
Zestawienie uwag zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych z Mieszkańcami Miasta Lublin
w przedmiocie Programu Wsparcia i Aktywizacji Społecznej Seniorów na terenie Miasta Lublin w latach 2021-2025

Lp. UWAGA STATUS UWAGI ODPOWIEDŹ NA UWAGĘ

1. Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice”
oraz Filia DDK „Bronowice”: uwaga edytorska.

Uwaga uwzględniona Wprowadzono poprawkę dotyczącą filii

2. Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” wraz ze swoimi
dwiema filiami: uwaga edytorska.

Uwaga uwzględniona Wprowadzono poprawkę rozszerzającą 
informację o Pracownie Kultury

3. Radny Marcin Bubicz:
Planowe i czasowe uruchomienie w grudniu 2020 roku
Punktu Domowej Opieki na Czechowie dla 40 osób.

Uwaga uwzględniona Zaktualizowano w programie zapis dotyczący 
Punktu Domowej Opieki na Czechowie.

4. Radny Marcin Bubicz: Utworzenie Klubu Seniora na 
Czechowie Północnym - planowo dwa punkty -> jeden
na Osiedlu Fryderyka Chopina w Lublinie (np: 
Fryderyk) oraz jeden w okolicy Osiedla Choiny, 
Paderewskiego i Szymanowskiego (np: we 
współpracy z Parafią pw. Świętego Andrzeja Boboli).

Uwaga uwzględniona Wpisano do Programu konieczność 
zwiększania liczby klubów seniora, w tym 
szczególnie w dzielnicy Czechów

5. Radny Marcin Bubicz: Utworzenie Centrum Dziennego
Pobytu dla Seniorów w dzielnicy Czechów Południowy
(szerzej całego Czechowa), wraz z Klubem Seniora, 
podstawową opieką medyczną i wyżywieniem (tu na 
zaawansowanym etapie pracy jesteśmy z Dyrektor 
Zespołów Ośrodków Wsparcia Panią Anną Walczak - 
raz jeszcze dziękując jej za wielki trud i 
zaangażowanie w pracy na rzecz powstania takiego 
ośrodka na Czechowie).

Uwaga nie uwzględniona Zakres działań ujętych w uwadze ma 
charakter szczegółowy, a nie strategiczny. 
Jako taki może znaleźć się nie w Programie, 
lecz w katalogu działań planowanych w 
najbliższym czasie.

6. Radny Marcin Bubicz: Rozważenie możliwości 
włączenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w działalność 
animacji aktywności seniorów / udostępnianie 
przestrzeni na zajęcia i spotkania oraz inne.

Uwaga nie uwzględniona j. w. 



7. Radny Marcin Bubicz: Wsparcie lokalnych inicjatyw 
senioralnych w przedmiocie udostępniania lokali - np: 
Rad Dzielnic oraz w ograniczonym zakresie również 
logistycznie i finansowo.

Uwaga nie uwzględniona j.w.

8. Radny Marcin Bubicz: Stałe zajęcia sportowe dla 
seniorów - harmonogramy winny być dostępne w 
punktach często odwiedzanych - tj. tablice 
informacyjne przy sklepach, gabloty parafii, słupy 
informacyjne, miejskie biblioteki, poczty, BOMy itp…

Uwaga nie uwzględniona j. w. 

9. Fundacja Wolności: Zakłada się dalsze powiększanie 
bazy Klubów Seniora, w miarę pozyskiwania 
stosownych lokali, np. w lokalach spółdzielni 
mieszkaniowych, w lokalach w których funkcjonują 
koła Związku Emerytów i Rencistów oraz w innych 
lokalach wskazanych przez grupy inicjatywne 
mieszkańców (za zgodą dysponenta stosownego 
lokalu).  

Uwaga uwzględniona częściowo W Programie przewidziano działania na rzecz 
zwiększania liczby klubów seniora, jednak bez
określania, w jakich lokalach miałyby się one 
znaleźć.

