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Nowe środki na wsparcie seniorów

Lublin przystąpił  do Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.  Łączna kwota

realizacji zadania to 529 461 zł, w tym:

- z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej 383 893, 28 zł,

- środki własne 145 567,73 zł

W ramach programu zrealizowane zostaną zadania:

- utworzenie i wyposażenie na terenie Gminy Lublin Dziennego Domu „Senior +” 

- utworzenie i wyposażenie na terenie Gminy Lublin Klubu „Senior +” .

Dzienny Dom „Senior +”  powstanie w Lublinie przy ul. Jana Pawła II 11 na ternie parafii p.w.

Świętej Rodziny. Przeznaczony jest dla 40 seniorów (osób w wieku 60+, nieaktywnych zawodowo).

Dom  zostanie  utworzony  na  I  piętrze  budynku  wolnostojącego  i  będzie  pozbawiony  barier

architektonicznych. 

Realizacja zadania obejmie: 

- przebudowę poszczególnych pomieszczeń,

- montaż platformy dla niepełnosprawnych,

- zakup i montaż wyposażenia stałego i ruchomego.

Klub  „Senior  +”  powstanie  w  Lublinie  przy  ul.  Nałkowskich  108.  Przeznaczony  jest  dla  15

seniorów. W ramach inwestycji lokal i zaplecze sanitarne zostanie dostosowane do potrzeb osób 

z niepełnosprawnością.

Planowane działania wzbogacą ofertę usług dla lubelskich seniorów poprzez zwiększenie miejsc 

w ośrodkach typu dziennego. 



„Opieka wytchnieniowa” dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów

Miasto Lublin pozyskało dodatkowe środki na wsparcie osób z niepełnosprawnościami i ich
opiekunów przystępując do Programu Ministerstwa Rodziny,  Pracy i  Polityki  Społecznej
„Opieka wytchnieniowa”.

Łączna kwota na realizację usług w 2019 roku to 529 645 zł, w tym środki jakie pozyskało Miasto
Lublin na ten cel to  kwota 408 525 zł pochodząca z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia
Osób Niepełnosprawnych, Miasto Lublin natomiast uruchomiło środki własne w wysokości 121
120 zł. 

Program zakłada wsparcie opiekunów dzieci z niepełnosprawnością i osób ze znacznym stopniem
niepełnosprawności w formie:

- opieki dziennej w miejscu zamieszkania –   40 osób,
- pobytu dziennego w ośrodku wsparcia – 16 osób,
- całodobowego w ośrodku wsparcia lub mieszkaniu chronionym – 40 osób
- specjalistycznego poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego – 1000 godzin

   
Realizatorami usługi będą:

• Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie,
• Ośrodek Wsparcia „Benjamin”,
• Mieszkania Chronione przy Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ametystowej 22, 
• Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Lublin.

W roku 2019 zgodnie z warunkami Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 ustalony
został limit: 14 dni opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego oraz 240 godzin opieki  
w formie usług dziennych i poradnictwa.

Usługi  opieki  wytchnieniowej  przyznawane  będą  na  wniosek  członka  rodziny  lub  opiekuna
sprawującego bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością. Osoby objęte Programem
nie będą ponosić odpłatności za przyznane usługi.

Szczegółowe informacje na temat realizacji programu w Lublinie będą podawane do wiadomości
na  początku  sierpnia  2019  roku.  Wnioski  od  osób  uprawnionych  przyjmowane  będą  przez
realizatorów po 15 sierpnia 2019 r. 

Formularze dostępne będą na stronach internetowych:

www.  mopr.lublin.eu/   
www.  lublin.eu/mieszkancy/niepelnosprawni/   

http://www.mopr.lublin.eu/
http://www.lublin.eu/mieszkancy/niepelnosprawni/
http://www.lublin.eu/mieszkancy/niepelnosprawni/
http://www.mopr.lublin.eu/


Zapraszamy do udziału w Konkursie „Miejsce Przyjazne Seniorom”

Przed nami ósma edycja Konkursu „Miejsce Przyjazne Seniorom”,  którego organizatorem

jest  Prezydent  Miasta  Lublin  przy  współpracy  z  Radą  Seniorów.  Łącznie  w  mieście

przyznano już 353 certyfikaty miejsc przyjaznych.

Inicjatywa ma na celu wyróżnienie miejsc przyjaznych seniorom oraz promowanie działań instytucji

i organizacji, które stosują odpowiednie rozwiązania architektoniczne, oferują różnorodne produkty,

usługi i zniżki, podnosząc w ten sposób jakość życia najstarszych mieszkańców naszego Miasta. 

Zgłoszenia do Konkursu może dokonać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności

prawnych, osoba prawna oraz organ administracji rządowej lub samorządowej. 

Przy aplikowaniu o Certyfikat „Miejsca Przyjaznego Seniorom” należy spełniać minimum jedno  

z poniższych kryteriów:

1)  posiadać  ofertę  produktów,  usług  dostosowaną  do  potrzeb  osób  starszych  (seniorów)  lub

skierowaną specjalnie do tej grupy społecznej;

2) oferować różnego rodzaju zniżki i promocje dla osób starszych (seniorów);

3)  posiadać  odpowiednie  rozwiązania  techniczno-budowlane  służące  niwelowaniu  barier

architektonicznych, w celu dostosowania do potrzeb osób starszych (seniorów);

4) dostrzegać potrzeby osób starszych (seniorów);

5) tworzyć i kreować miejsca, z których będą korzystały osoby starsze.

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wypełnienie wniosku o przyznanie Certyfikatu i jego

przesłanie do Rady Seniorów Miasta Lublin w terminie do 20 września br. 

Szczegółowe  informacje  oraz  formularze  zgłoszeniowe  są  do  pobrania  w  Wydziale  Inicjatyw  

i Programów Społecznych lub na stronie www.um.lublin.eu, zakładka Seniorzy.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 września 2019 r. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie!

http://www.um.lublin.eu/

