
Program wsparcia i aktywizacji seniorów lubelskich

państwo gmina inne nazwa wskaźnika
wartość

wskaźnika

Konferencja Wsparcia Lokalnego F-2/SPS-7

Wielopokoleniowy Klub Wolontariusza, Szkoły 
Podstawowe nr: 32, 20, Przedszkole Nr 82, Nr 

7,Gimnazium Nr 15, Zakład wielobranŜowy" LUB-
KOM"sp.zoo., PSM Kolejarz- Administracja Osiedla 

Bronowice III - Maki; Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna Nr 2, Fundacja SOS Ziemi Lubelskiej, 
stowarzyszenie Charytatywne"Nadzieja", Kolegium 

Pracowników SłuŜb Społecznych, ZSnr 4, Parafia pw. 
Św. Michała Archanioła, Pw. Św. Maksymiliana Kolbe, 

Komisariat III Policji, marzec 2012 500 zł 0,00 zł 0,00 zł
500 - wkład własny 

sponsora

liczba osób uczestniczących 
liczba zaangaŜowanych instytucji 
liczba zaangaŜowanych organizacji

Trzy spotkania promujące dzienne formy wsparcia 
dla osób  starszych F-3 brak 2012 rok brak danych 0,00 zł 0,00 zł

brak danych  - wkład 
własny sponsora

liczba spotkań
liczba osób uczestniczących w spotkaniach

Organizowanie konferencji i szkoleń celem 
wymiany informacji i doświadczeń na temat 

podejmowanych skutecznych działań na rzecz 
seniorów w poszczególnych kołach Związku

Polski Związek 
Emerytów, 
Rencistów i 
Inwalidów

Oddział Okręgowy brak

raz na kwartał w 
ostatni poniedziałek 

ostatniego m-ca
wkład własny
 1 600,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

wkład własny
 1 600,00 zł

liczba spotkań
liczba uczestników spotkania

Organizacja "Dnia Seniora" F-3

Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 2 ul. 
Pozytywistów 16, Klub Aktywnego Seniora, Dom 

Kultury LSM ul. Wallenroda 4A, Parafia św. Józefa, 
Dom Pomocy Społecznej "Betania", Dom Pomocy 

Społecznej ul. Ametystowa 22. październik 2012 ok.3 000 zł 0,00 zł 0,00 zł
ok.3 000 zł-wkład 
własny sponsora

liczba osób uczestniczących w obchodach Dnia 
Seniora

Obchody Świtowego Międzynarodowego Dnia 
Osób Starszych F-5, SPS-5

Związek Zawodowy Kolejarzy IZ Dom Kultury Kolejarz 
Grupa Taneczna Extreme Studio
Rada dzielnicy ,,Za Cukrownią''
Rada dzielnicy ,,Dziesiąta''
Parafia Rzymsko -Katolicka św. Teresy
Szkoła Podstawowa Nr 17 ul. Piekarska 29
Parafia Rzymsko - Katolicka św. Michała Archanioła
Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów ul. 
Nałkowskich 114
Biblioteka Publiczna im. Łopacińskiego Filia Nr 4 wrzesień 2012 rok 1 655,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

wkład własny 
sponsora 1655,00 zł

liczba uczestników - seniorów podczas uroczystości  
liczba partnerów zaangaŜowanych w obchody 

Organizacja punktu informacyjnego w ramach 
osiedlowego Festynu Rodzinnego CAiRS brak czerwiec 2012 rok 300 0 0 300 sponsorzy

liczba plakatow i ulotek informacyjnych                             
liczba udzielonych informacji

państwo gmina inne nazwa wskaźnika
wartość

wskaźnika

Przeprowadzanie okresowych kontroli 
realizowanych usług MOPR cały rok bezkosztowo 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

liczba przeprowadzonych kontroli                        liczba 
skontrolowanych firm opiekuńczych                     liczba 
osób, u których przeprowadzono kontolę 
świadczonych usług

1.2.1.Podnoszenie standardów 
świadczonych usług opiekuńczych i 

specjalistycznych usług 
opiekuńczych.

Koszt działania

Źródła finansowania Wskaźniki realizacji zadania

Cel 1 Wyrównywanie szans i zapobieganie wykluczeniu społe cznemu seniorów

Zadanie  1 Rozszerzanie współpracy instytucji i organizacji dz iałających na rzecz osób starszych

Doskonalenie systemu wsparcia dla seniorów funkcjon ujących samodzielnie w środowisku

1.1.1.Utworzenie platformy wymiany 
informacji międzyinstytucjonalnej na 

temat podejmowanych działań na 
rzecz seniorów

Misja
Poprawa jako ści Ŝycia i funkcjonowania seniorów dzi ęki zacie śnieniu współpracy mi ędzysektorowej i wypracowaniu innowacyjnych instrume ntów wsparcia, pobudzaniu aktywno ści społecznej seniorów i 

poprawie wizerunku osób starszych

Działania Realizowane działania Realizator

Przewidywany 
okres realizacji Koszt działaniaDziałania Realizowane działania Partnerzy

Partnerzy
Przewidywany 
okres realizacji

Nie zostało 
zrealizowane  

(prosz ę wskazać 
powód)

1.1.2. Organizowanie konferencji, 
spotkań na temat podejmowanych 

działań w społecznościach 
lokalnych, promocja świadczonych 

form wsparcia

Nie zostało 
zrealizowane 

(prosz ę wskazać 
powód)

Realizator

Wskaźniki realizacji zadaniaŹródła finansowania

Zadanie  2
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Program wsparcia i aktywizacji seniorów lubelskich

"Klubik Seniora" F-1/SPS-1 DPS im, Matki Teresy z Kalkuty w Lublinie 2012 rok bezkosztowo 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

liczba spotkań
liczba osób uczestniczących
liczba prowadzących grupę
liczba uczestniczących instytucji

"O sztuce afirmacji"-spotkanie edukacyjno-
psychologiczne oraz integracyjne CAiRS brak styczeń 2012 bezkosztowo 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

liczba osób  uczestniczących w spotkaniu
liczba plakatów i ulotek informacyjnych

Prowadzenie ośrodków wsparcia dziennego 
realizujących usługi: prozdrowotne, 

wspomagające i aktywizujące.

Zespół Ośrodków 
Wsparcia w Lublinie,

DDPS Nr 2 brak 2012 rok brak danych 0,00 zł brak danych 0,00 zł
ilość usług
ilość osób korzystających

Objęcie w Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym dla 
Dzieci specjalnej Troski przy ul.Poturzyńskiej 1 

wsparciem dziennym grupy seniorów.