10. Fundacja Wolności: Zakłada się dalszą współpracę z 
instytucjami, dla których organizatorem, jest Gmina 
Lublin, jak i z instytucjami, dla których organizatorem 
jest Województwo Lubelskie, w zakresie sprzedaży 
biletów ulgowych dla seniorów na imprezy przez te 
instytucje organizowane, w cenie dostępnej dla tej 
grupy wiekowej (legitymujących się np. Kartą 
Seniora). Ceny winny być wynegocjowane, nie 
większe niż, np., 20 zł.

Uwaga uwzględniona częściowo W Programie założono szeroką współpracę w 
ramach instytucji Samorządu Miasta. 
Pozostałe części propozycji nie dotyczą 
zakresu Programu.

11. Fundacja Wolności: Zakłada się odbywać coroczne 
spotkania z Konsultantem Wojewódzkim ds geriatrii w 
celu wypracowywania rozwiązań, stosownie do 
możliwości prawny gminy Lublin, w sferze opieki 
medycznej nad  osobami w wieku starszym.

Opinia poza przedmiotem 
konsultacji

Uwaga nie związana z kompetencjami 
Samorządu Gminy Lublin.

12. Fundacja Wolności: Zakłada się opracowanie systemu
inicjowania, poprzez stosowne jednostki organizacyjne
UM, poprawy organizacji przyjęć na SOR-y, do 
poradni przyszpitalnych, szpitali jak i do lekarzy 

Opinia poza przedmiotem 
konsultacji

 Uwaga dotyczy zakresu działań nie 
związanego z kompetencjami Samorządu 
Gminy Lublin. 



specjalistów  eliminującej nadmierne oczekiwania
w kolejkach do tych podmiotów funkcjonujących
w ramach opieki medycznej publicznej. System 
inicjowania będzie oparty na rozpoznaniu problemu
w powyższych obszarach.

13. Fundacja Wolności: Zakłada się przeprowadzenie w 
2021 r. rozpoznania możliwości utworzenia oddziału 
geriatrycznego przy istniejących szpitalach w lublinie, 
z ewentualnym wsparciem finansowym miasta, wraz
z możliwością  kompleksowego zapewnienia pełnych 
wymogów dla przedsięwzięcia, w tym kadrowych
i sprzętowych

Opinia poza przedmiotem 
konsultacji

Uwaga dotyczy zakresu działań spoza 
kompetencji Samorządu Gminy Lublin

14. Fundacja Wolności: Zakłada się coroczne zwiększanie
środków na Program szczepień ochronnych przeciw 
grypie dla osób powyżej 65. roku życia mieszkańców 
Miasta Lublin, nie mniej niż w stopniu przyrostu 
dochodów ogółem budżetu miasta w danym roku i nie 
mniej aby osiągnąć 18 000 zaszczepień w 2025 r.
(tj. teoretycznie, objęcie wszystkich osób w wieku 
80+).

Opinia poza przedmiotem 
konsultacji

Uwaga nie dotyczy zakresu Programu 
Wsparcia i Aktywizacji Seniorów, lecz 
Programu Zdrowie dla Lublina. 

15. Fundacja Wolności: Zakłada się objęciem 
szczepieniem ochronnym przeciw pneumokokom 
osób w wieku 65+, szczególnie grup podatnych na 
powikłania po zakażeniu tymi bakteriami. 

Opinia poza przedmiotem 
konsultacji

j. w. 

16. Fundacja Wolności: Zakłada się coroczne 
zapewnianie przyrostu środków w budżecie miasta na 
objęcie usługami opiekuńczymi większej niż 
dotychczas liczby osób, w wyniku zwiększającego się 
potencjalnego zapotrzebowania (starzenie się 
społeczeństwa), tak aby w 2025 r. korzystało z tych 
usług ok. 2 000 osób.

Opinia poza przedmiotem 
konsultacji

Program Wsparcia i Aktywizacji Seniorów nie 
obejmuje swoim zakresem zapisów 
budżetowych, lecz w każdym roku jest 
realizowany w oparciu o konkretne założenia 
budżetowe.

17. Fundacja Wolności: Zakłada się, wobec stale nie 
zaspokajanych potrzeb na całodobową opiekę osób 
starszych i in, budowę kolejnego domu pomocy 
społecznej; rozpoczęcie jego budowy zakłada się na 

Opinia poza przedmiotem 
konsultacji

Uwaga nietrafna co do zasady 
deinstytucjonalizacji opieki nad osobami 
starszymi oraz nieprecyzyjna z zakresie 
określenia liczby domów opieki.



