecznicze

16 000,00 zł

0,00 zł

16 000,00 zł

0,00 zł

liczba programów
interwencyjno motywacyjnych

6

11 800,00 zł

0,00 zł

11 800,00 zł

0,00 zł

liczba programów
wspierających dla osób
uzależnionych

14

liczba osób, które
skorzystały z hostelu

30

Gminny Program Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2014 r.

2014r.
Prowadzenie hostelu dla
osób uzależnionych

RAZEM:
RAZEM CEL 4:

Cel główny 4

80 000,00 zł

0,00 zł

80 000,00 zł

0,00 zł

1 113 841,94 zł

300 000,00 zł

811 241,94 zł

2 600,00 zł

4 183 278,23 zł

322 000,00 zł

3 706 668,23 zł

154 610,00 zł

Strona 30

Gminny Program Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2014 r. oraz
Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii na
2014 r.
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5. CEL GŁÓWNY

ORGANIZACJA KOMPLEKSOWYCH DZIAŁAŃ NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU DZIECI, OSÓB I RODZIN

5.1. Cel szczegółowy

Wzmocnienie i stymulacja do pozytywnego działania dysfunkcyjnych środowisk rodzinnych potrzebujących wsparcia
Źródła finansowania

Wskaźniki realizacji zadania

Liczba

Zadania

Realizowane działania

Koordynator

Realizatorzy

Wspieranie rodziny naturalnej,
borykającej się z problemami op.wych. przez rodzinę wspierającą

2014r.

Wspieranie rodziny naturalnej,
borykającej się z problemami op.wych. przez asystentów rodzin

2014r.

Miejski Ośrodek
Pomocy Rodzinie w
Lublinie

5.1.1. Budowanie sieci
wsparcia dla rodzin
wieloproblemowych

Koszt działania

0,00 zł

401 334,06 zł

państwo

0,00 zł

307 847,93 zł

gmina

0,00 zł

93 486,13 zł

inne

0,00 zł

0,00 zł

Centrum Interwencji
Kryzysowej, policja,
kuratorzy sądowi
parafie, organizacje
wyznaniowe, org.
Pozarządowe, w tym
wolontariat, rady dzielnic

Prowadzenie Zespołu Okresowej
Oceny Sytuacji Dziecka (4
spotkania-przy założeniu
1 spotkanie na kwartał)

2014r.

Organizowanie środowiska
lokalnego poprzez aktywizację
grup i społeczności lokalnych
zagrożonych marginalizacją i
wykluczeniem społecznym

2014r.

działania w ramach organizowania
społeczności lokalnej osiedla A.
Mickiewicza: zajęcia sportoworekreacyjne, punkt porad dla
seniorów, Dzień Sąsiada, Dzień
Seniora, zajęcia Jogi, ubieranie
osiedlowej choinki

Cel główny 5

Termin realizacji

2014r.

0,00 zł

brak danych

brak danych

0,00 zł

brak danych

brak danych

0,00 zł

brak danych

brak danych

0,00 zł

brak danych

brak danych

Nazwa wskaźnika

liczba rodzin objętych
pomoca rodziny
wspierającej

2014 r.

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Prowadzenie Centrum Aktywności
Środowiskowej przy ul. Antoniny
Grygowej 4B

2014r.

552 328,00 zł

0,00 zł

552 328,00 zł

0,00 zł

Kancelaria Prezydenta
Miasta Lublin, Wydział
Zdrowia i Spraw
Społecznych, Wydział
Kultury, Wydział Sportu i
Turystyki UM.Lublin,
Centrum Interwencji
Kryzysowej, Lubelskie
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0
ustawa o wspieraniu rodziny i rozwoju
pieczy zastepczej

liczba rodzin objętych
wsparciem
asystentów
rodzinnych

256

liczba asystentów
rodzinnych
pracujących na rzecz
rodzin

12

liczba grup
samopomocowych

1

liczba powołanych
zespołów dot. oceny
okresowej sytuacji
dziecka

1

liczba spotkań
zespołów

4

liczba rodzin objętych
pomocą
zespołow/liczba osób
w rodzinie

15/45

liczba podjętych
inicjatyw lokalnych

41

liczba podjętych
inicjatyw lokalnych

6

liczba zawartych
nowych partnerstw

liczba aktywnie
działających
parterstw

Realizacja programów aktywności
lokalnej

Zadanie zrealizowane w ramach
Programu (proszę podać nazwę)
Nie zostało zrealizowane w 2014 roku
(proszę wskazać powód)

liczba realizowanych
pogramów
aktywności lokalnej

liczba osób objętych
działaniami

ustawa o wspieraniu rodziny i rozwoju
pieczy zastepczej

zrealizowane

3

zrealizowane

zrealizowane

16

8

Program Aktywności Lokalnej na lata
2014 - 2020.

176

zrealizowane
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5.1.2. Profilaktyka,
organizacja i integracja
środowisk lokalnych

Organizowanie środowiskowych
imprez integracyjnych dla osób i
rodzin objętych wsparciem
Centrum Aktywności
Środowiskowej

Miejski Ośrodek
Pomocy Rodzinie w
Lublinie

Integrowanie środowisk lokalnych
przez placówki wsparcia
dziennego

Kancelaria Prezydenta
Miasta Lublin, Wydział
Zdrowia i Spraw
Społecznych, Wydział
Kultury, Wydział Sportu i
Turystyki UM.Lublin,
Centrum Interwencji
Kryzysowej, Lubelskie
Centrum Aktywnosci
obywatelskiej, Miejski
urząd Pracy w Lublinie,
policja, Straż Miejska,
rady dzielnic,
spóldzielnie
mieszkaniowe, org.
wyznaniowe, parafie,
org. pozarządowe, w
tym wolontariat

liczba
zorganizowanych
środowiskowych
imprez integracyjnych
2014r.

bd

bd

bd

12

bd

zrealizowane
liczba uczestników
spotkań i
środowiskowych
imprez integracyjnych

30-130

liczba
zorganizowanych
środowiskowych
imprez integracyjnych
2014r.

bd

bd

bd

522

bd

zrealizowane
liczba uczestników
spotkań i
środowiskowych
imprez integracyjnych

Organizowanie środowiskowych
imprez integracyjnych dla osób i
rodzin mieszkających w Lublinie

2014r.

bd

bd

bd

bd

2527

liczba
zorganizowanych
środowiskowych
imprez integracyjnych

31

zrealizowane

liczba uczestników
spotkań i
środowiskowych
imprez integracyjnych
Organizacja Spotkania
opłatkowego dla byłych
wychowanków domów dziecka i
ich rodzin

2014r.

bd

bd

bd

bd

„Piknik rodzinny” z okazji Dnia
Rodzicielstwa Zastępczego

2014r.

bd

bd

bd

bd

953 662,06 zł

307 847,93 zł

645 814,13 zł

0,00 zł

RAZEM

5.2. Cel szczegółowy

liczba uczestników
spotkań i
środowiskowych
imprez integracyjnych

1spotkanie/ 62
uczestników

zrealizowane

150 uczestników/ 1
spotkanie

zrealizowane

Stworzenie warunków dla prawidłowego rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem pochodzących z rodzin niewydolnych wychowawczo
Źródła finansowania

Zadania

liczba uczestników
spotkań i
środowiskowych
imprez integracyjnych

ok. 1225

Realizowane działania

Koordynator

Realizatorzy

Termin realizacji

Koszt działania

państwo

gmina

Wskaźniki realizacji zadania

inne

Nazwa wskaźnika

Liczba

liczba placówek
wsparcia dziennego
2 202 274,61 zł

27 446,00 zł

1 130 000,00 zł

1 044 828,61 zł

22

Program Wspierania Rodziny
i Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej
na terenie Miasta Lublin w latach
2013 - 2015

902

Program Wspierania Rodziny
i Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej
na terenie Miasta Lublin w latach
2013 - 2015

2014r.
Wspieranie rodziny w wypełnianiu
funkcji opiekuńczowychowawczych poprzez
prowadzenie placówek wsparcia
dziennego
5.2.1. Wzmacnianie
prawidłowego
funkcjonowania dzieci,
młodzieży i rodzin
poprzez wsparcie
Cel główny
instytucji
opieki 5
dziennej

jw.

jw.

jw.

jw.