Zespół Ośrodków 
Wsparcia w Lublinie 

ul.Lwowska 28 brak styczeń 2012 brak danych 0,00 zł brak danych 0,00 zł ilość osób objętych wsparciem

Integracyjny Klub Seniora-zajęcia od poniedziałku 
do piątku w wymiarze 4 godz dziennie

DPS im. Matki 
Teresy z Kalkuty brak 2012 rok ok. 2 000-3 000 zł 0,00 zł ok. 2 000-3 000 zł 0,00 zł

frekwencja w zajęciach
liczba osób uczestniczących w zajęciach

Organizacja spotkań wolontariuszy z osobami 
starszymi Filia 1,2,3,4,5 wolontariusze 2012 bezkosztowo 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

liczba wolontariuszy
liczba osób objętych wsparciem wolontariuszy
liczba wizyt

Organizacja spotkań wolontariuszy z osobami 
starszymi, pomoc materialna, Ŝywnościowa z 

Caritasu lub Banku śywności

Polski Związek 
Emerytów, 
Rencistów i 
Inwalidów

Oddział Okręgowy wolontariusze

w zaleŜności od 
potrzeb min 1 raz w 
tygodniu u kaŜdej 

osoby

wkład własny
 lub wolontariat

(koszt pracy 
wolontariuszy 
ok. 2 500 zł) 0,00 zł 0,00 zł

wkład własny
 lub wolontariat

(koszt pracy 
wolontariuszy 
ok. 2 500 zł)

liczba wolontariuszy
liczba osób objętych wsparciem wolontariuszy
liczba wizyt

Spotkanie-Bezpiecznie w domu i na ulicy w 
obszarze SPS-18 (pogadanka z policjantem dot. 

zasad bezpieczeństwa, poczęstunek) F-4/SPS-18,19,22
Parafia p.w. Św. Antoniego Padewskiego,

 Komisariat II Policji czerwiec 2012 ok.200 zł 0,00 zł 0,00 zł
ok.200 zł-wkład 
własny sponsora

liczba osób starszych uczestniczących w spotkaniu

Bezpieczna dzielnica F-1/SPS-2,4 Komenda Miejska w Lublinie Wydział Prewencji 2012 rok ok.200 zł 0,00 zł 0,00 zł
ok.200 zł-wkład 
własny sponsora

liczba spotkań
liczba osób uczestniczących
liczba osób prowadzących grupę
liczba instytucji biorących udział

Pogadanka nt: ,,Świadomość ludzi starszych 
dotycząca zjawiska przemocy'' F-5, SPS-21

Centrum Interwencji Kryzysowej 
Policja styczeń 2012 rok 50 zł 0,00 zł 0,00 zł

ok. 50 zł - wkład 
własny sponsora

liczba seniorów uczestniczących w pogadance
liczba partnerów zaangaŜowanych w  obchody, 

Organizowanie spotkań, pogadanek w celu 
nabycia umiejętności skutecznego reagowania w 
sytuacjach zagroŜenia bezpieczeństwa, spotkania 

z psychologiem, porady prawne

Polski Zwi ązek 
Emerytów, 
Rencistów i 
Inwalidów

Oddział Okr ęgowy brak 

porady prawne 1 raz 
w tygodniu w kaŜdy 

wtorek,
spotkanie z 

psychologiem 1 raz 
w miesiącu w 

pierwszy 
poniedziałek 

miesiąca
1 500 zł

koszt wynajmu sali 0,00 zł

1 500 zł
koszt wynajmu 

Sali 0,00 zł

liczba spotkań w celu uzyskania porady prawnej
liczba osób korzystających z poradnictwa prawnego
liczba spotkań z psychologiem
liczba osób uczestniczących w spotkaniu z 
psychologiem

Rozmowa edukacyjna nt.: ,,Człowiek starszy - 
jako ofiara przestępstwa'' F-5,SPS-21 Policja Miejska czerwiec 2012 rok 50 zł 0 0

ok.50 zł- wkład własny 
sponsora

1.2.3.Przeprowadzanie cyklicznych 
badań ankietowych wśród odbiorców 

usług, w celu zapewnienia jak 
największej jakości usług i 

osiągnięcia pełni zadowolenia 
odbiorców.

1.2.4.Utworzenie nowych placówek 
oferujących usługi wspierające w 

ciągu dnia-w odpowiedzi na 
rozpoznane potrzeby społeczności 

lokalnej.

Doskonalenie i rozwój systemu wsparcia dla osób nie mogących funkcjonowa ć samodzielnie w środowisku.

1.2.5.Organizowanie regularnych 
odwiedzin wolontariuszy u osób 

starszych, które ze względu na zły 
stan zdrowia nie są w stanie 

opuszczać domu

Zadanie  3

1.2.6.Organizowanie spotkań, 
pogadanek w celu nabycia 
umiejętności skutecznego 

reagowania w sytuacjach zagroŜenia 
bezpieczeństwa

Wskaźniki realizacji zadaniaŹródła finansowania

1.2.2.Rozszerzanie i modyfikowanie 
wachlarza świadczonych usług przez 
ośrodki wsparcia i inne instytucje w 

zaleŜności od sygnalizowanych 
potrzeb seniorów.
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Program wsparcia i aktywizacji seniorów lubelskich

państwo gmina inne nazwa wskaźnika
wartość

wskaźnika

Prowadzenie stałego monitoringu realizowanych 
usług, przeprowadzanie okresowych i doraźnych 

wizytacji i kontroli

Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie w 

Lublinie, Wydział 
Zdrowia i Spraw 
Społecznych UM cały rok bezkosztowo 0 0 0

liczba przeprowadzonych kontroli                                                                                                 
liczba przeprowadzonych wizytacji

Prowadzenie programu wolontariackiego w DPS

DPS
ul.Ametystowa 22

w Lublinie wolontariusze 2012 rok

koszt zakupu biletów 
MPK dla 

wolontariuszy - brak 
danych 0,00 zł

koszt zakupu 
biletów MPK dla 
wolontariuszy - 

brak danych 0,00 zł
liczba wolontariuszy
Liczba osób objętych pomocą wolontaryczną

Zajęcia poznawcze "Rusz głową"

DPS im W. 
Michelisowej

ul.Archidiakońska 7
w Lublinie brak danych

2012 rok
cyklicznie w kaŜdy 

poniedziałek 
miesiąca

ok. 400 zł
0,00 zł

ok. 400 zł
budŜet domu 0,00 zł

liczba spotkań
liczba uczestników

Zajęcia grupowe tematyczne

DPS im W. 
Michelisowej

ul.Archidiakońska 7
w Lublinie brak danych

2012 rok
cyklicznie w kaŜdy 

piątek miesiąca
ok. 400 zł

poczęstunek 0,00 zł
ok. 1 400 zł

budŜet domu 0,00 zł
liczba spotkań
liczba uczestników

Jesienny Bal

DPS im W. 
Michelisowej

ul.Archidiakońska 7
w Lublinie brak danych 

październik
2012  rok ok. 1 200 zł

poczęstunek 0,00 zł
ok. 1 200 zł

budŜet domu 0,00 zł liczba uczestników

Spotkania filmowe

DPS im W. 
Michelisowej

ul.Archidiakońska 7
w Lublinie brak danych

I-VI, X-XII 2012 rok, 
cyklicznie w kaŜdy 

wtorek m-ca bd 0,00 zł bd 0,00 zł
liczba spotkań
liczba uczestników

Współpraca z wolontariatem
DPS "Kalina"

w Lublinie wolontariusze 2012 rok bezkosztowo 0 0 0

liczba wolontariuszy
liczba osób objętych wsparciem wolontariuszy
liczba wizyt

Cykl spotkań filmowych "W starym kinie"
DPS

ul.Ametystowa 22
w Lublinie brak danych 2012 rok środki własne DPS 0,00 zł

środki własne 
DPS 0,00 zł

liczba odbytych spotkań
liczba osób uczestniczących

państwo gmina inne nazwa wskaźnika
wartość

wskaźnika

Prowadzenie szkoleń informatycznych- 
kontynuacja w celu likwidowania barier

Zespół Ośrodków 
Wsparcia w Lublinie,

DDPS Nr 2 brak 2012 rok brak danych 0,00 zł brak danych brak danych
liczba odbytych szkoleń
liczba osób uczestniczących

