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O CO PYTALIŚMY?



  O CO PYTALIŚMY?     

Zapytaliśmy mieszkańców i mieszkanki
o opinie i uwagi do projektu Programu 
Wsparcia i Aktywizacji Społecznej 
Seniorów w terenie Miasta Lublin
w latach 2021-2025.

      Opinie i uwagi 

     od mieszkańców

       i mieszkanek

       Miasta Lublin...



  O CO PYTALIŚMY?     

Przedmiotem konsultacji był projekt Programu Wsparcia

i Aktywizacji Społecznej Seniorów na terenie Miasta Lublin 

w latach 2021-2025

Został on opracowany w odpowiedzi na zmieniającą się 

sytuację demograficzną i społeczną w naszym mieście. 

Powstał na bazie doświadczeń zdobytych podczas 

realizacji poprzednich jego edycji, analizy danych 

dotyczących zasobów infrastrukturalnych służących 

seniorom w mieście, danych statystycznych GUS-u oraz 

analizy badań ankietowych przeprowadzonych wśród osób 

powyżej 60. roku życia przez Wyższą Szkołę Ekonomii

i Innowacji w Lublinie we współpracy z Urzędem Miasta 

Lublin.

Obszary zawarte w Programie:

► Kształtowanie pozytywnego postrzegania starości w społeczeństwie.

► Uczestnictwo w życiu społecznym oraz wspieranie wszelkich form 

     aktywności obywatelskiej, społecznej, kulturalnej, artystycznej, 

     sportowej i religijnej.

► Tworzenie warunków umożliwiających wykorzystanie potencjału osób 

     starszych jako aktywnych uczestników życia gospodarczego

     i rynku pracy, dostosowanych do ich możliwości psychofizycznych oraz 

     sytuacji rodzinnej.

►Promocja zdrowia, profilaktyka chorób, dostęp do diagnostyki, leczenia  

    i rehabilitacji.

► Zwiększanie bezpieczeństwa fizycznego – przeciwdziałanie przemocy

    i zaniedbaniom wobec osób starszych.

►Tworzenie warunków do solidarności i integracji międzypokoleniowej.

► Działania na rzecz edukacji dla starości (kadry opiekuńcze

     i medyczne), do starości (całe społeczeństwo), przez starość 

    (od najmłodszego pokolenia) oraz edukacja w starości (osoby starsze).  

 



KALENDARIUM



start konsultacji społecznych     // 20 listopada 2020 roku

dyżur konsultacyjny w formie telefonicznej i mailowej     // 26 listopada 2020 roku, w godz. 12.00-17.30     

zakończenie konsultacji społecznych     // 3 grudnia  2020 roku.

  KALENDARIUM     

przesyłanie opinii mailowo    // od 20 listopada do 3 grudnia 2020 roku



Dyżur konsultacyjny w formie telefonicznej i mailowej

Dyżur konsultacyjny odbył się w dniu 26 listopada, 

w godzinach 12:00 – 17:30 w formie telefonicznej

i mailowej:

 ► tel.: 603 756 221

 ► e-mail: bgorka@lublin.eu

Zrealizowany został przez Wydział Inicjatyw

i Programów Społecznych.

  KONSULTACJE     

mailto:bgorka@lublin.eu


CO USŁYSZELIŚMY? 



  OPINIE I UWAGI 

► Profesor Teresy Kulik, konsultantki wojewódzkiej w zakresie 

    zdrowia publicznego,

► Rady Seniorów Miasta Lublin,

► Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd  
    Oddziału Okręgowego w Lublinie,

► Zespołu Zadaniowego,

► Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,

► Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Program zyskał pozytywną opinię:



  OPINIE I UWAGI 

► rozszerzenia działań na rzecz seniorów o nowe  
    aktywności,

► szczegółowych zapisów dotyczących rodzajów 
    aktywności seniorów,

► zorganizowania klubów seniora w dzielnicy 
    Czechów,

► konieczności znalezienia sposobu na włączenie 
    do działania seniorów, którzy nie są aktywni,

► skutecznego informowania seniorów o istnieniu 
     różnych form aktywności w Lublinie,