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

liczba
dzieci/młodzieży
objętych wsparciem
placówek wsparcia
dziennego

Zadanie zrealizowane w ramach
Programu (proszę podać nazwę)
Nie zostało zrealizowane w 2014 roku
(proszę wskazać powód)

2014r.
liczba wolontariuszy
Miejski Ośrodek
Pomocy Rodzinie w
Lublinie

organizacje
pozarządowe, w tym
wolontariat, kuratorzy
sądowi

2014r.
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116

Program Wspierania Rodziny
i Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej
na terenie Miasta Lublin w latach
2013 - 2015

wychowawczych poprzez
prowadzenie placówek wsparcia
dziennego
5.2.1. Wzmacnianie
prawidłowego
funkcjonowania dzieci,
młodzieży i rodzin
poprzez wsparcie
instytucji opieki
dziennej

Miejski Ośrodek
Pomocy Rodzinie w
Lublinie

organizacje
pozarządowe, w tym
wolontariat, kuratorzy
sądowi

Pomoc w edukacji, organizacja
czasu wolnego, wsparcie
emocjonalne realizowane przez
specjalistycza poradnię dla rodzin

Akcja "Bezpieczna droga" i
"Przyjazna zebra"

5.2.2. Zapewnienie
uczniom bezpiecznych
warunków do
zdobywania wiedzy i
umiejętności oraz
harmonijnego rozwoju
intelektualnego,
moralnego,
społecznego i
fizycznego

Utworzenie lub modernizacja
szkolnych placów zabaw

2014r.
0,00 zł

2014r.

Warsztaty dla dzieci nieśmiałych
znajdujących się w wieku
wczesnoszkolnym org. przez
specjalistyczną poradnie dla rodzin

Wydział
Bezpieczeństwa
Mieszkańców i
Zarządzania
Kryzysowego UM
Lublin

Wydział Oświaty i
Wychowania Urzędu
Miasta Lublin, placówki
oświatowe, policja,
Straż Miejska, Miejski
Ośrodek Pomocy
Rodzinie w Lublinie, org.
pozarządowe

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2014r.

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2014r.

1 080 377,66 zł

0,00 zł

1 080 377,66 zł

0,00 zł

2014r.

611 143,06 zł

242 250,00 zł

368 893,06 zł

0,00 zł

liczba
zorganizowanych
warsztatów
umiejętności

liczba wolontariuszy

liczba
zorganizowanych
warsztatów
umiejętności
wychowawczych
liczba szkół biorących
udział w programie

liczba szkół biorących
udział w programie

liczba szkół biorących
udział w programie
Dowożenie uczniów do szkół

2014r.

Utrzymanie kompleksów
sportowych "Moje boisko - Orlik
2012" i "Biały Orlik"

2014 r.

Utrzymanie kompleksów
sportowych "Moje boisko - Orlik
2012" i "Biały Orlik" - trener
środowiskowy

2014 r.

Cel główny 5

1 189 570,50 zł

1 034 528,22 zł

607 945,33 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Strona 33

placówki oświatowe,
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1 189 570,50 zł

1 034 528,22 zł

607 945,33 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

liczba uczniów
korzystających z
pomocy
liczba placówek i
szkól objętych
programem
promowania
zdrowego i
higienicznego trybu
życia
liczba placówek i
szkól objętych
programem
promowania
zdrowego i
higienicznego trybu
życia

0

25
Program Wspierania Rodziny
i Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej
na terenie Miasta Lublin w latach
2013 - 2015
34

26

zrealizowano

3

Rządowy program wspierania w
latach 2009-2014 organów
prowadzących w zapewnieniu
bezpiecznych warunków nauki,
wychowania i opieki w klasach I-III
szkół podstawowych i
ogólnokształcących szkół muzycznych
I stopnia "Radosna Szkoła"

31
zrealizowano
brak danych

13

zrealizowano

13
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5.2.3. Profilaktyka
zagrożeń i promocja
prawidłowego rozwoju
psychofizycznego
dzieci i młodzieży

Wyrównywanie szans
edukacyjnych i zapewnienie
wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w
systemie oświaty; Zmniejszenie
nierówności w stopniu
upowszechnienia edukacji
przedszkolnej

od 1 sierpnia
2013r. do 31
lipca 2015r.

1 911 689,03 zł

0,00 zł

329 334,66 zł

1 582 354,37 zł

Prowadzenie działań
srodowiskowych związanych z
tematyką zagrożeń czyhających na
dzieci

21 października
2014r.

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Prowadzenie programów dla
młodzieży nt radzenia sobie z
agresją
Wydział Oświaty i
Wychowania UM
Lublin

2014r.

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1

Projekt "Razem możemy więcej"

liczba
przeprowadzonych
akcji na temat
zagrożeń czyhających
na dzieci

3

Zadanie zrealizowane w ramach
Programu Aktywności Lokalnej "Na
skrzydłach aktywnosci"

0

nie zrealizowano

liczba
przeprowadzonych
programów radzenia
sobie z agresją

W ramach działalności
3.
pl.wsp,dz,specjalistycz
Program Wspierania Rodziny
nych:
i Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej
zaj.grupowe - 71
na terenie Miasta Lublin w latach
dzieci
2013 - 2015
zaj.indyw. - 114 dzieci

Organizowanie zajęć
socjoterapeutycznych,
terapeutycznych, korekcyjnych,
kompensacyjnych i
logopedycznych przez placówki
wsparcia dziennego prowadzone
w formie specjalistycznej.

2013-2015

w ramach kosztów
funkcjonowania PWD

w ramach kosztów
funkcjonowania
PWD

w ramach kosztów
funkcjonowania
PWD

Prowadzenie terapii
pedagogicznej, zajęć korekcyjnokompensacyjne, treningu
EEGbiofeedback w
Specjalistycznej poradni dla rodzin

2014r.

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

liczba zajęć
korekcyjno kompensacyjnych

537

zrealziowano

Pomoc w edukacji, organizacja
czasu wolnego, wsparcie
emocjonalne w Specjalistycznej
poradni dla rodzin

2014r.

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

liczba zajęć
dydaktyczno wyrównawczych

150

zrealziowano

315 grup

Zajęcia realizowane są przez
nauczycieli w ramach obowiązków
ustawowych

2 189 grup

Zajęcia realizowane są przez
nauczycieli w ramach obowiązków
ustawowych

Realizacja zajęć korekcyjno kompensacyjnych w szkołach

Realizacja zajęć dydaktyczno wyrównawczych w szkołach

Cel główny 5

placówki oświatowe,
Miejski Ośrodek Pomocy
Rodzinie w Lublinie,
policja, Straż Miejska,
org. Pozarządowe, w
tym wolontariat

liczba placówek
objętych programem

2014r.