Utworzenie i prowadzenie strony internetowej dla 
seniorów

Zespół Ośrodków 
Wsparcia w Lublinie,

DDPS Nr 2 brak 2012 rok brak danych 0,00 zł brak danych brak danych
liczba wyświetleń strony internetowej                                            
liczba aktualizacji danych zamieszczanych na stronie

Organizowanie szkoleń informatycznych z 
zakresu obsługi komputera, internetu, komórki.

Polski Związek 
Emerytów, 
Rencistów i 
Inwalidów

Oddział Okręgowy brak 
luty 2012

kwiecień 2012 4 500,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 4 500,00 zł

liczba odbytych szkoleń
liczba osób uczestniczących
liczba godzin szkolenia

SZACUNKOWY 
KOSZT CELU 1   21 055,00 zł 

Sukcesywne likwidowanie barier w celu umo Ŝliwienia seniorom pełniejszego uczestnictwa w Ŝyciu społecznym

Działania Realizowane działania

Nie zostało 
zrealizowane w 2010 

roku (prosz ę 
wskazać powód)

Nie zostało 
zrealizowane w 2010 

roku (prosz ę 
wskazać powód)

Przewidywany 
okres realizacji Koszt działania

Źródła finansowania

1.4.1.Organizowanie szkoleń 
informatycznych z zakresu obsługi 
komputera, korzystania z internetu.
Utworzenie strony internetowej dla 

seniorów

Realizowane działania Realizator Partnerzy

Przewidywany 
okres realizacji Koszt działaniaRealizator Partnerzy

1.3.1.Podnoszenie standardów usług 
świadczonych w domach pomocy 

społecznej

Wskaźniki realizacji zadania

1.3.2. Organizacja innowacyjnych 
usług dla mieszkańców domów 

pomocy społecznej.

Zadanie  4

Działania
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Program wsparcia i aktywizacji seniorów lubelskich

państwo gmina inne nazwa wska źnika
warto ść

wska źnika

Spotkanie-Profilaktyka prozdrowotna-obszar 
działania SPS-18

 (pogadanka dot. prawidłowego odŜywiania, 
bezpiecznego poruszania się, bania o zdrowie, 

poczęstunek) F-4/SPS-18,19,22
Parafia p.w. Św. Antoniego Padewskiego, Przychodnia 

FARMED, SPSK 4 marzec 2012 ok.200 zł 0,00 zł 0,00 zł
ok.200 zł-wkład 

własny sponsora
liczba uczestników spotkania
liczba instytucji biorących udział w spotkaniu

Spotkanie-Profilaktyka prozdrowotna-obszar 
działania SPS-19

 (pogadanka dot. prawidłowego odŜywiania, 
bezpiecznego poruszania się, dbania o zdrowie, 

poczęstunek) F-4/SPS-18,19,22
Parafia p.w. Św. Andrzeja Boboli, NZOZ Specjalistyka 

"Czechów" kwiecień 2012 ok.200 zł 0,00 zł 0,00 zł
ok.200 zł-wkład 

własny sponsora
liczba uczestników spotkania
liczba instytucji biorących udział w spotkaniu

Spotkanie-Profilaktyka prozdrowotna-obszar 
działania SPS-22

 (pogadanka dot. prawidłowego odŜywiania, 
bezpiecznego poruszania się, dbania o zdrowie, 

poczęstunek) F-4/SPS-18,19,22

Parafia p.w. Św. Dobrego Pasterza, NZOZ 
Specjalistyka TEHAND, SPSK 4, Instytut Medycyny 

Wsi październik 2012 ok.200 zł 0,00 zł 0,00 zł
ok.200 zł-wkład 

własny sponsora
liczba uczestników spotkania
liczba instytucji biorących udział w spotkaniu

"Na zdrowie nigdy nie jest za późno" spotkania z 
psychologiem, lekarzem, dietetykiem, 

poczęstunek F-1 Dz DPS Nr 1 w Lublinie ul.Niecała 16 2012 rok ok.200 zł 0,00 zł 0,00 zł
ok.200 zł-wkład 

własny sponsora

liczba spotkań
liczba osób uczestniczących
liczba osób prowadzących grupę
liczba instytucji biorących udział w realizacji 
zadania

O sztuce afirmacji - spotkanie edukacyjno - 
psychologiczne oraz integracyjne CAiRS brak danych styczeń 2012 bezkosztowo 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

liczba osób uczestniczących w spotkaniach                                                    
liczba plakatów i ulotek informacyjnych

"Ja nie dam rady? Jak nie ja to kto?!"-warsztat o 
kształtowaniu silnej woli-spotkanie edukacyjno-

psychologiczne oraz integracyjne zajęcia 
muzykoterapeutyczne CAiRS brak

kwiecień  2012
bezkosztowo 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

liczba osób  uczestniczących w warsztatach
liczba plakatów i ulotek informacyjnych

Wykład o sztuce relaksu oraz zajęcia 
muzykoterapeutyczne CAiRS BRAK czerwiec 2012 r. bezkosztowo 0 0 0 liczba słuchaczy wykładów

Przewidywany 
okres realizacji

Zadanie  1 Propagowanie zdrowego stylu Ŝycia

Nie zostało 
zrealizowane 

(prosz ę wskaza ć 
powód)

Misja
Poprawa jako ści Ŝycia i funkcjonowania seniorów dzi ęki zacie śnieniu współpracy mi ędzysektorowej i wypracowaniu innowacyjnych instrume ntów wsparcia, pobudzaniu aktywno ści społecznej 

seniorów i poprawie wizerunku osób starszych

Cel 2 Organizacja działa ń w ramach ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej  seniorów

Koszt działania

Źródła finansowania

Działania Realizowane działania Realizator Partnerzy

Wskaźniki realizacji zadania
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Program wsparcia i aktywizacji seniorów lubelskich

Zajęcia klubowe- Gimnastyka umysłu i zajęcia 
muzyczne- 4 edycje CAiRS brak

luty  2012
marzec  2012
czerwiec  2012

październik  2012 bezkosztowo 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
liczba osób  uczestniczących w zajęciach
liczba zajęć

Organizowanie spotkań podnoszących wiedzę 
mieszkańców z zakresu edukacji prozdrowotnej, 

Porady: diabetologa, dietetyka, pielęgniarki.

