
WSPIERAMY RODZINY
PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ W OBSZARZE  SPRAW SPOŁECZNYCH I OŚWIATY 2010 -2018



LUBLIN WSPIERA RODZINY

• 5 mld zł na oświatę                       
(rocznie około 1/3 budżetu miasta)  
• 1 mld na rzecz osób 
niepełnosprawnych  
• 230 mln pozyskanych środków           
na projekty w zakresie  polityki społecznej 

4,5 MLD 
NA DZIAŁANIA SPOŁECZNE



PLM
Wsparcie dla rodzin z dziećmi 

• około  500 nowych miejsc w żłobkach od 2010 r. 
(łącznie 2210 miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych dla 
najmłodszych lublinian) 
• dofinansowanie do opieki: 400 zł na dziecko w żłobku    

i 200 zł na dziecko w klubie dziecięcym (od startu 
programu w 2015 r. 10 mln zł dotacji) 
• 7,6 mln zł z rządowego programu „Maluch” na nowe 
miejsca opieki, miejsca dla dzieci niepełnosprawnych              
i bieżące funkcjonowanie placówek 
• około 3 mln zł na bezpłatne przejazdy dla blisko 35 tys. 
dzieci i młodzieży rocznie

wzrost liczby miejsc w przedszkolach publicznych



WSPARCIE DLA 
DUŻYCH RODZIN

• ponad 3,1 tys. rodzin objętych programem Rodzina Trzy 

Plus – niemal 80% uprawnionych 

• ponad 16 tys. wydanych kart i 175 partnerów 

programu 

•  realne ulgi na towary i usługi np. zajęcia sportowe, 

wydarzenia kulturalne, produkty spożywcze i non food, zniżki 

na aktywności w obiektach sportowych i rekreacyjnych



14 MLN  
NA OCHRONĘ 

ZDROWIA

• blisko 5 tys. dzieci zaszczepionych przeciw pneumokokom 

• ponad 5,3 tys. 12-letnich dziewcząt w programie szczepień przeciw 
wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)   

•  65 gabinetów stomatologicznych w szkołach 
bezpłatnie dbających o zęby lubelskich uczniów 

• ponad 21 tys. dzieci objętych programem profilaktyki wad 
postawy i zeza  

•  blisko 53 tys. seniorów zaszczepionych przeciwko grypie 

•  ponad 1,4 mln zł wsparcia na opiekę hospicyjną i paliatywną

Zdrowie dla Lublina



PROGRAMY 
 I  

AKCJE PROMUJĄCE 
ZDROWIE

Zdrowie dla Lublina

Miasteczko Zdrowia i Urody 

MIASTECZKO  

ZDROWIA I URODY

DOPALACZE 

DROGA DONIKĄD



MIASTO DLA MIESZKAŃCÓW 



• 1 mld zł na wsparcie rodzin poprzez wypłatę zasiłków rodzinnych 

oraz dodatków, świadczeń opiekuńczych i świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego, składek ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego, 

wypłatę zasiłków wspierających kobiety w ciąży czy świadczeń 

wychowawczych 

• 30 mln zł na innowacyjne projekty w obszarze pomocy społecznej 
przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu, w tym ponad 25 mln zł ze 

środków zewnętrznych np:  
Człowiek inwestycją w społeczeństwo, Sami dla Siebie, Własna Firma -Twój 

Sukces, Wsparcie Rodziny i systemu pieczy zastępczej w Lublinie, ROMA-  

Aktywizacja społeczno- zawodowa Lubelskich Romów. 

•ponad 50 mln zł wsparcia dla rodzin zastępczych – obecnie 380 rodzin 

zastępczych dla 525 dzieci

WSPARCIE DLA RODZIN W POTRZEBIE

14 MLN NA POMOC SPOŁECZNĄ



• reorganizacja placówek opiekuńczo-wychowawczych od 2013 r utworzenie 17 placówek                 

(w tym 13 miejskich i 4 niepublicznych) i dwóch centrów administracyjnych 

• utworzenie Centrum Interwencji Kryzysowej, a w nim Ośrodka Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem 

Alkoholowych i Ich Rodzin  - ponad 10,5 tys. świadczeń 

•  8 863 lokale komunalne, w tym 1 085 lokale oznaczone jako socjalne 

•liczne działania, programy i projekty w zakresie interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy

Wsparcie dla rodzin w potrzebie



LUBLIN DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

• ponad 1 mld zł w latach 2010-2018                                                                    
170 mln zł rocznie na działania wspierające 

• Biuro d.s Osób Niepełnosprawnych i Ośrodek Informacji           
ponad 5 tys. porad rocznie 

• stała poprawa dostępności przestrzeni publicznej: chodniki, pojazdy 
komunikacji miejskiej, miejskie obiekty dostosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych: Aqua Lublin, Basen Łabędzia, Słoneczny Wrotków, Stadion 
Lekkoatletyczny, Centrum Kultury, Teatr Stary 

• integracyjne placówki opieki nad dzieckiem do lat 3 - 21  miejsc dla dzieci                                        
z niepełnosprawnością w publicznych żłobkach 

• dostępność edukacji na wszystkich poziomach w różnych typach szkół               
i przedszkoli (przedszkola i szkoły specjalne, oddziały integracyjne, nauczanie 
włączające, w tym nowo utworzona filia SP 26 dla uczniów ze spektrum autyzmu) 

• usługa asystenta osoby niepełnosprawnej, w tym usługa asystenta 

dziecka niepełnosprawnego - skorzystało 604 osoby 



LUBLIN DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

• punkt informacyjny dla Rodziców dzieci z grup ryzyka i zagrożonych niepełnosprawnością 

• bezpłatne i ulgowe przejazdy komunikacją publiczną dla osób 
niepełnosprawnych i ich opiekunów 

