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RODZINNY



Lubelska polityka rodzinna uwzględnia w szczególności:
• rodziny z dziećmi, w tym rodziny duże
• rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi
• rodziny wielopokoleniowe, ze wsparciem ukierunkowanym na osoby starsze
• rodziny dysfunkcyjne

Roczne wydatki na oświatę, rodzinę, pomoc społeczną, ochronę zdrowia wynoszą 1,1 mld zł.

52%

LICZBA MIESZKAŃCÓW (stan na 30.10.2017 r.) 329 252

LICZBA DUŻYCH RODZIN (z 3 dzieci i więcej)     4 101

WSPÓŁCZYNNIK DZIETNOŚCI NA TERENIE LUBLINA:

2013 r. 1,23

2014 r. 1,24

2015 r. 1,26

2016 r. 1,27



PROGRAM „RODZINA 500plus”

Program realizowany jest od  1 kwietnia 2016 r. Od jego rozpoczęcia do 
30 września 2017 r. Objętych wsparciem zostało 21 778 rodzin, w tym 
29 835 dzieci.  
Koszt Programu na rok 2017 to ok. 183 000 000 zł.
Miasto Lublin udzieliło wsparcia ponad połowie (ok. 55%)  
zameldowanych w Lublinie rodzin z dziećmi do 18 roku życia. 
Świadczenie wychowawcze przysługuje do ukończenia 18 roku życia:
na pierwsze dziecko - przy dochodzie nieprzekraczającym 800 zł              
na osobę (1200 zł gdy członkiem rodziny jest dziecko 
niepełnosprawne)
na drugie i kolejne dziecko w rodzinie - niezależnie od  dochodu 
rodziny.



ZAPEWNIENIE OPIEKI DZIECIOM DO LAT 3

35 żłobków, w tym 8 publicznych z liczbą 1 650 miejsc, 
również z miejscami dla dzieci niepełnosprawnych

11 klubów dziecięcych - 216 miejsc

łącznie 1 866 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
co stanowi 50,56% wszystkich miejsc w województwie

dotacja ze środków Miasta na niepubliczne żłobki 
w 2017 r. - 3 194 700 zł 
400 zł miesięcznie na 1 dziecko w żłobku 
200 zł miesięcznie na 1 dziecko w klubie 

wydatki na utrzymanie żłobków miejskich w 2017 r. - 12 757 730 zł

koszt utrzymania jednego dziecka w publicznym żłobku: 1 013,05 zł.



• dostępność opieki w żłobkach w godzinach od 6.00 do 17.00, w dwóch do 
godz. 19.00

• żywienie w żłobkach wg najnowszych standardów (własne kuchnie, dieta 
ustalana przez dietetyków i dostosowana do potrzeb zdrowotnych 
i rozwojowych dzieci)

• zniżki dla rodziców w opłatach za pobyt dziecka w żłobku:
ü zwolnienie całkowite z opłat dla rodziców, których dochód nie 

przekracza kryterium określonego w ustawie o pomocy społecznej,
50% ulgi dla rodziców, którzy pobierają zasiłek rodzinny 

Miasto pozyskuje środki zewnętrzne w ramach rządowego Programu 
„Maluch”. Od 2011 r. pozyskano 7 097 177 zł, co stanowi 43,68% środków 
wydatkowanych na inwestycje, modernizacje i utrzymanie miejsc w latach 
2011-2017.
W planach jest budowa nowego żłobka przy ul. Zelwerowicza na 210 miejsc; 
koszt budowy 13 712 040 zł; termin oddania - czerwiec 2018 r.

ZAPEWNIENIE OPIEKI DZIECIOM DO LAT 3



ZAPEWNIENIE OPIEKI PRZEDSZKOLNEJ I EDUKACJI

• pełna dostępność miejsc dla dzieci w przedszkolach:
ü 64 przedszkoli miejskich, 1 zespół przedszkolny i 4 punkty 

przedszkolne - 14 498 miejsc przy populacji 13 561 dzieci
ü koszt utrzymania przedszkoli w 2016 r. - 110 299 517,96 zł

• ulga w opłatach za przedszkole - 50% na drugie dziecko 
     i bezpłatnie trzecie
• miasto Lublin organem prowadzącym dla 159 szkół i placówek 

różnego typu z łączną liczbą 67 917 uczniów i słuchaczy
• stałe dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb, w tym 

nowa Szkoła Podstawowa Filialna dla Dzieci z Autyzmem
• przedszkola i szkoły z wykwalifikowaną kadrą i nowoczesną 

infrastrukturą dostosowaną do potrzeb uczniów 
• planowana budowa nowych placówek - na ul. Berylowej 

szkoła dla 600 osób i przedszkole dla 150 dzieci, w dalszej 
kolejności na ul. Majerankowej (Ponikwoda)