DPS
ul.Ametystowa 22

w Lublinie brak
od stycznia do 
listopada 2012 bezkosztowo 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł liczba osób  uczestniczących

Projekt "Szlachetne zdrowie"- promocja zdrowego 
stylu Ŝycia (cykl pogadanek zdrowotnych o 

naturalnych metodach leczenia oraz sposobach 
niekonwencjonalnych, seanse w grocie solnej i 

aktywności fizycznej,gimnastyka usprawniająca, 
spacery nordic walking, zajęcia na basenie i 

siłowni, wycieczki)
DDPS Nr 1

ul.Niecała 16 brak 2012
koszt ok. 10 000 zł (w 

ramach konkursu) 10000 0 0,00 zł

liczba zorganizowanych spotkań
liczba osób uczestniczących

Organizowanie spotkań podnoszących wiedzę 
seniorów na temat zdrowego stylu Ŝycia, 

konieczności dbania o zdrowie, racjonalnego 
odŜywiania itp.. W Dziennym Ośrodku 

Adaptacyjnym dla Dzieci Specjalnej Troski

Zespół Ośrodków 
Wsparcia w 

Lublinie ul.Lwowska 
28 brak

 2012
zajęcia cykliczne 

raz w m-cu
w DOA bd 0,00 zł bd 0,00 zł

liczba osób uczestniczących w spotkaniach
liczba spotkań

Organizowanie spotkań podnoszących wiedzę 
seniorów na temat zdrowego stylu Ŝycia DDPS Nr 2 brak 2012 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

liczba spotkań
liczba osób biorących udział w spotkaniach

"trenuj swoją psychikę jak i ciało"-Spotkanie 
edukacyjno-psychologiczne oraz integracyjne CAiRS brak

kwiecień  2012
0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

liczba osób  uczestniczących w spotkaniu
liczba plakatów i ulotek informacyjnych

Współpraca z placówkami kształcącymi 
wykwalifikowaną kadrę medyczna i pielęgniarską

DPS
"Kalina" Uniwersytet Medyczny

rok akademicki 
2011/2012 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

liczba osób  odbywających praktyki studenckie
liczba mieszkańców biorących udział w 
pogadance

Pogadanka nt.: ,,Zdrowy styl Ŝycia - fakty i mity'' F-5,SPS-21 Przychodnia Zdrowia ,,Głusk-Med.''
marzec 
2012 ok.50,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

ok.50,00 zł
wkład własny 

sponsora
liczba seniorów uczestniczących w spotkaniach
liczba partnerów zaangaŜowanych w spotkania

Zorganizowanie 3 spotkań dotyczących zdrowego 
stylu Ŝycia, konieczności dbania o zdrowie, 

racjonalne odŜywianie.

Polski Związek 
Emerytów, 
Rencistów i 
Inwalidów

Oddział Okręgowy brak
marzec - kwiecień

2012 rok

wolontariat ok. 250 zł
wynajęcie Sali 400 zł

RAZEM 650 zł 0,00 zł 0,00 zł 650,00 zł
liczba spotkań
liczba seniorów uczestniczących w spotkaniach

2.1.1.Organizowanie spotkań 
podnoszących wiedzę seniorów na 

temat zdrowego stylu Ŝycia, 
konieczności dbania o zdrowie, 

racjonalne odŜywianie itp.
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Warsztaty tańców integracyjnych CAiRS brak maj 2012 rok 0 0 0 0
liczba osób                                                                    
liczba plakatów i ulotek informacyjnych

Promocja aktywności fizycznej poprzez 
organizację spotkań z : tai chi oraz tańcem, 

organizacja wyjazdów i wycieczek (Spa, 
basen,Uzdrowisko Nałęczów, grota solna) DDPS Nr 2 brak 2012 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

liczba spotkań
liczba osób biorących udział w spotkaniach

Kontynuacja projektu "Ruch na zdrowie" DDPS Nr 2 brak 2012 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
liczba usług
liczba osób korzystających

Zwiększenie aktywności fizycznej poprzez 
wdroŜenie nowej formy zajęć ruchowych-nordic 

walking

DPS
ul.Ametystowa 22

w Lublinie brak
od kwietnia do 

października 2012 środki własne DPS 0,00 zł
środki własne 

DPS 0,00 zł
liczba osób  uczestniczących w zajęciach liczba 
zajęć

Zajęcia grupowe
muzyczno-ruchowe

DPS im W. 
Michelisowej

ul.Archidiakońska 7
w Lublinie brak

2012 rok
cyklicznie w kaŜdy 
wtorek miesiąca 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

liczba spotkań
liczba uczestników

Zajęcia na sali rehabilitacyjnej

DPS im W. 
Michelisowej

ul.Archidiakońska 7
w Lublinie brak

2012 rok
codziennie od pon 

do pt 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
liczba zorganizowanych zajęć                                     
liczba uczestników

Zapoznanie osób starszych z róŜnymi formami 
aktywności seniorów F-5/SPS-21 Centrum Aktywności i Rozwoju Seniorów kwiecień 2012 ok.50,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

ok.50,00 zł
wkład własny 

sponsora
liczba seniorów uczestniczących w spotkaniach
liczba partnerów zaangaŜowanych w spotkania

Zorganizowanie 4 turnusów wypoczynkowych dla 
seniorów w Krynicy, Jastrzębiej Górze i 

Sarbinowie

Polski Związek 
Emerytów, 
Rencistów i 
Inwalidów

Oddział Okręgowy brak informacji

maj 2012 rok
wrzesień 2012 rok środki uczestników 0,00 zł 0,00 zł środki uczestników

liczba turnusów
liczba uczestników

2.1.2. Działania na rzecz zwiększenia 
aktywności fizycznej ( z 

uwzględnieniem moŜliwości i 
ograniczeń seniorów)
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państwo gmina inne nazwa wska źnika
warto ść

wska źnika

Zwiększenie dostępności do usług 
rehabilitacyjnych świadczonych dla seniorów w 
Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym dla Dzieci 

Specjalnej Troski

Zespół Ośrodków 
Wsparcia w 

Lublinie ul.Lwowska 
28 brak

 2012
0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

liczba osób korzystających z usług 
rehabilitacyjnych
liczba wykonanych zabiegów rehabilitacyjnych

państwo gmina inne nazwa wska źnika
warto ść

wska źnika

Spotkanie-Profilaktyka prozdrowotna-obszar 
działania SPS-18

 (badania pomiaru cukru, ciśnienia, tętna, zasad 
udzielania pierwszej pomocy) F-4/SPS-18,19,22

Parafia p.w. Św. Antoniego Padewskiego, Przychodnia 
FARMED, SPSK 4 marzec 2012 ok.200 zł 0,00 zł 0,00 zł

ok.200 zł-wkład 
własny sponsora

liczba przeprowadzonych badań
liczba zbadanych osób

Spotkanie-Profilaktyka prozdrowotna-obszar 
działania SPS-19

 (badania pomiaru cukru, ciśnienia, tętna, zasad 
udzielania pierwszej pomocy) F-4/SPS-18,19,22