2022 r. Zakłada się zarazem poprawę warunków 
bytowania w obecnych (trzech) domach poprzez 
zmniejszenia ilość pensjonariuszy w pokojach 3 i 4-
osobowych. 

18. Fundacja Wolności: Zakłada się, począwszy od 2021 
r., wydzielanie środków w budżecie miasta, na 
poprawę dostępności w budynkach użyteczności 
publicznej jak i w budynkach komunalnych 
mieszkaniowych

Opinia poza przedmiotem 
konsultacji

Program Wsparcia i Aktywizacji Seniorów nie 
obejmuje swoim zakresem zapisów 
budżetowych, lecz w każdym roku jest 
realizowany w oparciu o konkretne założenia 
budżetowe.

19. Fundacja Wolności: Zakłada się rozpoczęcie rozmów 
ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi w sprawie 
wypracowania formuły prawnej przyznawania dotacji 
na prowadzenia ich placówek kulturalnych ze środków
budżetu miasta (z warunkiem dostępności dla 
mieszkańców miasta).

Opinia poza przedmiotem 
konsultacji

Uwaga dotyczy szczegółowej formy działania 
spoza zakresu Programu Wsparcia i 
Aktywizacji Społecznej Seniorów.

20. Fundacja Wolności: uwagi w zakresie celu 
szczegółowego „C.2.5 Rozwój oferty edukacyjnej i 
kulturalnej dla osób starszych zgodnie z ich 
potrzebami i zainteresowaniami”:
- w zadaniu 1 Realizacja działań wzmacniających 
aktywność społeczną osób starszych w różnych 
dziedzinach życia dostrzegamy większą potrzebę 
aktywizację seniorów w miejscach, w których nie będą
odseparowani od społeczeństwa (kluby seniora). 
Trzeba odejść od często spotykanego traktowania 
seniorów jak dzieci i biernych odbiorców. Osoby 
przechodzące na emeryturę często chcą wykorzystać 
swój potencjał i energię, jednocześnie angażując się 
społecznie.
Potrzebne jest dostosowanie oferty kulturalnej do 
potrzeb seniorów na co zwrócono uwagę w programie 
– zwiększenie liczby wydarzeń kulturalnych i 
edukacyjnych adresowanych do seniorów (także poza 
siecią placówek dla nich dedykowanych, czyli w 
bibliotekach, instytucjach kultury itd.), stworzenie i 

Opinia poza przedmiotem 
konsultacji

Uwaga ma charakter rozbudowanej opinii, 
generalnie związanej z Programem, jednak 
nie uwzględniającej specyfiki dokumentu 
kierunkowego. Ponadto zawiera też treści, 
które, jak zwracają uwagę Konsultujący, 
zostały już ujęte w Programie. Zawarte w 
opinii szczegółowe obserwacje i pomysły nie 
wprowadzone do dokumentu, zostaną 
zamieszczone w katalogu pomysłów i sugestii 
do bieżącego wykorzystania podczas działań 
Wydziału.



promocja dni bezpłatnego zwiedzania, bezpłatnych 
biletów na wydarzenia kulturalne (być może 
powiązanych z progiem dochodowym) itd.
Potrzebne jest dostosowanie oferty aktywności 
fizycznej do potrzeb seniorów na co zwrócono uwagę 
w programie, przy czym działalność ta nie powinna się
opierać wyłącznie na biernym uczestnictwie, a także 
na zachęcaniu do samoorganizacji (np. stałych 
ustawkach na nordic-walking). Niestety w tym celu 
brakuje w Lublinie np. wyznaczonych szlaków 
pieszych, nordic-walking, przebiegających przez 
tereny zielone. 