2014r.

bd

bd

bd

bd
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bd

bd

liczba zajęć
w ramach kosztów
korekcyjno funkcjonowania PWD
kompensacyjnych

bd

liczba zajęć
korekcyjno kompensacyjnych

bd

liczba zajęć
dydaktyczno wyrównawczych
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20-31 stycznia
2014r.,30
czerwca-07
lipca 2014r., 2030 sierpnnia
2014r.; 27.011.02.2014r.,
30.0611.07.2014r.,
30.066.07.2014r.

Zorganizowanie zajęć dla dzieci w
Młodzieżowych Domach Kultury

Wydział Oświaty i
Wychowania UM
Lublin

Organizacja wypoczynku letniego i
zimowego przez Młodziezowy Dom
Kultury

Realizacja działań w zakresie
wypoczynku dzieci i młodzieży

2014r.

Wydział Sportu i
Turystyki UM Lublin

30 czerwca
-25 lipca 2014r.

11 000,00 zł

0,00 zł

11 000,00 zł

0,00 zł

liczba dzieci objetych
wsparciem w
okresach wolnych od
nauki

1364

1. Akcja Zima w Mieście 2014 2.
Akcja Lato 2014 3. Warsztaty
Artystyczne w Okunince

brak danych

bd

bd

bd

liczba
zorganizowanych
form wypoczynku
letniego i zimowego

3

1. Akcja Zima w Mieście 2014 2.
Akcja Lato 2014 3. Warsztaty
Artystyczne w Okunince

liczba
zorganizowanych
form wypoczynku
letniego i zimowego

4 turnusy półkolonii
sportowych

37 500,00 zł

0,00 zł

24 600,00 zł

w ramach corocznych akcji "Lato w
mieście"

12 900,00 zł
liczba dzieci
biorących udział w
zorganizowancych
formach wypoczynku
letniego i zimowego

5.2.4. Tworzenie
warunków do rozwoju
zainteresowań i
uzdolnień uczniów
przez organizowanie
zajęć pozalekcyjnych i
pozaszkolnych oraz
kształtowanie
aktywności społecznej
i umiejętności
spędzania wolnego
czasu

Cel główny 5

Realizacja zajęć rozwijających
uzdolnienia

Współpraca ze szkołami
Młodzieżowego Domu Kultury
"Pod Akacją" w Lublinie

108

2014r.

bd

bd

bd

bd

liczba zajęć
rozwijających
uzdolnienia w
szkołach

1896 grup

brak programu
zrealizowano

2014r.

bd

bd

bd

bd

liczba zajęć
rozwijających
uzdolnienia w
szkołach

30

brak programu
zrealizowano

Wydział Oświaty i
Wychowania UM
Lublin
placówki oświatowe,
uczelnie wyższe,
instytucje kultury, org.
wyznaniowe, parafie,
org. Młodzieżowe,
organizacje
poazrządowe, w tym
wolontariat

Strona 35

zainteresowań i
uzdolnień uczniów
przez organizowanie
zajęć pozalekcyjnych i
pozaszkolnych oraz
kształtowanie
aktywności społecznej
i umiejętności
spędzania wolnego
czasu

placówki oświatowe,
uczelnie wyższe,
instytucje kultury, org.
wyznaniowe, parafie,
org. Młodzieżowe,
organizacje
poazrządowe, w tym
wolontariat

organizacja zajęć dla dzieci w
okresach wolnych od nauki przez
instytucje kultury

2014r.

bd

bd

bd

bd

Wydział Kultury UM
Lublin
Organizacja wypoczynku letniego i
zimowego przez instytucje kultury
w Mieście Lublin

2014r.

Realizacja pozalekcyjnych zajęć
sportowych dla uczniów

2014r.

1 079 471,24 zł

912 746,00 zł

46 759,24 zł

84 200,00 zł

762 392,00 zł

828 546,00 zł

RAZEM

Cel główny 5

Realizacja działań w zakresie
wypoczynku dzieci i młodzieży

20-31 lipca
2014r. i 30
czerwca -31
sierpnia 2014r.

Realizacja działań sportoworekreacyjnych

1 marca30 listopada
2014 r.

192 671,00 zł

27 000,00 zł

162 900,00 zł

178 250,00 zł

0,00 zł

150 880,00 zł

liczba dzieci objetych
wsparciem w
okresach wolnych od
nauki

2047

liczba
zorganizowanych
form wypoczynku
letniego i zimowego

118

0,00 zł

liczba dzieci
biorących udział w
zorganizowancych
formach wypoczynku
letniego i zimowego

19997

liczba uczestników
pozalekcyjnych zajęc
sportowych
organizowanych
przez Miasto i na
zlecenie Miasta

15000

liczba godzin
pozalekcyjnych zajęć
sportowych
organizowanych
przez Miasto lub na
zlecenie Miasta

24880

liczba uczestników
zajec rekreacyjno sportowych w czasie
ferii i wakacji letnich,
organizowanych na
zlecenie Miasta

brak programu
zrealizowano

zrealizowano w ramach corocznych
akcji "Lato w mieście" i „Zima w
mieście"

270 320,00 zł

Wydział Sportu i
Turystyki UM Lublin

5.2.5. Przygotowanie
uczniów do wyboru
zawodu i kierunku
kształcenia. Rozwijanie
systemu kształcenia i
doskonalenia
zawodowego
dostosowanego do
potrzeb gospodarki i
oczekiwań
społecznych.
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Pozalekcyjne zajęcia sportowe oraz
program „Umiem pływać” w ramach
powszechnej nauki pływania

7100

zrealizowano w ramach corocznych
akcji "Lato w mieście" i „Zima w
mieście"

2 771,00 zł

liczba animatorów
sportu pracujących w
dzielnicach
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym

11

Program Animator Moje Boisko Orlik
2012 i Cykl imprez sportowych w
mieście

27 370,00 zł

Prowadzenie doradztwa
zawodowego w szkołach i
placówkach

Wydział Oświaty i
Wychowania UM
Lublin

2014 r.

bd

bd

`bd

bd

liczba etatów
doradców
zawodowych w
szkołach i
placówkach

9,8

Doradcy zawodowi zatrudnieni są: w
Gimnazjum Nr 5, Gimnazjum Nr 16,
Zespół Szkół Nr 5, Lubelskim
Centrum Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego i Zespole Poradni Nr 1

W celu dostosowania
doskonalenia zawodowego do
potrzeb lokalnego rynku pracy
Miejska Rada Zatrudnienia
opiniuje wnioski szkół z terenu
miasta Lublin w sprawie
uruchomienia nowego kierunku
kształcenia

Miejski Urząd Pracy w
Lublinie

2014r.

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

liczba opiniowanych
przez Miejską Radę
Zatrudnienia nowych
kierunków kształcenia
w szkołach

2

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o
promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy z późniejszymi zmianami

427 655,24 zł

7 680 967,43 zł

2 940 543,98 zł

11 049 166,65 zł

Strona 36
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5.3. Cel szczegółowy

Wielowymiarowe wsparcie osób bezrobotnych
Źródła finansowania

Zadania

Realizowane działania

Koordynator

Realizatorzy

Koszt działania

państwo

gmina

inne

Nazwa wskaźnika

Wyszukiwanie w ewidencji
bezrobotnych i kierowanie do
uczestnictwa w zajęciach z
reintegracji społecznej i
zawodowej refundowanie
świdczeń integracyjnych oraz
zatrudnienia wspieranego

2014r.

308 600,00 zł

308 600,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

liczba osób objetych
dzialaniami CIS lub
KIS

Zakładanie spółdzielni socjalnych

2014r.