Parafia p.w. Św. Andrzeja Boboli, NZOZ Specjalistyka 
"Czechów" kwiecień 2012 ok.200 zł 0,00 zł 0,00 zł

ok.200 zł-wkład 
własny sponsora

liczba przeprowadzonych badań
liczba zbadanych osób

Spotkanie-Profilaktyka prozdrowotna-obszar 
działania SPS-22

 (badania pomiaru cukru, ciśnienia, tętna, zasad 
udzielania pierwszej pomocy) F-4/SPS-18,19,22

Parafia p.w. Św. Dobrego Pasterza, NZOZ 
Specjalistyka TEHAND, SPSK 4, Instytut Medycyny 

Wsi październik 2012 ok.200 zł 0,00 zł 0,00 zł
ok.200 zł-wkład 

własny sponsora
liczba przeprowadzonych badań
liczba osób objętych badaniami

2.3.2. Organizacja sezonowych 
szczepień Szczepienia ochronne przeciw grypie dla osób 

powyŜej 65 roku zycia WZiSS UM brak
październik 2012                 

listopad 2012                   199 900 zł 0 199 900? 0 liczba osób objętych szczepieniami

SZACUNKOWY 
KOSZT CELU  2       212 050 zł 

Zadanie  2

Nie zostało 
zrealizowane 

(prosz ę wskaza ć 
powód)

Zadanie  3

Nie zostało 
zrealizowane 

(prosz ę wskaza ć 
powód)

Źródła finansowania Wskaźniki realizacji zadania

Zwiększanie dost ępno ści do usług medycznych

2.2.1.Otworzenie punktu poradniczo-
konsultacyjnego dla seniorów

2.2.2.Zwiększenie dostępności do 
usług rehabilitacyjnych.

Przewidywany 
okres realizacji Koszt działaniaDziałania Realizowane działania Realizator Partnerzy

2.3.1.Organizacja badań 
profilaktycznych (ewentualne akcje 

uliczne-mierzenie ciśnienia, badania 
krwi, poziomu cukru itp.)

Realizacja profilaktycznych programów zdrowotnych, skierowanych do starszych mieszka ńców.

Działania Realizowane działania Realizator Partnerzy
Przewidywany 
okres realizacji Koszt działania

Źródła finansowania Wskaźniki realizacji zadania
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państwo gmina inne nazwa wska źnika
warto ść

wska źnika

3.1.1.Powołanie Rady 
Seniorów, jako organu 

opiniodawczo-
konsultacyjnego w sprawach 

dotyczących seniorów.

3.1.2.Powołanie 
Pełnomocnika ds.seniorów, 

jako rzecznika interesów 
seniorów.

Spotkanie z członkami Lubelskiego Towarzystwa 
Miłośników KsiąŜek F-2  Lubelskie Towarzystwo Miłośników KsiąŜek kwiecień 2012 100 zł 0,00 zł 0,00 zł

ok. 100 zł wkład własny 
sponsorów liczba osób uczestniczących w spotkaniu

Teatralny wrzesień-wyjście do teatru im. J.Osterwy 
obszar działania SPS-22 F-4/SPS-18,19,22 Parafia p.w. Dobrego Pasterza, Teatr im. J. Osterwy wrzesień 2012  około 500 zł 0,00 zł 0,00 zł

wkład własny sponsora 
około 500 zł

liczba osób uczestniczących w wyjściu do teatru
liczba uzyskanych wejściówek
liczba instytucji zaangaŜowanych w realizacje 
zadania

,,Mobilna biblioteka dla seniorów'' F-5, SPS-17
Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima 

Łopacińskiego Filia Nr 22  ul. Kruczkowskiego 14 2012 rok działanie bezkosztowe 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

liczba seniorów zainteresowanych akcją
liczba pracowników zaangaŜowanych w Akcję, 
częstotliwość wizyt w celu przekazania lub 
odebrania ksiąŜki od seniora
liczba wypoŜyczonych ksiąŜek

Organizowanie wyjść seniorów do instytucji 
kulturalnych w mieście

Polski Związek 
Emerytów, 
Rencistów i 
Inwalidów

Oddział Okręgowy brak 1 raz na kwartał koszty własne 0,00 zł 0,00 zł koszty własne
liczba wyjść
liczba osób (4 spotkania po 50 osób)

Organizowanie wycieczek dla mieszkańców Domu-
"Najciekawsze Miejsca Lubelszczyzny"

DPS
ul.Ametystowa 22

w Lublinie brak  od kwietnia do listopada 2012 środki własne DPS 0,00 zł
środki własne 

DPS 0,00 zł
liczba osób  uczestniczących
liczba wycieczek

Lublin jako miasto spotkania trzech kultur-poznawanie 
historii miasta (cykl wykładów), zwiedzanie zabytków, 

muzeów, udział w imprezach i wydarzeniach  
organizowanych na terenie miasta - projekt w ramach 

konkursu ogłaszanego corocznie przez LUW
DDPS Nr 1

ul.Niecała 16 brak  od marca do października 2012 koszt ok. 12 000 zł 12 000 0 0,00 zł

liczba osób  uczestniczących 
liczba zajęć i ich rodzaje

Wycieczki poznawcze po Lublinie i okolicy

DPS im W. 
Michelisowej

ul.Archidiakońska 7
w Lublinie brak 

2012 rok
cyklicznie co 2 tygodnie

koszt ogółem
ok. 1 500 zł

paliwo 1 000 zł
poczęstunek 500 zł 0,00 zł ok. 1 500 zł 0,00 zł

liczba spotkań
liczba uczestników wycieczek samochodowych
liczba uczestników wycieczek pieszych

Zwiedzanie Podziemi miasta Lublin oraz Zamku 
Lubelskiego, Starówki Lubelskiej wycieczka piesza, 

zwiedzanie, posiłek.
DPS "Betania"

w Lublinie brak lipiec 2012 rok
koszt ogółem
ok. 1 000 zł 0,00 zł 1 000 zł 0,00 zł liczba uczestników wycieczki

Działania

Zadanie  1

3.1.3.UmoŜliwienie 
aktywnego korzystania z 

oferty instytucji kulturalnych 
Lublina-organizowanie 

bezpłatnych biletów wstępu 
do instytucji kulturalnych 

miasta./UŁATWIENIE 
KORZYSTANIA Z OFERTY 
INSTYTUCJI KULTURY W 

MIEŚCIE 

Podniesienie aktywno ści społecznej osób starszych

Przewidywany okres realizacji Koszt działaniaRealizowane działania Realizator Partnerzy

Misja
Poprawa jako ści Ŝycia i funkcjonowania seniorów dzi ęki zacie śnieniu współpracy mi ędzysektorowej i wypracowaniu innowacyjnych instrume ntów wsparcia, pobudzaniu aktywno ści społecznej seniorów i poprawie 

wizerunku osób starszych

Cel 3 Aktywizacja społeczna seniorów

Źródła finansowania Wskaźniki realizacji zadania

Nie zostało 
zrealizowane (prosz ę 

wskaza ć powód)
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Wyjazd nad Zalew Zemborzycki w Lublinie
- relaks nad wodą, posiłek