52% 67%

• Program profilaktyki próchnicy zębów dla uczniów – finansowanie usług 
profilaktyki i leczenia w gabinetach stomatologicznych w 74 szkołach w Lublinie 

• Program zdrowego żywienia w szkołach "Jedz z Głową"
• Program szczepień ochronnych przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) dla 

12 letnich dziewczynek
• Program szczepień ochronnych przeciw pneumokokom dla dzieci 3-letnich 
• Program opieki paliatywnej i hospicyjnej nad dziećmi i młodzieżą oraz osobami 

dorosłymi
• Program "Profilaktyka wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych"
• Program wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas II szkół 

podstawowych 
• Ogólnopolski Program Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych PoZdro
• trwa opracowywanie programu w zakresie profilaktyki nadwagi i otyłości u dzieci 

i młodzieży

Wydatki na programy polityki zdrowotnej z budżetu Miasta:
2016 r.  – 1 514 797,17 zł; 
2017 r. (plan) -   1 770 000 zł

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE I USŁUGI ZDROWOTNE



5 lat realizacji Programu „Rodzina Trzy Plus”

170 partnerów Programu

15 000 wydanych kart, z których korzysta 75% 
uprawnionych

Lublin był jednym z pierwszych miast 
wprowadzających program na rzecz dużych rodzin, 
którego rozwiązania stanowiły podstawę 
opracowania Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

PROGRAM „RODZINA TRZY PLUS”PROGRAM „RODZINA TRZY PLUS”



TWORZENIE PRZESTRZENI PRZYJAZNEJ RODZINOM 
I PARTYCYPACYJNY MODEL WSPÓŁPRACY

• współpraca z organizacjami pozarządowymi 
- Związkiem Dużych Rodzin i Fundacją Aktywni Rodzice

• Lublin inicjatorem Forum Samorządowego na rzecz 
Dużych Rodzin – w 2014 r. przewodnictwo w Forum

• Zjazd Dużych Rodzin w 2014 r. – 190 rodzin, 1 400 osób
• Dni Solidarności Międzypokoleniowej
• Dni Rodziny
• Akcja Miejsca Przyjazne Rodzinie
• Lubelskie Dni Promujące Zdrowie



Najniższa stopa bezrobocia - 6,5% we wrześniu 2017 r. 
(przy 8,7% w województwie i 6,8% w kraju)
Ponad 18 000 miejsc pracy i ponad 6 000 miejsc aktywizacji zawodowej 
(MUP 2015 - 2017 r.)
Liczne projekty i instrumenty aktywizacji zawodowej osób młodych w wieku 
18-30 lat m.in:
ü Projekt „Menadżer Kariery Zawodowej”
ü Projekt „Akademia Aktywności Zawodowej”
ü Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście 

Lublin (II)”
ü Projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej 

zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie (III)”

Wysokość środków przeznaczonych na aktywizację zawodową:
2016 r.: 29 042 900 zł
2017 r.: 34 282 400 zł

DZIAŁANIA NA RZECZ AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ



WSPARCIE RODZIN W ZAKRESIE 
MIESZKALNICTWA KOMUNALNEGO

Działania Miasta Lublin podejmowane w zakresie 
budownictwa mieszkaniowego: 
ü w 2016 r. w zasobach miasta znajdowało się 9 247 lokali, 

w ostatnim czasie oddano do użytku 184 lokale oraz 
113 TBS

ü ok. 23 mln zł przeznaczono na inwestycje mieszkaniowe, 
w tym dopłaty z budżetu państwa stanowiły jedynie 
ok. 6,5 mln zł.

ü w przygotowaniu jest budowa kolejnych 300 nowych 
lokali po uregulowaniu stanów formalno-prawnych 
nieruchomości.



• bezpieczny tabor i nowoczesne technologie (wyświetlacze, 
zapowiedzi głośnomówiące, monitoring, pełna dostępność dla osób 
z rożnymi niepełnosprawnościami, osób starszych, rodzin z dziećmi)

• rozwój nowych linii w dzielnicach
• przejazdy bezpłatne dla rodziców i dzieci w rodzinach z 4 i więcej 

dzieci
• bezpłatne przejazdy dla osób niepełnosprawnych do 26 roku życia 

dojeżdżających do ośrodków edukacyjnych i terapeutycznych 
oraz ich opiekunów

• nowe uprawnienie - bezpłatne przejazdy dla dzieci w wieku 
przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjów

USŁUGI NA RZECZ RODZINY W ZAKRESIE 
DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACJI



INFRASTRUKTURA SPORTOWA I REKREACYJNA

• nowe baseny w różnych dzielnicach miasta - AQUA Lublin, Basen 
przy ul. Łabędziej, w szkole przy ul. Orkana