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

liczba utworzonych
spółdzielni socjalnych

Realizacja projektów i programów
własnych MUP oraz partnerskich,
których uczestnikami były osoby
bezrobotne

2014r.

14 369 414,00 zł

138 605,00 zł

185 526,00 zł

Realizacja projektu systemowego
"Człowiek inwestycją w
społeczeństwo"

od 2008 roku
nadal

2 096 892,94 zł

68 861,83 zł

Strona 37

230 085,40 zł

1 797 945,71 zł

Zadanie zrealizowane w ramach
Programu (proszę podać nazwę)
Nie zostało zrealizowane w 2014 roku
(proszę wskazać powód)

Liczba

66

0

liczba realizowanych
projektów i
programów na rzecz
osób bezrobotnych

10

liczba osób
bezrobotnych
objętych
projektami/programa
mi

1744

liczba realizowanych
projektów i
programów na rzecz
osób bezrobotnych

1

14 045 283,00 zł

Centrum Integracji
Społecznej, Miejski
Ośrodek Pomocy
Rodzinie w Lublinie,
Wydział Spraw
Miejski Urząd Pracy w
Mieszkaniowych Urzędu
Lublinie
Miasta, spóldzielnie
mieszkaniowe,
organizacje
pozarządowe,
wolontariat

5.3.1. Wspieranie
aktywności zawodowej
osób bezrobotnych

Cel główny 5

Termin realizacji

Wskaźniki realizacji zadania

ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o
promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy z późniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 o
zatrudnieniu socjalnym z późniejszymi
zmianami
"Program Promocji
Zatrudnienia i Aktywizacji Rynku
Pracy miasta Lublin na lata 20142020" (Uchwała Nr 923/XXXV/2013
Rady Miasta Lublin z dnia 18
listopada 2013r.)

Brak zainteresowania osób
bezrobotnych sięganiem po środki na
uruchomienie spółdzielni socjalnej z
MUP
ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o
promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy z późniejszymi zmianami.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Projekty: 1)"Ambitni i Przedsiębiorczy"
2)"Piramida Kompetencji"
3)"Integracja – Wiedza - Rozwój"
4)"Przyjazna Praca" 5) "Przyjazna
Praca II" 6)"Akademia Aktywności
Zawodowej" 7)"Menadżer Kariery
Zawodowej" 8)"Program specjalny
„Wsparcie aktywizacji zawodowej
osób bezrobotnych do 30 roku życia”
9) "Lubelska Pracownia"
10)"Lubelskie Centrum Doradztwa
Edukacyjnego"
"Program Promocji Zatrudnienia i
Aktywizacji Rynku Pracy miasta Lublin
na lata 2014-2020" (Uchwała Nr
923/XXXV/2013 Rady Miasta Lublin z
dnia 18 listopada 2013r.)

Projekt systemowy "Człowiek
inwestycją w społeczeństwo"
realizowany w ramach PO KL

wolontariat

Realizacja projektu systemowego
"Człowiek inwestycją w
społeczeństwo"

odStrategia
2008 roku Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Lublin
2 096 892,94 zł
68 861,83 zł
230 085,40 zł
nadal

461

4453

ustawa o pomocy spolecznej

1244

ustawa o pomocy spolecznej

2014r.

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

liczba osób
bezrobotnych
objętych działaniami
w ramach pracy
socjalnej

kontrakty socjalne z osobami
bezrobotnymi

2014r.

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

liczba osób
bezrobotnych, z
którymi zawarto
kontrakt socjalny

2014r.

430 355,70 zł

258 213,42 zł

172 142,28 zł

0,00 zł

liczba osób, które
podjęły prace
społecznie użyteczne

202

ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o
promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy z późniejszymi zmianami.
"Program Promocji Zatrudnienia i
Aktywizacji Rynku Pracy miasta Lublin
na lata 2014-2020" (Uchwała Nr
923/XXXV/2013 Rady Miasta Lublin z
dnia 18 listopada 2013r.)

217

ustawa o pomocy społecznej

1
1
5

zrealizowano

783

ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o
promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy
"Program
Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji
Rynku Pracy miasta Lublin na lata
2014-2020" (Uchwała Nr
923/XXXV/2013 Rady Miasta Lublin z
dnia 18 listopada 2013r.)

3540

ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o
promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy z późniejszymi zmianami.
"Program Promocji Zatrudnienia i
Aktywizacji Rynku Pracy miasta Lublin
na lata 2014-2020" (Uchwała Nr
923/XXXV/2013 Rady Miasta Lublin z
dnia 18 listopada 2013r.)

Aktywizowanie podopiecznych w
ramach ustawy o pomocy
społecznej

2014r.

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

liczba
usamodzielnionych
bezrobotnych
klientów pomcy
społecznej

Realizacja projektu Pracuś szkolenie osób bezrobotnych

2014r.

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

liczba grup
edukacyjnych/liczba
spotkań/liczba osób

Organizacja staży dla osób
młodych

2014r.

Usługa pośrednictwa pracy

5.3.2. Aktywizacja
zawodowa osób do 30.
roku życia zagrożonych
wykluczeniem
społecznym
Cel główny 5

liczba osób
bezrobotnych
objętych
projektami/programa
mi

praca socjalna z osobami
bezrobotnymi

Aktywizacja osób bezrobotnych
zarejestrowanych w MUP poprzez
ich udział w programie prac
społecznie użytecznych

2014r.

Wydziały Urzędu Miasta,
Miejski Ośrodek Pomocy
Rodzinie w Lublinie,
Zakład Doskonalenia
Zawodowego, Centrum
Miejski Urząd Pracy w
Edukacji i Pracy
Lublinie
Młodzieży OHP,
organizacje
wyznaniowe, parafie,
org. pozarządowe, org.
rzemieślnicze

4 493 753,00 zł

0,00 zł

1 887 376,00 zł

0,00 zł

Strona 38

0,00 zł

0,00 zł

Projekt systemowy "Człowiek Załącznik 1
inwestycją w społeczeństwo"
realizowany w ramach PO KL

20141 -797
2020
945,71 zł

2 606 377,00 zł

0,00 zł

liczba
zorganizowanych
miejsc staży

liczba osób do 30.
roku życia które
podjęły pracę

Załącznik 1
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5.3.2. Aktywizacja
zawodowa osób do 30.
roku życia zagrożonych
wykluczeniem
społecznym
Realizacja projektów w których
uczestniczyły również osoby w
wieku do 30 roku życia

Wydziały Urzędu Miasta,
Miejski Ośrodek Pomocy
Rodzinie w Lublinie,
Zakład Doskonalenia
Zawodowego, Centrum
Miejski Urząd Pracy w
Edukacji i Pracy
Lublinie
Młodzieży OHP,
organizacje
wyznaniowe, parafie,
org. pozarządowe, org.
rzemieślnicze

liczba realizowanych
projektów na rzecz
bezrobotnych osób, w
tym do 30. roku zycia

2014r.

5 736 478,00 zł

131 939,00 zł

0,00 zł

9

ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o
promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy z późniejszymi zmianami.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
"Program Promocji Zatrudnienia i
Aktywizacji Rynku Pracy miasta Lublin
na lata 2014-2020" (Uchwała Nr
923/XXXV/2013 Rady Miasta Lublin z
dnia 18 listopada 2013r.)

