
Lublin dla osób  
niepełnosprawnych



• największe miasto Polski Wschodniej
• ponad 320 000 mieszkańców
• przyjazna polityka wobec osób niepełnosprawnych
• bogata oferta działań w zakresie wspierania osób 
niepełnosprawnych
• wdrażanie idei projektowania uniwersalnego
• systematyczna poprawa dostępności przestrzeni 
publicznej 

Lublin dla osób 
niepełnosprawnych



Cel główny: stworzenie warunków osobom 
niepełnosprawnym do godnego funkcjonowania 
w społeczeństwie

Lublin dla osób 
niepełnosprawnych

Dokument strategiczny:

„Program Działań na Rzecz Niepełnosprawnych 
Mieszkańców Miasta Lublin na lata 2016-2020”

•wspieranie i realizacja działań zmierzających   do 
udostępnienia przestrzeni publicznej oraz informacji
• stworzenie zintegrowanego systemu wsparcia  dla osób 
niepełnosprawnych
• podniesienie efektywności systemu rehabilitacji 
społecznej
• integracja społeczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
• wspieranie działań w ramach rehabilitacji zawodowej 
osób niepełnosprawnych

Cele szczegółowe:
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Kalendarium

• prowadzenie i finansowanie ze środków własnych Ośrodka Informacji 
dla Osób Niepełnosprawnych  
• uruchomienie ŚDS Akademia Artystyczna m.in. dla osób z autyzmem
• uruchomienie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych         
        przy ul. Ametystowej
• opracowanie raportu „Analiza dostępności budynków użyteczności 
publicznej”

2011 r.
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• wprowadzenie usługi asystenta osobistego osoby 
niepełnosprawnej

2012 r.

• I edycja Lubelskich Targów Aktywności Osób 
Niepełnosprawnych 
• otwarcie ŚDS Memory dla osób z chorobą 
Alzhaimera

2013 r.

Kalendarium
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• rozszerzenie usługi asystenckiej – wprowadzenie 
asystenta dziecka niepełnosprawnego
• utworzenie pierwszej w regionie placówki 
stacjonarnej dla 25 osób z chorobą Alzheimera 

2014 r.

Kalendarium
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• uruchomienie ŚDS dla osób z autyzmem i 
niepełnosprawnościami sprzężonymi
• utworzenie Punktu Informacyjnego dla Rodziców 
Dzieci z Grupy Ryzyka i Zagrożonych 
Niepełnosprawności
• rozszerzenie uprawnień osób niepełnosprawnych 
w strefie płatnego parkowania 
• wprowadzenie bezpłatnych przejazdów komunikacją 
miejską dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 
do 26 roku życia oraz ich opiekunów 
• uruchomienie kompleksu pływackiego AQUA Lublin 
dostosowanego do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami

2015 r.
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• dostosowanie strony internetowej UM Lublin dla osób 
niepełnosprawnych zgodnie z wymaganiami WCAG 2.0
• współorganizacja Wschodnich Targów Rehabilitacji

2016 r.

• utworzenie filialnej szkoły podstawowej dla dzieci 
z autyzmem
• współudział w organizacji Letnich Otwartych Mistrzostw 
Polski Osób Niepełnosprawnych w Pływaniu 

2017 r

Kalendarium
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Dostępność Urzędu Miasta dla osób niepełnosprawnych:

• Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych i Ośrodek informacji - kontakt osobisty, 
  telefoniczny, mailowy, skype, tłumacz migowy, psycholog
• zapewnienie dostępności architektonicznej w budynkach Urzędu
• dostosowanie strony internetowej lublin.eu
• wysoki wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie (7,5%)
  i jednostkach Miasta
• dostępność budynku siedziby głównej MOPR 
• lubelskie rozwiązania jako dobre praktyki dla innych samorządów i krajów:
  - realizacja projektu MRPiPS -  zaangażowanie przy opracowywaniu pierwszej 
    w Gruzji strategii na rzecz osób niepełnosprawnych;
  - partnerstwo z Münster w ramach projektu „Aktywne włączenie w Europie”
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BIURO DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