• usługa transportu specjalistycznego na telefon, bezpłatny dowóz uczniów             
z niepełnosprawnością do szkół, zwrot kosztów dla rodziców 

• zwiększenie o 350 nowych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych      

i Preferencyjny Abonament w SPP 

• wsparcie indywidualne dla osób niepełnosprawnych, instytucji i organizacji                                   
(w tym: Program Aktywny Samorząd, Wyrównywanie różnic między regionami, zadania 
zlecane) 

• coroczne Targi Aktywności  Osób Niepełnosprawnych 
• usługa tłumacza migowego w urzędzie i dostosowane serwisy www 

• miejski informator dla niepełnosprawnych mieszkańców - 11 tys. egzemplarzy 

• 46 projektów (MOPR, MUP, Biuro ON) na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób   
z niepełnosprawnościami z udziałem środków europejskich 

• Urząd Miasta i jednostki organizacyjne pracodawcami przyjaznymi dla osób 
niepełnosprawnych - wzrost wskaźnika zatrudnienia w Urzędzie od ok. 3 % w 2010 
r do 7,44 % w 2018 r)



• Program Wsparcia i Aktywizacji Społecznej Seniorów na 

terenie miasta Lublin od 2011 r   

• Program Lublin Strefa 60+ od 2015 r., w tym: 

• 14 000 wydanych egzemplarzy „Lubelskiej Karty Seniora” 
uprawniającej do ulg i rabatów 
• 155 podmiotów partnerskich z ofertą zniżek na konkretne 
produkty i usługi 
• 2 000 dyżurów w ramach Telewsparcia 60+ 

• ponad 100 seniorów objętych indywidualną pomocą 
psychologiczną

WSPARCIE I AKTYWIZACJA LUBELSKICH 
SENIORÓW 



WSPARCIE I AKTYWIZACJA LUBELSKICH SENIORÓW

• 285 certyfikatów „Miejsce Przyjazne Seniorom” 

• uruchomienie w 2012 r. Lubelskiego Centrum Aktywności 
Obywatelskiej, a w nim od 2016 r. Centrum Inicjatyw 
Senioralnych koordynującego działania na rzecz seniorów w Lublinie  

• wsparcie organizacji pozarządowych i grup inicjatywnych o charakterze 
społecznym  

• koordynacja projektów dla seniorów, realizowanych przez organizacje 
pozarządowe, dotowanych przez Urząd Miasta Lublin 

•Wydarzenia dla Seniorów: Lubelskie Dni Seniora, Dni Solidarności 

Międzypokoleniowej, pokazy mody, dzielnicowe pokazy mody dzielnicowe 

wydarzenia integracyjne, kulturalne rekreacyjne, międzypokoleniowe z 

udziałem wszystkich mieszkańców, w tym seniorów



WSPARCIE INSTYTUCJONALNE OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH

186 MLN na działalność stacjonarnych placówek 
i dziennych ośrodków wsparcia

6
20 

KLUBÓW

 Centrów Dziennego Pobytu dla Seniorów 

Seniora w dzielnicach

2 dzienne ośrodki terapeutyczno - opiekuńcze

3 
PUNKTY domowej opieki dla osób samotnych,                   

 starszych i niepełnosprawnych

pomocy społecznej z liczbą 625 miejsc 

9 środowiskowych domów samopomocy

Warsztatów Terapii Zajęciowej 

59 
MIESZKAŃ

chronionych i dla osób 
niepełnosprawnych 

Lubelskie  Centrum Aktywności Obywatelskiej 

Budowa dwóch Rodzinnych Domów Pomocy Centrum Rozwoju  
i Integracji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

7 DOMÓW

9 PUNKTÓW

Budowa Środowiskowego Domu Pomocy z miejscami 
całodobowego pobytu



AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZ PRACY

• 250 mln zł na przeciwdziałanie bezrobociu 
• ponad 55 tys. pozyskanych miejsc pracy          
i miejsc aktywizacji zawodowej 

• ponad 64 mln zł dotacji na rozpoczęcie na 
rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej  

• blisko 100 mln zł na programy aktywizacji 
realizowane przez Miejski Urząd Pracy



ponad 600 mln zł rocznie – 1/3 budżetu miasta na oświatę 

niemal 1000 nowych miejsc w przedszkolach od 2010 r.  

(łącznie ponad 10 tys. miejsc dla przedszkolaków) 

nowa szkoła na Sławinie i przygotowanie budowy i rozbudowy kolejnych 

placówek:  

•  przy ul. Berylowej – nowa szkoła podstawowa dla 600 uczniów, 

przedszkole dla 200 dzieci oraz dom kultury 

•  przy ul. Majerankowej – nowa szkoła podstawowa dla 600 uczniów, 

przedszkole dla 150 dzieci oraz dom kultury 

•  rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 52 przy ul. Jagiełły - dla 500 

uczniów 

•   rozbudowa Przedszkola nr 86 w Zespole Szkół na Sławinie - dla 300-350 dzieci

LUBELSKA OŚWIATA 





WSPARCIE MŁODYCH I ZDOLNYCH LUBLINIAN

• 733 stypendia na kwotę niemal 5 mln zł dla studentów       
i doktorantów 
• 73 stypendia naukowe dla najzdolniejszych uczniów oraz 
laureatów i finalistów olimpiad 
• 64 mln zł pozyskane przez lubelską oświatę ze 
środków UE  
• tytuły „Lider Edukacji” corocznie od 2011 roku za wysoki 
poziom lubelskiej oświaty 
• wysokie miejsca lubelskich placówek w rankingach 
ogólnopolskich: Technikum Elektroniczne, Technikum Terenów 
Zieleni, Technikum Chemiczne, I LO im. S. Staszica