1016

ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o
promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy z późniejszymi zmianami.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
"Program Promocji Zatrudnienia i
Aktywizacji Rynku Pracy miasta Lublin
na lata 2014-2020" (Uchwała Nr
923/XXXV/2013 Rady Miasta Lublin z
dnia 18 listopada 2013r.)

ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o
promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy z późniejszymi zmianami.
"Program Promocji Zatrudnienia i
Aktywizacji Rynku Pracy miasta Lublin
na lata 2014-2020" (Uchwała Nr
923/XXXV/2013 Rady Miasta Lublin z
dnia 18 listopada 2013r.)

5 604 539,00 zł

liczba uczestników
projektów i
programów

2014r.

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

liczba osób do 30.
roku życia objętych
poradnictwem
zawodowym

2030

2014r.

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

liczba osób
bezrobotnych, które
skorzystały z usług
poradnictwa
zawodowego

3536

19 078

1 169 665

Objęcie osób bezrobotnych do 30
roku życia poradnictwem
zawodowym

Objęcie osób bezrobotnych
poradnictwem zawodowym

Świadczenie usługi pośrednictwa
pracy

5.3.3. Ułatwianie
dostępu do wiedzy,
usług, poradnictwa
zawodowego i
pośrednictwa pracy
osobom bezrobotnym

Cel główny 5

Wprowadzenia i aktualizacja
informacji zweiązanych ze
specyfiką rynku pracy

Miejski Urząd Pracy w
Lublinie

Wojewódzki Urząd
Pracy, Ochotnicze
Hufce Pracy, Centrum
Kształcenia
Ustawicznego, Izby
Rzemieślnicze

2014r.

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

liczba osób
bezrobotnych, które
skorzystały z usług
pośrednictwa pracy

2014r.

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

liczba odwiedzin na
stronie internetowej
MUP w Lublinie

Strona 39

ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o
promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracyz późniejszymi zmianami.
"Program Promocji Zatrudnienia i
Aktywizacji Rynku Pracy miasta Lublin
na lata 2014-2020" (Uchwała Nr
923/XXXV/2013 Rady Miasta Lublin z
dnia 18 listopada 2013r.)
ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o
promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracyz późniejszymi zmianami.
"Program Promocji Zatrudnienia i
Aktywizacji Rynku Pracy miasta Lublin
na lata 2014-2020" (Uchwała Nr
923/XXXV/2013 Rady Miasta Lublin z
dnia 18 listopada 2013r.)
ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o
promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracyz późniejszymi zmianami.
"Program Promocji Zatrudnienia i
Aktywizacji Rynku Pracy miasta Lublin
na lata 2014-2020" (Uchwała Nr
923/XXXV/2013 Rady Miasta Lublin z
dnia 18 listopada 2013r.)

dostępu do wiedzy,
usług, poradnictwa
zawodowego i
pośrednictwa pracy
osobom bezrobotnym

Miejski Urząd Pracy w
Lublinie

Pracy, Ochotnicze
Hufce Pracy, Centrum
Kształcenia
Ustawicznego, Izby
Rzemieślnicze
Załącznik 1
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Ułatwienie osobom bezrobotnym w
podejmowaniu decyzji
edukacyjnych, zawodowych oraz
wejścia na rynek pracy poprzez
informację zawodową

2014r.

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2060

liczba osób
bezrobotnych
korzystających z
informacji zawodowej

Ułatwienie osobom bezrobotnym
kontaktu z pracodawcami poprzez
organizację Targów Pracy i Dnia
Kariery

2014r.

35 410.-

0,00 zł

0,00 zł

35 410.-

Inicjowanie działań na rzecz
powoływania partnerstw w celu
ożywienia sytuacji na rynku pracy

2014r.

834 420,00 zł

134 610,00 zł

0,00 zł

699 810,00 zł

Organizacja i koordynacja spotkań
Miejskiej Rady Zatrudnienia

2014r.

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Inicjowanie działań na rzecz
nawiązywania wspołpracy z
instytucjami na lokalnym rynku
pracy

2014r.

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

liczba
zorganizowanych
Targów Pracy i Dnia
Kariery

liczba nowo
zawartych partnerstw
i porozumień na rzecz
aktywizacji rynku
pracy

liczba uchwał
Miejskiej Rady
Zatrudnienia

liczba instytucji
współpracujących na
rzecz rynku pracy

liczba działań na
rzecz aktywizacji
rynku pracy w ramach
partnerstw

5.3.4. Rozwój dialogu i
współpracy z
partnerami
społecznymi w celu
ożywienia sytuacji na
rynku pracy

Miejski Urząd Pracy w
Lublinie

Kontynuacja realizacji projektów
partnerskich

Cel główny 5

Miejski Ośrodek Pomocy
Rodzinie w Lublinie,
Centrum Integracji
Społecznej, Ochotnicze
Hufce Pracy,
spółdzielnie
mieszkaniowe,
organizacje
pozarządowe

2014r.

103 709 zł

0,00 zł

Strona 40

0,00 zł

103 709 zł

2

11

17

ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o
promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracyz późniejszymi zmianami.
"Program Promocji Zatrudnienia i
Aktywizacji Rynku Pracy miasta Lublin
na lata 2014-2020" (Uchwała Nr
923/XXXV/2013 Rady Miasta Lublin z
dnia 18 listopada 2013r.)
ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o
promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracyz późniejszymi zmianami.
"Program Promocji Zatrudnienia i
Aktywizacji Rynku Pracy miasta Lublin
na lata 2014-2020" (Uchwała Nr
923/XXXV/2013 Rady Miasta Lublin z
dnia 18 listopada 2013r.)
ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o
promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracyz późniejszymi zmianami.
"Program Promocji Zatrudnienia i
Aktywizacji Rynku Pracy miasta Lublin
na lata 2014-2020" (Uchwała Nr
923/XXXV/2013 Rady Miasta Lublin z
dnia 18 listopada 2013r.)
ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o
promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracyz późniejszymi zmianami.

60

ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o
promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracyz późniejszymi zmianami.
Program Promocji Zatrudnienia i
Aktywizacji Rynku Pracy miasta Lublin
na lata 2014-2020" (Uchwała Nr
923/XXXV/2013 Rady Miasta Lublin z
dnia 18 listopada 2013r.)

8

Inicjatywa MUP
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5.3.4. Rozwój dialogu i
współpracy z
partnerami
społecznymi w celu
ożywienia sytuacji na
rynku pracy

Miejski Urząd Pracy w
Lublinie

Miejski Ośrodek Pomocy
Rodzinie w Lublinie,
Centrum Integracji
Społecznej, Ochotnicze
Hufce Pracy,
spółdzielnie
mieszkaniowe,
organizacje
pozarządowe

Kontynuacja realizacji projektów
partnerskich

2014r.