DPS "Betania"
w Lublinie brak czerwiec, lipiec 2012 rok

koszt ogółem
ok. 200 zł 0,00 zł 200,00 zł 0,00 zł liczba uczestników wycieczki

Wyjazd nad Jezioro, np.Firlej lub Piaseczno
DPS "Betania"

w Lublinie brak  lipiec 2012 rok
koszt ogółem

ok. 600 zł 0,00 zł 600,00 zł 0,00 zł liczba uczestników wycieczki

Zwiedzanie Muzeum Wsi Lubelskiej Skansen w 
Lublinie

DPS "Betania"
w Lublinie brak sierpień 2012 rok

koszt ogółem
ok. 400 zł 0,00 zł 400,00 zł 0,00 zł liczba uczestników wycieczki

Spotkanie z naturą, spacer po Ogrodzie Botanicznym
DPS "Betania"

w Lublinie brak lipiec, sierpień 2012 rok
koszt ogółem

ok. 300 zł 0,00 zł 300,00 zł 0,00 zł liczba uczestników wycieczki

Zwiedzanie Muzeum na Majdanku w Lublinie
DPS "Betania"

w Lublinie brak wrzesień 2012 rok
koszt ogółem

ok. 700 zł 0,00 zł 700,00 zł 0,00 zł liczba uczestników wycieczki

Wycieczka Kazimierz Dolny-Nałęczów-Janowiec
zwiedzanie z przewodnikiem, obiad

DPS "Betania"
w Lublinie brak czerwiec lub lipiec 2012 rok

koszt ogółem
ok. 1 500 zł 0,00 zł 1 500,00 zł 0,00 zł liczba uczestników wycieczki

Zorganizowanie 10 wycieczek i spacerów

Polski Związek 
Emerytów, 
Rencistów i 
Inwalidów

Oddziały Rejonowe 
i Koła brak informacji

10 razy w ciągu roku w okresie wiosny, 
lata, jesieni 2012 roku koszty własne 0,00 zł 0,00 zł koszty własne

liczba wycieczek, spacerów
liczba uczestników (10 wycieczek po 20 osób)

państwo gmina inne nazwa wska źnika
warto ść

wska źnika

Spotkanie opłatkowe (kolędowanie, jasełka 
,poczęstunek) F-4/SPS-18,19,22

Parafia p.w. Św. Andrzeja Boboli, Szkoły Podstawowe i 
ponadpodstawowe z dzielnicy Czechów, wolontariat, 

sponsorzy styczeń 2012
ok. 300 zł wkład własny 

sponsorów 0,00 zł 0,00 zł
ok. 300 zł wkład własny 

sponsorów

liczba uczestników spotkania
liczba zaangaŜowanych szkół
liczba zaangaŜowanych uczniów
liczba wolontariuszy

Spotkanie karnawałowe (wspólna zabawa 
,poczęstunek) F-4/SPS-18,19,22 Parafia p.w. Św. Andrzeja Boboli luty 2012

środki własne
uczestników-ok. 3 000 

zł 0,00 zł 0,00 zł

środki własne
uczestników-ok. 3 000 

zł liczba uczestników spotkania karnawałowego

Spotkanie-Idą Święta (wspólne robienie kartek 
świątecznych ,poczęstunek)- obszar działania SPS-18 F-4/SPS-18,19,22

Parafia p.w. Św. Antoniego Padewskiego, szkoły 
podstawowe i ponadpodstawowe z terenu 

Kalinowszczyzny grudzień 2012
ok. 400 zł wkład własny 

sponsorów 0,00 zł 0,00 zł
ok. 400 zł wkład własny 

sponsorów

liczba uczestników spotkania
liczba zrobionych kartek
liczba zaangaŜowanych instytucji
liczba zaangaŜowanych uczniów

Spotkanie integracyjne Seniorów z okazji Świąt BoŜego 
Narodzenia F-1 DPS im. Matki Teresy z Kalkuty w Lublinie grudzień 2012

brak
danych 0,00 zł 0,00 zł

środki pozyskane od 
sponsorów liczba uczestników spotkania

liczba osób prowadzących spotkanie

Spotkanie "Wigilia pod gwiazdami" F-2

 Środowiskowy Hufiec Pracy,  Lubelski Zakład 
Energetyczny "LUB- ZEL",Lubelski Bank śywności, 

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe"Gerwazy" grudzień 2012 500 zł 0,00 zł 0,00 zł
500 zł wkład własny 

sponsorów liczba osób  uczestniczących w spotkaniu 

3.1.4.Organizowanie 
wycieczek dla seniorów- 
np.spotkania z przyrodą, 

zwiedzania zabytków 
sakralnych, miejsc pamięci 

narodowej i innych.

Wzmacnianie integracji mi ędzypokoleniowejZadanie  2

Nie zostało 
zrealizowane  

(prosz ę wskaza ć 
powód)

Źródła finansowania

Przewidywany okres realizacji Koszt działania

Wskaźniki realizacji zadania

Działania Realizowane działania Realizator Partnerzy
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Spotkanie-"Wieczór kolęd" F-2 DPS. ul.Kosmonautów 78 grudzień 2012 500 zł 0,00 zł 0,00 zł
500 zł wkład własny 

sponsorów liczba osób  uczestniczących w spotkaniu

Spotkanie Wielkanocne-przy wspólnym wielkanocnym 
stole, pełnym tradycyjnych potraw, z 

okolicznościowymi pieśniami. CAiRS brak kwiecień  2012 500 zł 0,00 zł 0,00 zł
ok. 500 zł wkład własny 

sponsorów

liczba osób  uczestniczących w spotkaniu
liczba plakatów i ulotek informacyjnych
liczba zaangaŜowanych partnerów

Międzynarodowy Dzień Seniora - uroczystosc 
połaczona z koncertami, wernisaŜem i poczestunkiem CAiRS brak październik 2012 400 zł 0,00 zł 0,00 zł 400

liczba osób uczestniczących                                            
liczba plakatów i ulotek informacyjnych

"Wigilia"-przy wspólnym stole pełnym tradycyjnych 
potraw, ze śpiewaniem kolęd, Jasełkami CAiRS brak grudzień  2012 500 zł 0,00 zł 0,00 zł

ok. 500 zł wkład własny 
sponsorów

liczba osób  uczestniczących w spotkaniu
liczba plakatów i ulotek informacyjnych
liczba partnerów zaangaŜowanych w spotkanie

Organizacja uroczystości, spotkań 
okolicznosciowych:spotkania świąteczne, walentynki, 

dzień kobiet, dzień seniora, święto odzyskania 
niepodległości, mikołajki, inne uroczystości

DPS
ul.Ametystowa 22

w Lublinie brak  2012 środki własne DPS 0,00 zł
środki własne 

DPS 0,00 zł
liczba osób  uczestniczących
liczba odbytych spotkań

Organizowanie spotkań okolicznościowych, 
integracyjnych z mieszkańcami innych DPS, oraz 

uczestnikami Placówek Wsparcia Dziennego

DPS
ul.Ametystowa 22

w Lublinie brak  2012 środki własne DPS 0,00 zł
środki własne 

DPS 0,00 zł
liczba osób  uczestniczących
liczba zajęć

Organizowanie spotkań okolicznościowych (spotkania 
świąteczne, z okazji imienin uczestników itp.)