• rozwój infrastruktury w szkołach, w tym 13 orlików
• lodowisko, stadion Arena Lublin, stadion lekkoatletyczny 
• rewitalizacja Ogrodu Saskiego z pierwszym integracyjnym placem 

zabaw oraz Placu Litewskiego
• nowe place zabaw i zielone skwery w dzielnicach
• rozwój ścieżek rowerowych i system Roweru Miejskiego
• planowana rewitalizacja Parku Bronowice i Parku Ludowego



WSPARCIE RODZIN Z DZIECKIEM NIEPEŁNOSPRAWNYM

45% 52% 0% 67%

• edukacja przedszkolna i szkolna we wszystkich formach - nauczanie włączające, szkoły 
i klasy integracyjne, szkoły specjalne

• zapewnione dojazdy i zwroty kosztów dojazdów do szkół dla uczniów 
z niepełnosprawnościami

• rozwój dziennych ośrodków wsparcia – ogółem 11, w tym:
ü dla osób z autyzmem
ü dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną
ü dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi
ü dla osób z zaburzeniami psychicznymi

• miejsca pobytu całodobowego dla osób z rodzin z problemami opiekuńczymi
• usługa asystenta osoby niepełnosprawnej i dziecka niepełnosprawnego

(w 2016 r. z usługi skorzystało 116 osób)
• 19 mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych – 39 miejsc



• żłobek z miejscami dla dzieci niepełnosprawnych
• integracyjne place zabaw
• bezpłatne przejazdy komunikacją miejską dla dzieci i młodzieży 

z niepełnosprawnością do lat 26, uczęszczających do placówek 
terapeutycznych oraz dla ich opiekunów

• Ośrodek Informacji Osób Niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta 
Lublina – wsparcie rodziców i opiekunów, w tym poradnictwo 
psychologiczne

• Punkt Informacyjny dla Rodziców Dzieci z Grupy Ryzyka 
i Zagrożonych Niepełnosprawnością

• planowane utworzenie mieszkań wspomaganych dla 24 osób 
niepełnosprawnych intelektualnie przy ul. Głowackiego

WSPARCIE RODZIN Z DZIECKIEM NIEPEŁNOSPRAWNYM



• usługa asystenta rodziny
ü w 2016 r. 14 asystentów rodziny odbyło 6 942 wizyt
ü wsparciem objętych zostało 266 rodzin niewydolnych wychowawczo, 

w tym 642 dzieci
• 21 placówek wsparcia dziennego, w tym 2 specjalistyczne

ü łączna ilość miejsc - 629
• Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin

ü w 2016 r. z pomocy Poradni skorzystało 640 rodzin
ü świadczenie usług w zakresie rodzinnego i psychologicznego 

poradnictwa dla rodzin, działania profilaktyczne, prowadzenie terapii 
psychologicznej i pedagogicznej oraz działań mediacyjnych 
i informacyjno-szkoleniowych

• rodziny wspierające
• rodziny zastępcze

w 2016 r. łącznie 360 rodzin zastępczych, w których przebywało 
495 dzieci, w tym: 267 rodzin spokrewnionych, 84 niezawodowych, 
8 rodzin zastępczych zawodowych o charakterze pogotowia rodzinnego, 
3 zawodowe, 1 zawodowa specjalistyczna

WSPARCIE RODZIN Z PROBLEMAMI



WSPARCIE RODZIN Z PROBLEMAMI

• działalność Centrum Aktywności Środowiskowej 
ü wspieranie osób i rodzin z grupy zagrożonej wykluczeniem 

społecznym oraz pobudzania społecznej aktywności
ü w 2016 roku skorzystało 387 osób, w tym 122 dzieci

• Projekt „Przyjazne patrole” realizowany przez Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie w Lublinie, Centrum Interwencji Kryzysowej 
w Lublinie oraz Komendę Miejską Policji w Lublinie
ü w 2016 r. zrealizowano 505 wizyt w środowisku

• liczne działania środowiskowe o charakterze wspierającym, 
integracyjnym i aktywizacyjnym

• wolontariat – pomoc:
ü indywidualna (pomoc osobom starszym, chorym, rodzinom 

wielodzietnym, dzieciom w wyrównywaniu braków 
edukacyjnych)

ü grupowa (pomoc w zakresie organizacji zajęć w CAŚ)
ü akcyjna (działania środowiskowe o charakterze integracyjnym, 

imprezy okolicznościowe)



DOKUMENTY STRATEGICZNE

• Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
• Program Zdrowie dla Lublina na lata 2016 – 2020
• Program Wspierania Rodziny i Pieczy zastępczej
• Program „Rodzina Trzy Plus”
• Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
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