21. Fundacja Wolności: w zadaniu 2 Aktywizacja 
obywatelska seniorów przewidziano wspieranie 
działalności Rady Seniorów. Jak wynika z audytu 
przeprowadzonego przez seniorów skupionych wokół 
Fundacji Wolności to ciało nie działa. Nie informuje o 
swojej działalności, nie realizuje przypisanych prawem
zadań, a w dobie pandemii przestało się spotykać (a 
seniorzy z Fundacji Wolności po przeszkoleniu 
spotykają się w dalszym ciągu, tyle, że on-line, a 
nawet sami włączają się w zdalne spotkania w ramach
konsultacji społecznych!!!). Naszym zdaniem należy 
położyć nacisk na samoorganizację seniorów i 
wykorzystywanie ich potencjału. Mamy w Lublinie 
Młodzieżowy Budżet Obywatelski, w ślad za nim 
powinien powstać Senioralny Budżet Obywatelski oraz
senioralna inicjatywa lokalna! Należy też zwiększyć 
udział seniorów w konsultacjach społecznych. 
Postulujemy wykreślenie wskaźnik dot. Rady 
Seniorów. Jak wskazują seniorzy skupieni wokół 
Fundacji Wolności działalność Rady Seniorów jest 
skupiona na sobie, natomiast problemem jest 
aktywizacja coraz to nowych osób, znajdujących się 
"poza systemem". Należy także dążyć do 
deinstytucjonalizacji działań dla seniorów, poprzez 
organizację systemu regrantingu dla grup seniorów na

Uwaga nie uwzględniona Uwaga zawiera opinię na temat Rady 
Seniorów Miasta Lublin oraz jej 
funkcjonowania. Pozostałe szczegółowe 
wskazania zawarte w uwadze, np. o 
konieczności zwiększenia udziału seniorów w 
konsultacjach lub aktywizacji osób 
znajdujących się „poza systemem”, nie mają 
charakteru uwag modyfikujących zasadnicze 
zapisy Programu. Zostaną zamieszczone w 
katalogu sugestii do bieżącego wykorzystania.



realizację interesujących ich inicjatyw.
Należy też włączać seniorów w organizowane 
wydarzenia, w tym w celu dzielenie się 
doświadczeniem, np. poprzez pokazy ginących 
zawodów, rzemiosła itp.
Naszym zdaniem wskaźnikiem pokazującym 
aktywizację obywatelską seniorów jest liczba seniorów
biorących udział w Budżecie Obywatelskim (aktywny: 
zgłaszanie projektów i bierny: głosowanie) czy 
konsultacjach, liczba działań zorganizowanych przez 
seniorów dla seniorów (a może także dla innych grup?
np. wnuków?)

22. Fundacja Wolności: w zadaniu 3 Przeciwdziałanie 
marginalizacji zawodowej seniorów z uwagi na wiek 
zabrakło naszym zdaniem uwzględnienia potrzeb 
seniorów na rynku pracy, tj. potrzeby dorobienia. 
Ciężko obecnie powiedzieć jak będą wyglądały 
kolejne lata, ale do 2019 roku tendencja wskazywała 
na problemy ze znalezieniem pracowników. Lukę tą 
można wypełnić pracownikami ze wschodu, albo 
seniorami zachęcając ich do dalszej pracy, np. Przez 
organizację banku pracy dorywczej dla seniorów, 
szczególnie o małym lub elastycznym wymiarze 
czasu.
Na koniec podkreślić należy, że to na co seniorzy 
najbardziej narzekają w Fundacji Wolności: to brak 
dostępu do informacji („przydałaby się gazeta dla 
seniorów", "informacje na facebooku pojawiły się po 
wydarzeniu") oraz porzuceni seniorzy. Porzuceni 
seniorzy to osoby, które nie są aktywne i nie potrafią 
tego braku aktywności pokonać. To w kierunku takich 
osób należy zacząć adresować działania, bo 
aktywizowanie aktywnych nie przyniesie efektu. 

Opinia poza przedmiotem 
konsultacji

Program zwraca uwagę na potrzeby seniorów 
w zakresie funkcjonowania na rynku pracy, 
jednak z uwagi na to, iż rynkowi pracy 
dedykowane są inne dokumenty strategiczne 
Miasta, w Programie przewidziano współpracę
z Miejskim Urzędem Pracy w tym obszarze, 
nie umieszczając w nim szczegółowych 
rozwiązań.  