DDPS Nr 1
ul.Niecała 16 brak  2012 brak danych 0,00 zł brak danych 0,00 zł

liczba uczestników spotkania
liczba spotkań

Organizowanie spotkań okolicznościowych 

Zespół Ośrodków 
Wsparcia w Lublinie

DDPS Nr 2 brak  2012 brak danych 0,00 zł brak danych 0,00 zł

liczba osób biorących udział w  spotkaniu
liczba spotkań

Spotkanie-"Wieczór kolęd" F-3 Szkoła Podstawowa Nr 29 ul.Waldeloty w Lublinie grudzień  2012 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

liczba seniorów uczestniczących w  spotkaniu
liczba uczniów uczestniczących w  spotkaniu

Organizacja spotkania opłatkowego dla podopiecznych 
placówek pomocy społecznej miasta Lublin

DPS
"Kalina" brak styczeń 2012

 Środki pozyskane od 
sponsorów 0,00 zł 0,00 zł

 Środki pozyskane od 
sponsorów liczba osób uczestniczących w  spotkaniu

Impreza okolicznościowa "Walentynkowa"-upominki, 
poczęstunek, oprawa muzyczna

DPS "Betania"
w Lublinie brak 14 luty 2012 rok 800 zł 0,00 zł 800 zł 0,00 zł liczba osób uczestniczących w  imprezie

Integracyjna impreza okolicznościowa- z okazji Dnia 
kobiet z mieszkańcami innych Domów Pomocy 

Społecznej-upominki, poczęstunek, oprawa muzyczna
DPS "Betania"

w Lublinie brak 8 marca 2012 rok 1 500 zł 0,00 zł 1 500 zł 0,00 zł liczba osób uczestniczących w  imprezie

Organizacja imprezy-"50-LECIE DOMU POMOCY 
SPOŁECZNEJ BETANIA"-impreza dla mieszkańców 

oraz zaproszonych gości, władz miasta, przedstawicieli 
lubelskich urzędów

DPS "Betania"
w Lublinie brak wrzesień 2012 rok 9 000 zł 0,00 zł

 Środki 
pozyskane od 

sponsorów
 Środki pozyskane od 

sponsorów liczba osób uczestniczących w  imprezie

Festiwal Pieśni Maryjnej- konkurs- spotkanie dla 
mieszkańców Domu oraz delegacji, gości z innych 

Domów
DPS "Betania"

w Lublinie brak październik 2012 rok 1 500 zł 0,00 zł 1 500 zł 0,00 zł liczba osób uczestniczących w  konkursie

,,Łączymy pokolenia'' - odwiedziny osób starszych w 
miejscu ich zamieszkania w okresie Świąt 
Wielkanocnych oraz BoŜego Narodzenia F-5, SPS-17 Szkoła Podstawowa Nr 40

kwiecień 2012
grudzień 2012 ok.400 zł 0,00 zł 0,00 zł

ok.400zł 
wkład własny sponsora

liczba osób odwiedzonych
liczba dzieci odwiedzających osoby starsze
liczba zaangaŜowanych pracowników socjalnych 
liczba złoŜonych wizyt u osób starszych
liczba upominków świątecznych (kartek, stroików)

Działania podejmowane na okoliczność Dnia Kobiet - 
,,Kwiatek dla seniorki'' F-5, SPS-17 Szkoła Podstawowa Nr 40 marzec 2012 ok.80 zł 0,00 zł 0,00 zł

ok. 80 zł 
wkład własny 
sponsorów

liczba osób odwiedzonych
liczba dzieci odwiedzających osoby starsze
liczba zaangaŜowanych pracowników socjalnych 
liczba złoŜonych wizyt u osób starszych
liczba laurek i kwiatów przekazanym dzieciom

Odwiedziny osób starszych w miejscu zamieszkania w 
okresie Świąt Wielkanocnych oraz BoŜego Narodzenia F-5, SPS-20

Szkoła Podstawowa Nr 30, Gimnazjum Nr 3, Szkoła 
Podstawowa Nr 25, Gimnazjum Nr 29, Klub ,,Źródło '', 

lokalne parafie,
kwiecień 2012
grudzień 2012 ok. 400 zł 0,00 zł 0,00 zł

ok.400zł 
wkład własny sponsora

liczba osób odwiedzonych
liczba dzieci odwiedzających osoby starsze
liczba zaangaŜowanych pracowników socjalnych 
liczba złoŜonych wizyt u osób starszych
liczba upominków świątecznych - stroików

3.2.1.Organizowanie 
spotkań (np. z okazji świąt) 

w ramach integracji 
międzypokoleniowej/organiz

owanie 
międzypokoleniowych 

uroczystości i wydarzeń 
kulturalnych
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Organizowanie 4 spotkań okolicznościowych, 
świątecznych, wieczorków bajkowych

Polski Związek 
Emerytów, 
Rencistów i 
Inwalidów

Oddziały Rejonowe 
i 4 Koła brak

kwiecień 2012
grudzień 2012

2400 zł
koszt własny 0,00 zł 0,00 zł 2 400,00 zł liczba osób uczestniczących w spotkaniu

Zabawa "Andrzejkowa" impreza dla mieszkańców 
DPS "Betania"

w Lublinie brak 30.11.2012  rok 400 zł 0,00 zł 400 zł 0,00 zł liczba osób uczestniczących w  zabawie

"O kobietach, nie tylko dla kobiet"-Spotkanie 
integracyjne z okazji Dnia Kobiet CAiRS brak marzec  2012 bezkosztowo 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

liczba osób  uczestniczących w spotkaniu
liczba osób  plakatów i ulotek informacyjnych

"Dziecięcy Dzień Radości" organizacja festynu 
łączącego pokolenia-osoby starsze dla dzieci w 

obszarze SPS-22 F-4/SPS-18,19,22 Parafia p.w. Dobrego Pasterza, sponsorzy czerwiec 2012
ok.2 000 zł wkład 
własny sponsorów 0,00 zł 0,00 zł

ok.2 000 zł wkład 
własny sponsorów

liczba osób starszych zaangaŜowanych w 
organizację festynu
liczba dzieci uczestniczących w festynie

Organizowanie spotkań integracyjnych z 
przedstawicielami jednostek współpracujących: (SP NR 
24, Przedszkole Nr 78, studenci Akademii Medycznej, 

Filia MOPR Nr 5, Ośrodek Wychowawczy)
DDPS Nr 1

ul.Niecała 16
SP NR 24, Przedszkole NR 78, studenci Akademii 

Medycznej, Filia MOPR Nr 5, Ośrodek Wychowawczy  2012 0 0,00 zł 0 0,00 zł

liczba uczestników spotkania
liczba spotkań

Spotkanie przy piosence legionowej-budowanie więzi 
międzypokoleniowej, poczęstunek (3 spotkania)-obszar 

działania SPS-18,19,22 F-4/SPS-18,19,22

Parafia p.w. Św. Antoniego Padewskiego, Parafia p.w. 
Św. Andrzeja Boboli, Parafia p.w.Dobrego Pasterza, 