• świadczenie usług informacyjnych, poradnictwo merytoryczne
  (prawne i psychologiczne) 
• 2016 r. - 4 642 porad udzielonych przez Ośrodek, w tym 625  
  przez specjalistów (tłumacz języka migowego i psycholog)
• koordynowanie i nadzór realizacji „Programu działań na rzecz     

  niepełnosprawnych mieszkańców miasta Lublina”
• wydawanie materiałów informacyjnych, broszur tematycznych,  

  w tym Miejskiego informatora dla niepełnosprawnych 
  mieszkańców (łącznie ponad 11 000 egzemplarzy), 
• inicjowanie i realizacja projektów z organizacjami 
  pozarządowymi i instytucjami  
• organizowanie spotkań informacyjnych, konferencji 
• prowadzenie strony www.niepelnosprawni.lublin.eu
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Cykliczne wydarzenia promujące aktywność osób niepełnosprawnych

• coroczny Konkurs dla osób  indywidualnych oraz 
instytucji/organizacji  promujący aktywność osób 
z niepełnosprawnościami w różnych dziedzinach 
życia ( 2017 r. – XIII edycja konkursu)

• Gala Aktywni z Lublina – prezentacja osób i organizacji 
  pozarządowych działających na rzecz środowiska
• Wschodnie Targi Rehabilitacyjne
• Lubelskie Targi Aktywności Osób Niepełnosprawnych 
  (2017 r. - V edycja Targów):
  - konferencje merytoryczne nt. edukacji, zatrudnienia,  
    aktywności kulturalnej, sportowej itd.
  - prezentacja oferty instytucji terapeutycznych,  
    wspierającej i pomocowych
  - prezentacja oferty w zakresie zatrudnienia na 
    otwartym rynku pracy
  - kiermasz prac artystycznych osób niepełnosprawnych
• konkursy dla NGO
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Wsparcie finansowe organizacji pozarządowych i osób indywidualnych 

• dofinansowanie kosztów utrzymania i działalności warsztatów terapii zajęciowej
• dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach   
rehabilitacyjnych       
• dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
• dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne 
i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym,
• dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych
   i komunikatywnych
• dofinansowania działalności organizacji pozarządowych w ramach zadań zlecanych 
w zakresie m.in: rehabilitacji społeczno-zawodowej, kultury, sportu,
• realizacja różnych programów wspierających osoby niepełnosprawne: Aktywny 
samorząd, Wyrównywanie różnic między regionami
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Innowacyjne formy wspierania osób niepełnosprawnych:

• dzienne formy  wsparcia m.in. dla osób z autyzmem 
i osób ze sprzężonymi niepełnosprawnościami 
• usługa asystenta osoby z niepełnosprawnością 
  2012 r. – 32 osoby niepełnosprawne skorzystały z usługi  
  2016 r. – 116 osób niepełnosprawnych skorzystało z usługi

Liczba osób oraz koszty zadań dotyczących: szkolenia 
oraz usług asystenta osoby niepełnosprawnej. Lata 2012 - 2016 w mieście Lublin

 Rok  Liczba przeszkolonych 
osób

 Koszt szkoleń  Liczba osób objętych 
usługą

 Liczba godzin pracy 
asystentów

 Koszt 

2012 20 74 000 32 4 256 88 780

2013 15 14 782 85 7 360 146 048

2014 15 10 930 111 8 404 175 273

2015 27 32 323 109 8 406 171 250

2016 0 0 116 7 677 140 000

2012-2015 – finansowanie usługi ze środków miejskich 
                       oraz funduszy unijnych
2016 r. –  finansowanie usługi wyłącznie z budżetu Miasta