103 709 zł

0,00 zł

0,00 zł

103 709 zł
liczba projektów

28 373 622,64 zł

RAZEM:

5.4. Cel szczegółowy

2 928 205,25 zł

587 753,68 zł

24 857 663,71 zł

Pogłębienie systemu wsparcia na rzecz osób bezdomnych

Źródła finansowania

Zadania

Realizowane działania

Dożywianie osób i rodzin
dotkniętych ubóstwem w formie
kuchni społeczbej

Monitorowanie potencjalnych
miejsc pobytu bezdomnych

Cel główny 5

6

ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o
promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy rak osób chętnych do
skorzystania z Punktu
konsultacyjnego spowodowana
jednoczesnym realizowaniem
poradnictwa w ramach informacji
MUP
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Projekty: 1)"Lubelska Pracownia"
2)"Lubelskie Centrum Doradztwa
Edukacyjnego" 3)"PI Model
kompleksowego systemu współpracy
z przedsiębiorcami dla wsparcia
wchodzenia na rynek pracy młodych
więźniów w województwie lubelskim"
4)"PI Komplet innowacyjnych narzędzi
optymalizujących współpracę
podmiotów z przedsiębiorcami w
zakresie ułatwienia wchodzenia na
rynek pracy więźniom opuszczającym
zakłady karne" 5)"Branżowy GPS dla
absolwentów szkół wyższych –
innowacyjny model aktywizacji
społeczno- zawodowej
Realizator projektu: ECORYS Polska
Spółka z o.o." 6) Aktywny absolwent –
innowacyjne narzędzia i metody
działania pośredników pracy"
"Program Promocji Zatrudnienia i
Aktywizacji Rynku Pracy miasta Lublin
na lata 2014-2020" (Uchwała Nr
923/XXXV/2013 Rady Miasta Lublin z
dnia 18 listopada 2013r.)

Koordynator

Realizatorzy

Termin realizacji

styczeń marzec 2014 r listopad. 2014 r grudzień. 2014
r.

2014r.

Koszt działania

22 000,00 zł

0,00 zł

państwo

0,00 zł

0,00 zł

gmina

22 000,00 zł

0,00 zł

Wskaźniki realizacji zadania
inne

0,00 zł

Nazwa wskaźnika

liczba osób
bezdomnych
korzystających z
posiłku dla ubogich i
potrzebujących

425

liczba pracowników
pracujących jako
street worker

4

0,00 zł

zrealizowano
Umowa nr 3/2011 z dnia 28.01.2011
r. z Bractwem Miłosierdzia im. św.
Brata Alberta Realizacja zadania
publicznego:"Dożywianie osób i rodzin
dotkniętych ubóstwem w formie
kuchni społecznej"

zrealizowano
liczba osób
bezdomnych objętych
pomocą street
workerów

Strona 41

Liczba

Zadanie zrealizowane w ramach
Programu (proszę podać nazwę)
Nie zostało zrealizowane w 2014 roku
(proszę wskazać powód)

39
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Aktywizacja osób bezdomnych,
którym udzielono schronienia w
schoniskach, całorocznych
noclegowniach lub noclegownich
sezonowych

Funkcjonowanie punktu
konsultacyjnego dla osób
bezdomnych bezrobotnych

2014 r.

Miejski Ośrodek
Pomocy Rodzinie w
Lublinie

Miejski Urząd Pracy,
organizacje
pozarządowe,
wolontariat

0,00 zł

bd

0,00 zł

bd

0,00 zł

bd

0,00 zł

liczba osób
bezrobotnych
bezdomnych
korzystających z
punktu
konsultacyjnego dla
bezdomnych

10

Proram współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art..3.ust.3 ustawy o
działalnosci pozytku publicznego i o
wolontariacie na 2014 rok

809

0

zrealizowano
osoby, którym udzielono schronienia
w ośrodkach wsparcia dla
bezdomnych brały udział w różnych
działanich aktywizujących- jedna
osoba może być wykazana kilka razy

Brak osób chętnych do skorzystania z
Punktu konsultacyjnego
spowodowana jednoczesnym
realizowaniem poradnictwa w ramach
informacji MUP

zlecanie organizacjom
pozarządowym prowadzenia
placówek udzielajacych
schronienia osóbom bezdomnym

2014r.

1 452 000,00 zł

0,00 zł

1 452 000,00 zł

0,00 zł

liczba instytucji
działających na rzecz
osób bezdomnych

Prowadzenie Dziennego Ośrodka
Wsparcia dla Osób Bezdomnych w
Miejskim Ośrodku Pomocy
Rodzinie w Lublinie

2014r.

299 999,18 zł

0,00 zł

299 999,18 zł

0,00 zł

liczba instytucji
działających na rzecz
osób bezdomnych

1

Zrealizowano
ustawa o pomocy społecznej

2014r.

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

liczba akcji
informacyjnych

2

zrealizowano

12

zrealizowano

619

Proram współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art..3.ust.3 ustawy o
działalnosci pozytku publicznego i o
wolontariacie na 2014 rok

5.4.1. Wzmacnianie i Akcje informacyjno - edukacyjne
stymulowanie działań dla osób bezdomnych dotyczące
problematyki zdrowotnej i
mających na celu
uzależnień
przezwyciężenie
problemu bezdomności

Wspieranie osób bezdomnych w
procesie wychodzenia z
bezdomności

udzielanie schronienia lub pomocy
finansowej osobom bezdomnym
5.4.2. Zapewnienie
schronienia i systemu
wsparcia dla osób
wychodzących z
bezdomności

Miejski Ośrodek
Pomocy Rodzinie w
Lublinie

Stowarzyszenie Niesienia Pomocy
Chorym Uzależnionym od Alkoholu

Cel główny 5

2014r.

bd

liczba osób
bezdomnych, które
uczestniczyły w
działaniach na rzecz
ich aktywizacji
społecznej

Wydział Spraw
Mieszkaniowych,
Wydział Mienia
komunalnego Urzędu
Miasta, Zarząd
Nieuchomości
Komunalnych,
organizacje
pozarządowe, w tym
wolontariat

2014 r.

bd

bd

bd

bd

liczba osób, które
pozytywnie
zakończyły udział w
indywidualnych
programach
wychodzenia z
bezdomności

2014 r.

j.w

jw.

jw.

jw.

liczba osób
bezdomnych, które
skorzystały ze
schronienia lub
pomocy finansowej

2014 r.

bd.

bd.

bd.

bd.

liczba
funkcjonujących
mieszkań
adaptacyjnych

Strona 42

2

Mieszkania adaptacyjne dla osób
bezdomnych prowadzą dwie
organizacje pozarządowe: Bractwo
Miłosierdzia im. św. Brata Alberta
oraz Charytatywne Stowarzyszenie
Niesienia Pomocy Chorym
Uzależnionym od Alkoholu

wsparcia dla osób
wychodzących z
bezdomności

Pomocy Rodzinie w
Lublinie

Nieuchomości
Komunalnych,
organizacje
pozarządowe, w tym
wolontariat

Wspieranie osób bezdomnych
poprzez możliwość zamieszkania
w mieszkaniu adaptacyjnym.
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2014 r.

Realizacja programów osłonowych
adresowanych do osób
bezdmnych

2014r.

RAZEM:

5.5. Cel szczegółowy

bd.

bd.

bd.

bd.

liczba osób, które
skorzystały z
mieszkan
adaptacyjnych

9

liczba programów
osłonowych
adresowanych do
osób
bezdomnych/liczba
osób bezdomnych
objętych programami

0

0,00

0,00

0,00

0,00

1 773 999,18 zł

0,00 zł

1 773 999,18 zł

0,00 zł

Realizowane działania

Koordynator

Realizatorzy

Rozpowszechnianie materiałów
informacyjnych dla cudzoziemców

Zorganizowanie cudzoziemcom
specjalistycznego poradnictwa

Rozwijanie banku informacji o
możliwościach nauki języka
polskiego

5.5.1. Ułatwienie
cudzoziemcom
dostępu do wiedzy,
edukacji, usług oraz
pośrednictwa pracy

Cel główny 5

nie zrealiozwano

Organizacja wielowymiarowych działań na rzecz uchodźców, cudzoziemców, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgody na pobyt tolerowany
Źródła finansowania

Zadania

Mieszkania adaptacyjne dla osób
bezdomnych prowadzą dwie Załącznik 1
organizacje pozarządowe: Bractwo
Miłosierdzia im. św. Brata Alberta
oraz Charytatywne Stowarzyszenie
Niesienia Pomocy Chorym
Uzależnionym od Alkoholu

Oferowanie cudzozimcom
posiadających status osób
bezrobotnych i zarejestrowanych w
MUP w Lublinie usług i
instrumentów rynku pracy

Miejski Ośrodek
Pomocy Rodzinie w
Lublinie

Miejski Urząd Pracy w
Lublinie, Wydział
Oświaty i Wychowania
Urzędu Miasta Lublin,
Urząd ds.
Cudzoziemców Ośrodek dla osób
ubiegających się o
nadanie statusu
uchodźcy w Lublinie,
organizacje
pozarządowe, podmioty
zajmujące się nauką
języka polskiego dla
cudzoziemców

Wskaźniki realizacji zadania

Termin realizacji

Koszt działania

państwo

gmina

inne

Nazwa wskaźnika

01 lipca 2014r.31 grudnia
2014r.