► stworzenia banku pracy dorywczej dla seniorów,

► wzmocnienia roli Rady Seniorów, tak aby były 
     zauważalne efekty jej działania w mieście,

► znalezienia różnych sposobów integracji
     seniorów w czasie pandemii,

Zebrane pomysły oraz potrzeby mieszkańców i mieszkanek Lublina dotyczyły:



  OPINIE I UWAGI 

►  wzmocnienia działań, które pomogą w samoorganizacji seniorów,

►  stworzenia Senioralnego Budżetu Obywatelskiego oraz Senioralnej Inicjatywy Lokalnej,

►  wprowadzenia systemu regrantingu na realizację inicjatyw organizowanych przez seniorów,

►  włączenia seniorów w organizowanie wydarzeń (sportowych, kulturalnych, edukacyjnych) na bazie 

      wymiany doświadczeń,

►  zwiększenia liczby wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych skierowanych do seniorów,

►  stworzenia dni bezpłatnego zwiedzania i bezpłatnych biletów na wydarzenia (kulturalne, sportowe, 

      edukacyjne).

Zebrane pomysły oraz potrzeby mieszkańców i mieszkanek Lublina dotyczyły:



  WNIOSKI     

Wszystkie pomysły zgłoszone na etapie konsultacji zostaną 

umieszczone w stworzonym przez Wydział Inicjatyw

i Programów Społecznych, specjalnym katalogu pomysłów

i działań do bieżącego wykorzystania.

Część zgłoszonych przez mieszkanki i mieszkańców uwag 

została uwzględniona w opracowanym dokumencie.

Niektóre opinie nadesłane na konsultacje@lublin.eu dotyczyły 

zagadnień, które od początku były zawarte w Programie.

mailto:konsultacje@lublin.eu


CO DALEJ?



  CO DALEJ?    
 

► Projekt Uchwały Programu zaprezentowany zostanie na sesji Rady Miasta Lublin w dniu 
    17 grudnia 2020 roku.

► W oparciu o uchwalony Program będą realizowane inicjatywy na rzecz pełniejszego włączenia  
     seniorów w życie społeczne, co stanowi główny cel opracowanego dokumentu.

► Zadania wynikające z Programu będą realizowane przez Urząd Miasta Lublin oraz inne jednostki 
     organizacyjne Gminy Lublin, w tym jednostki pomocy społecznej oraz organizacje pozarządowe.

► Komórką merytoryczną koordynującą realizację działań przewidzianych w Programie będzie 
    Wydział  Inicjatyw i Programów Społecznych.



INFORMACJE O TYCH KONSULTACJACH

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
WYDZIAŁ INICJATYW I PROGRAMÓW SPOŁECZNYCH 
URZĄD MIASTA LUBLIN

KONSULTACJE ZREALIZOWALI:
BEATA GÓRKA
WERONIKA MAZUR
SŁAWOMIR SKOWRONEK

PROJEKT:  
PROGRAM WSPARCIA I AKTYWIZACJI 
SPOŁECZNEJ SENIORÓW NA TERENIE 
MIASTA LUBLIN W LATACH 2021-2025



DZIĘKUJEMY 
ZA WSZYSTKIE OPINIE!



OPIS AKCJI INFORMACYJNEJ



  AKCJA INFORMACYJNA
  NA STRONIE lublin.eu     

https://lublin.eu/lublin/aktualnosci/trwaja-konsultacje-programu-wsparcia-i-
aktywizacji-spolecznej-seniorow,9283,66,1.html

https://lublin.eu/mieszkancy/partycypacja/konsultacje-spoleczne/
konsultacje-trwajace/porozmawiajmy-o-programie-wsparcia-i-
aktywizacji-spolecznej-seniorow,7,4034,1.html



  AKCJA INFORMACYJNA
  NA STRONIE bip.lublin.eu 
    

https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/ogloszenia/
konsultacje-spoleczne/2020/konsultacje-projektu-
programu-wsparcia-i-aktywizacji-spolecznej-seniorow-
na-terenie-miasta-lublin-w-latach-2021-
2025,27,27821,2.html
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