• Mieszkania chronione dla osób 
niepełnosprawnych -18 mieszkań chronionych  
oraz 1 o charakterze interwencyjnym 
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• domy pomocy społecznej (7)
• w tym specjalistyczny oddział pobytu całodobowego dla osób z chorobą Alzheimera
• środowiskowe domy samopomocy (9)
• w tym dla osób z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi 
• warsztaty terapii zajęciowej (9)
• dzienne formy  wsparcia dla osób starszych (19)
• kluby samopomocy (4)
• Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze (4) 
• w tym nowopowstała szkoła filialna podstawowa dla osób z autyzmem
• przedszkole specjalne oraz  liczne przedszkolne oddziały integracyjne 
• Liczne oddziały integracyjne i nauczanie wyłączające w placówkach edukacyjnych
• żłobek z oddziałami integracyjnymi
• Dzienny Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością 
Intelektualną, 
• Ośrodek Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością "Benjamin"

Formy instytucjonalnego wsparcia osób niepełnosprawnych  
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• organizacja cyklicznych spotkań informacyjnych dla pracodawców, konferencji 
dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych, targów pracy
• realizacja projektów dotyczących zwiększania szans osób niepełnosprawnych 
na otwartym rynku pracy  (staże, substydiowane zatrudnienie, itp.)
• realizacja projektów zwiększających zatrudnienie osób niepełnosprawnych
w  Urzędzie Miasta Lublin:
  - "Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin" - 2010/2012
  - "Przez staż i pracę do aktywności i samodzielności" - 2013/2014  
• Wzrost poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych (dane z 2016 r.):

Aktywne formy wspierania osób niepełnosprawnych w zakresie zatrudnienia:

7,08% 7,54% 8,72%

MOPR

4,4%

Urząd Miasta 
Lublin

MUP ZTM

• liczne wyróżnienia dla Miasta Lublin w zakresie zatrudnienia ON  
(Lodołamacze, Samorząd Równych Szans)
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Lublin akademicki 

• otwartość na studentów z niepełnosprawnościami: 
  2016/2017 -  1 353 studentów z orzeczonym stopniem 
  niepełnosprawności na 8 największych uczelniach lubelskich  
• ścisła współpraca z Pełnomocnikami Rektorów lubelskich 
  uczelni ds. Osób Niepełnosprawnych 



Lublin dla osób 
niepełnosprawnych

• Międzynarodowy Przegląd Teatrów Osób 
Niepełnosprawnych (w tym 700 bębnów na 700-lecie 
Lublina) – (Fundacja Artystów Nieprzetartego Szlaku)
• XVII Ogólnopolski Festiwal Twórczości Teatralno-
Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie 
ALBERTIANA  2017 (Fundacja Teatroterapia)
• Festiwal Teatrów Ludzi Niepełnosprawnych 2016/2017 
– (Teatroterapia)
• Gala "Aktywni z Lublina" 

Wydarzenia promujące aktywność ON, 
organizowane w ramach 700-lecia Lublina
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• Pierwsze Letnie Otwarte Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych w Pływaniu (oraz 
zgrupowania kadry paraolimpijczyków na Basenie Olimpijskim)
• III Mistrzostwa Europy Juniorów niesłyszących w koszykówce dziewcząt i chłopców
• V edycja Lubelskich Targów Aktywności Osób Niepełnosprawnych
• Spacery po Lublinie dla czytelników niesłyszących; „Tobie śpiewam Lublinie – Lublin w pieśni 
i w poezji” – wystawa i prelekcja; cykl lekcji bibliotecznych o legendach i herbie Lublina; 
wystawa „Lublin trzech pokoleń”
• Lubelskie Dni Autyzmu 
• Lubelskie Obchody Światowego Dnia Zespołu 
Downa organizowane przez Stowarzyszenie 
Rodzin Osób z Zespołem Downa 
„Ukryty Skarb” w Lublinie 



Dziękuję za uwagę
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