Brak danych

Brak danych

Brak danych

Brak danych

liczba
rozprowadzonych
materiałów
informacyjnych dla
cudzoziemców

poradnictwo
psychologiczne- 5
osób, poradnictwo
prawne -80
cudzoziemców

Liczba

20

2014r.

Brak danych

Brak danych

Brak danych

Brak danych

liczba cudzoziemców,
którzy skorzystali ze
wsparcia
specjalistycznego

2014r.

Brak danych

Brak danych

Brak danych

Brak danych

liczba cudzoziemców,
którzy skorzystali z
informacji o
mozliwości podjęcia
nauki

7 dorosłych
16 dzieci

0,00 zł

liczba cudzoziemców
posiadających status
osób bezrobotnych
zarejestrowanych w
MUP w Lublinie

92

2014r.

0,00 zł

0,00 zł

Strona 43

0,00 zł

Zadanie zrealizowane w ramach
Programu (proszę podać nazwę)
Nie zostało zrealizowane w 2014
roku (proszę wskazać powód)

Program współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami o
których mowa w art.3 ust.3 Ustawy o
działalności pożytku publicznego i
wolontariacie na rok 2014

Program współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami o
których mowa w art.3 ust.3 Ustawy o
działalności pożytku publicznego i
wolontariacie na rok 2014 oraz w
ramach realizacji projektu „
Mieszkanie i praca integracja
cudzoziemcow w Lublinie”

art. 18, art.19 art., 53 i art. 93 ust.1
pkt.c Ustawy o pomocy społecznej
Projekt „Mieszkanie i praca-integracja
cudzoziemców w Lublinie”

ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o
promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy z późniejszymi zmianami.
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Świadczenie wsparcia dla
cudzoziemców posiadających
status osób bezrobotnych

2014r.

17 798,00 zł

17 798,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Aktywne uczestnictwo w
poszukiwaniu pracy

2014r.

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2014r.

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Wsparcie cudzoziemców w
nabywaniu praktycznych
umiejętności w postaci stażu u
pracodawcy

Miejski Ośrodek
Pomocy Rodzinie w
Lublinie

Miejski Urząd Pracy w
Lublinie, Wydział
Oświaty i Wychowania
Urzędu Miasta Lublin,
Urząd ds.
Cudzoziemców Ośrodek dla osób
ubiegających się o
nadanie statusu
uchodźcy w Lublinie,
organizacje
pozarządowe, podmioty
zajmujące się nauką
języka polskiego dla
cudzoziemców

Podjęcie działań zmierzających do
zwiększenia aktywności osób
opuszczających Ośrodek dla
Cudzoziemców, celem ich
adaptacji w nowych warunkach
5.5.2. Utworzenie
społeczno-kulturowych.Realizacja
efektywnego systemu
projektu "Mieszkanie i pracausamodzielnienia i
integracja cudzoziemców w
integracji ze
Lublinie"
środowiskiem osób
legitymujących się
statusem uchodźcy lub
uchroną uzupełniającą

Wsparcie w zabezpieczeniu
schronienia

Wsparcie w zabezpieczeniu
schronienia
Miejski Ośrodek
Pomocy Rodzinie w
Lublinie
Zapobieganie bezdomności wśród
cudzoziemców poprzez
umieszczanie ich w ośrodkach
wsparcia
5.5.3 Wzmacnianie i
stymulowanie działań
mających na celu
przezwyciężenie
bezdomności wśród
cudzoziemców
RAZEM:
RAZEM CEL 5:

Cel główny 5

Prowadzenie mieszkania
chronionego dla cudzoziemców w
ramach projektu „ Mieszkanie i
praca-integracja cudzoziemców w
Lublinie”.

Wydział Spraw
Mieszkaniowych Urzędu
Miasta Lublin,
organizacje
pozarządowe

2014r.

332 223,28 zł

0,00 zł

83 055,82 zł

249 167,46 zł

2014r.

j.w

j.w

j.w

j.w

2014r.

j.w

j.w

j.w

j.w

2014r.

Brak danych

Brak danych

Brak danych

Brak danych

1. od września
2014r.
2. od grudnia
2014 r.

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2014r.

j.w

j.w

j.w

j.w

17 798,00 zł

83 055,82 zł

249 167,46 zł

3 681 506,42 zł

10 771 590,24 zł

28 047 375,15 zł

350 021,28 zł
42 500 471,81 zł
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liczba cudzoziemców
posiadających status
osób bezrobotnych
zarejestrowanych w
MUP w Lublinie

liczba
osób(cudzoziemców),
którzy aktywnie
uczestniczą w
kursach zawodowych
lub poszukują pracy

92

ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o
promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy z późniejszymi zmianami.

957

ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o
promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy z późniejszymi zmianami.

liczba cudzoziemców,
12
którzy podjęli staze
(10 w ramach projektu)

ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o
promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy z późniejszymi
zmianami.Projekt „Mieszkanie i pracaintegracja cudzoziemców w Lublinie”

liczba
osób(cudzoziemców),
którzy aktywnie w
rozwiązywaniu
swoich problemów
(przełamują zjawisko
wyuczonej
bezradności)

18

art. 18, art.19 art., 53 i art. 93 ust.1
pkt.c Ustawy o pomocy społecznej
Projekt „Mieszkanie i praca-integracja
cudzoziemców w Lublinie”

18

art. 18, art.19 art., 53 i art. 93 ust.1
pkt.c Ustawy o pomocy społecznej
Projekt „Mieszkanie i praca-integracja
cudzoziemców w Lublinie”

34

art. 18, art.19 art., 53 i art. 93 ust.1
pkt.c Ustawy o pomocy społecznej
Projekt „Mieszkanie i praca-integracja
cudzoziemców w Lublinie”

liczba rodzin
cudzoziemskich,
którym
zabezpieczono
schronienie

7

art. 18, art.19 art., 53 i art. 93 ust.1
pkt.c Ustawy o pomocy społecznej
Projekt „Mieszkanie i praca-integracja
cudzoziemców w Lublinie”

liczba rodzin
cudzoziemskich,
które zostały
umieszczone w
ośrodku wsparcia

2

zrealizowano

liczba
osób/cudzoziemców,
którzy skorzystali z
mieszkania
chronionego

28

art. 18, art.19 art., 53 i art. 93 ust.1
pkt.c Ustawy o pomocy społecznej
Projekt „Mieszkanie i praca-integracja
cudzoziemców w Lublinie”

liczba cudzoziemców,
którzy zaprzestali
korzystania z systemu
pomocy społecznej

liczba
osób(cudzoziemców),
które skorzystały z
informacji na temat
mieszkań i stancji
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6.CEL GŁÓWNY

WSPIERANIE ROZWOJU ZAWODOWEGO OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W RAMACH SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

6.1. Cel szczegółowy

Wzmocnienie i optymalizacja potencjału pracowniczego instytucji pomocowych
Źródła finansowania

Zadania

Realizowane działania

Koordynator

Realizatorzy

Termin
realizacji

Koszt działania

państwo

12 900,00 zł

6.1.1. Utrzymywanie
ustawowego standardu
zatrudnienia
pracowników służb
społecznych

Miejski Ośrodek
Utrzymywanie ustawowych standarów
Pomocy Rodzinie
zatrudnienia pracowników socjalnych
w Lublinie

Miejski
Ośrodek
Pomocy
Rodzinie w
Lublinie

1 500,00 zł

Udział pracowników w szkoleniach,
konferencjach oraz seminariach

szkoły
wyższe,
instytucje
Miejski Ośrodek
pozarządow
Pomocy Rodzinie
e,
w Lublinie
organizacje
pozarządow
e

11 400,00 zł

inne

572 974,15 zł

42 750,00 zł

jw.

530 224,15 zł

jw.

0,00 zł

0,00 zł

liczba pracowników
socjalnych w sekcjach
pracy socjalnej

jw.

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

ustawa o pomocy społecznej
180(177+4)

18
ustawa o pomocy społecznej

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

liczba pracowników,
którzy odbyli szkolenia

liczba pracowników,
którzy podnieśli swoje
kwalifikacje zawodowe
198 284,00 zł

175 757,00 zł

7 427,00 zł

liczba zatrudnionych
pracowników MUP w
Lublinie

Miejski
Urząd Pracy
w Lublinie

2014r.

7 224 202,00 zł

475 068,00 zł

6 749 134,00 zł

146

147

Ustawa z dnia 20 kwietnia
2004r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy z
późniejszymi zmianami

150

Ustawa z dnia 20 kwietnia
2004r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy z
późniejszymi zmianami

15 100,00 zł

Strona 45
Zatrudnienie w MUP na koniec grudnia
2014 roku

6

stosunek liczby
pracowników socjalnych
do liczby mieszkańców 181/327768
miasta
-1 pracownik na
1820
mieszkańców

0,00 zł

2014r.

Cel główny 6

Liczba

2014r.

Pracownicy MUP uczestniczyli w
szkoleniach i studiach
podyplomowych

Miejski Urząd
Pracy w Lublinie

Zadanie zrealizowane w ramach
Programu (proszę podać nazwę)
Nie zostało zrealizowane w 2014
roku (proszę wskazać powód)

liczba zorganizowanych
szkoleń wspierających
dla pracowników
pomocy społecznej

0,00 zł

6.1.3. Rozwój instytucjonalnej
obsługi rynku pracy

Nazwa wskaźnika

liczba
nowozatrudnionych
pracowników socjalnych
w sekcjach pracy
socjalnej

2014r.

jw.

6.1.2. Stworzenie
systemu szkoleń dla
pracowników pomocy
społecznej w ramach
kształcenia ustawicznego

gmina

Wskaźniki realizacji zadania

0,00 zł

Miejski Urząd
Pracy w Lublinie

6.1.3. Rozwój instytucjonalnej
obsługi rynku pracy

Strategia
Miejski Rozwiązywania
Urząd Pracy
w Lublinie

Zatrudnienie w MUP na koniec grudnia
2014 roku

2014r.

Problemów Społecznych Miasta Lublin 2014- 2020

7 224 202,00 zł

8 008 360,15 zł

RAZEM

475 068,00 zł

695 075,00 zł

6.2. Cel szczegółowy

6 749 134,00 zł

7 298 185,15 zł

Załącznik 1

0,00 zł

Ustawa z dnia 20 kwietnia
2004r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy z
późniejszymi zmianami

Rozwój infrastruktury technicznej

Realizowane działania

doskonalenie zaplecza technicznego,
zakup nowych zestawów
komputerowych dla pracowników

Na istniejących stanowiskach pracy dla
pracowników MUP nastąpiła wymiana
dotychczasowego sprzętu
informatycznego.
Miejski Urząd Pracy w Lublinie
korzysta z łącza Internetowego Urzędu
Miasta Lublin

Koordynator

Realizatorzy

Termin
realizacji

państwo

Koszt działania

gmina

Wskaźniki realizacji zadania

inne

Miejski Ośrodek
Pomocy Rodzinie
w Lublinie

Miejski Urząd
Pracy w Lublinie

Nazwa wskaźnika

Zadanie zrealizowane w ramach
Programu (proszę podać nazwę)
Nie zostało zrealizowane w 2014
roku (proszę wskazać powód)

Liczba

2014r.

68 523,69 zł

13 916,39 zł

54 607,30 zł

0,00 zł

liczba zakupionych
nowych zestawów
komputerowych dla
pracowników pomocy
społecznej

2014r.

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

liczba nowych stanowisk
przystosowanych do
pracy przy komputerze

0

Wymiana dotychczasowego
sprzetu komputerowego

2014r.

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

liczba nowych łączy
internetowych

0

Łącze Internetowe Urzędu
Miasta Lublin

2014r.

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

liczba aktualizacji
branżowych stron
internetowych

578
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0,00 zł

liczba inicjatyw
pracowników służb
społecznych,
promowanych w
środkach masowego
przekazu

3

zrealizowane

Miejski Urząd
Pracy w Lublinie

Na portalach branżowych związanych
z rynkiem pracy dokonywano
Miejski Urząd
6.2.1. Rozbudowa i
aktualizacji informacji dotyczącej rynku Pracy w Lublinie
doskonalenie zaplecza
pracy
technicznego,umożliwiają
cego aktywne
uczestnictwo w ramach
społeczeństwa
Promowowanie w środkach masowego Miejski Ośrodek
informacyjnego
przekazu nicjatyw podejmowanych
Pomocy Rodzinie
przez pracowników służb społecznych
w Lublinie

Cel główny 6

1,0%

15 100,00 zł

Źródła finansowania

Zadania

% zatrudnionych
pracowników publicznej
służby zatrudnienia w
stosunku do liczby osób
posiadających status
osoby bezrobotnej

2014r.

0,00 zł

0,00 zł

Strona 46

0,00 zł

28

zrealizowane

uczestnictwo w ramach
społeczeństwa
informacyjnego

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Lublin 2014- 2020
(1) Uruchomienie dwukierunkowej
wymiany danych pomiędzy MUP a
MOPR; (2) wdrożenie usługi tłumacza
migowego, która pozwala na
swobodną komunikację z osobami
głuchymi i słabosłyszącymi; (3)
wymiana przestarzałych
technologicznie komputerów na nowe;
(4) zmiana oprogramowania na
stacjach roboczych na nowsze,
posiadające wsparcie firmy Microsoft
(systemy operacyjne i pakiety biurowe)

RAZEM:
RAZEM CEL 6:

Cel główny 6

Miejski Urząd
Pracy w Lublinie

2014r.

245 013,00 zł

245 013,00 zł

0,00 zł

Załącznik 1

0,00 zł

313 536,69 zł

258 929,39 zł

54 607,30 zł

0,00 zł

8 321 896,84 zł

954 004,39 zł

7 352 792,45 zł

15 100,00 zł

Strona 47

postęp w modernizacji
systemu
informatycznego
publicznej służby
zatrudnienia

4
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