Szkoły Podstawowe i Średnie, Hufiec  ZHP Lublin-Miasto listopad 2012
ok. 900 zł wkład własny 

sponsorów 0,00 zł 0,00 zł
ok. 900 zł wkład własny 

sponsorów

liczba spotkań
liczba uczestników
liczba instytucji zaangaŜowanych do realizacji 
zadania
liczba harcerzy zaangaŜowanych w realizacje 

"Spotkanie przy grillu" F-1/SPS-1,4
Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w 

Lublinie sierpień 2012 ok. 400 zł 0,00 zł 0,00 zł

ok. 400 zł- środki 
pozyskane od 

sponsora

liczba uczestników spotkania
liczba osób prowadzących spotkania
liczba osób biorących udział w występach

Spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka F-2/SPS 16
Świetlica Opiekunczo-Wychowawcza"Promyk",SPnr 10, 

DPS "KALINA", Stowarzyszenie"Węglin" styczeń 2012 600 zł 0,00 zł 0,00 zł

ok. 600 zł- środki 
pozyskane od 

sponsora

liczba osób starszych uczestniczących w 
spotkaniu
liczba dzieci uczestniczących w spotkaniu 

Spotkanie z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia 
Osób Starszych F-2/SPS 7

Wielopokoleniowy Klub Wolontariatu, Przychodnia 
lekarza rodzinnego ul. Topolowa, Parafia pw. Św. 

M.Kolbe,Kolegium Pracowników SłuŜb społecznych. październik 2012 2 000 zł 0,00 zł 0,00 zł
ok. 2000 zł- środki 

pozyskane  z projektu
liczba osób  uczestniczących w spotkaniu
liczba zaangaŜowanych instytucji

Bal Andrzejkowy F-2
Przedsiębiorstwo WielobranŜowe"Gerwazy", Lubelski 

Bank śywności, listopad  2012 5 000 zł 0,00 zł 0,00 zł
5000 zł- środki 

pozyskane z projektu liczba osób  uczestniczących w balu

Organizowanie spotkań integracyjnych z 
przedstawicielami róŜnych środowisk, ze szkołami oraz 

przedszkolami
DDPS Nr 2

brak  2012 0 0,00 zł 0 0,00 zł

liczba zaangaŜowanych partnerów                             
liczba uczestników spotkania
liczba spotkań

"Zimowe love story"-koncert Walentynkowy-impreza 
okolicznościowa CAiRS brak luty  2012 bezkosztowo 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

liczba osób  uczestniczących w spotkaniu
liczba plakatów i ulotek informacyjnych

"Lato ach to Ty"-bal letni CAiRS brak sierpień  2012 200 zł 0,00 zł 0,00 zł

200 zł- środki 
pozyskane od 

sponsora
liczba osób  uczestniczących w spotkaniu
liczba plakatów i ulotek informacyjnych

"Dawne pieśni patriotyczne"-ognisko na terenach przy 
Zalewie Zemborzyckim CAiRS brak lipiec  2012 100 zł 0,00 zł 0,00 zł

100 zł- środki 
pozyskane od 

sponsora
liczba osób  uczestniczących w spotkaniu
liczba plakatów i ulotek informacyjnych

Warsztat kreatywności- zajęcia klubowe plastyczne 2 
edycje CAiRS brak

lipiec 2012                                                    
sierpień 2012 0 zł 0,00 zł 0,00 zł 0 liczba osób biorących udział ww warsztatach

Historia bliska i daleka- spotkanie patriotyczne 
przygotowane przez seniorów dla seniorów oraz 

zainteresowanej młodzieŜy (Spotkanie 
międzypokoleniowe) CAiRS brak listopad  2012 bezkosztowo 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

liczba seniorów uczestniczących w zabawie
liczba młodzieŜy uczestniczącej w zabawie
liczba plakatów i ulotek informacyjnych

"Andrzejkowy czas"-zabawa połączona z tradycyjnymi 
wróŜbami CAiRS brak listopad  2012 100 zł 0,00 zł 0,00 zł

100 zł- środki 
pozyskane od 

sponsora
liczba seniorów uczestniczących w zabawie
liczba plakatów i ulotek informacyjnych

3.2.2.Organizacja 
wieczorków bajkowych, 

teatrzyków kukiełkowych, 
spotkań przy grillu, festynów, 

pogadanek a takŜe 
wieczorków wspominkowych 

itp.
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"Międzynarodowy dzień seniora"-uroczystość 
połączona z koncertami, wernisaŜem oraz 

poczęstunkiem CAiRS brak październik  2012 400 zł 0,00 zł 0,00 zł

400 zł- środki 
pozyskane od 

sponsora

liczba osób  uczestniczących w spotkaniu
liczba osób  plakatów i ulotek informacyjnych
liczba zaangaŜowanych partnerów

Nawiązanie współpracy ze Szkołą Podstawową Nr 51 
im. Jana Pawła II, oraz Świetlicą Wsparcia Dziennego 
"Jutrzenka"-celem realizacji projektów integrujących 

pokolenia

DPS
ul.Ametystowa 22

w Lublinie brak  2012 środki własne DPS 0,00 zł
środki własne 

DPS 0,00 zł

liczba partnerów                               liczba 
podjętych wspólnie inicjatyw                   liczba 
seniorów objętych integracją międzypokoleniową

Bal Karnawałowy CAiRS brak styczeń 2012 300 zł 0,00 zł 0,00 zł

300 zł- środki 
pozyskane od 

sponsora
liczba osób  uczestniczących w balu
liczba plakatów i ulotek informacyjnych

Impreza plenerowa "Piknik Majowy"
DPS "Betania"

w Lublinie brak 08.05.2012 rok 700 zł 0,00 zł 700 zł 0,00 zł liczba osób uczestniczących w  imprezie

Spotkanie "Powitanie lata"
DPS "Betania"

w Lublinie brak 28.06.2012 rok 800 zł 0,00 zł 800 zł 0,00 zł liczba osób uczestniczących w  spotkaniu

Pogadanka nt.: ,,Izolacja społeczna ludzi starszych 
ludzi starszych'' 

Pogadanka nt.: ,,Piękny wiek - jak polepszyć jakość 
Ŝycia w starości?'' F-5, SPS - 21 CIK, psycholog

luty 2012   
 maj 2012 ok.50,00zł 0,00 zł 0 zł

ok.50,00 zł wkład 
własny

Liczba spotkań
liczba seniorów uczestniczących w spotkaniach 
edukacyjnych
liczba partnerów zaangaŜowanych w organizację 
spotkań

Organizacja "Międzynarodowego Dnia Seniora"

Polski Związek 
Emerytów, 
Rencistów i 
Inwalidów brak

październik
2012 rok 7 500 zł 0,00 zł 4 500 zł

ok.3 000,00 zł 
koszt własny liczba osób uczestniczących w  spotkaniu

"Budowanie więzi międzypokoleniowej" F-1/SPS-3

Przedszkole nr 26 ul.Rynek 12 Lublin
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i MłodzieŜy 

Niepełnosprawnej "Słoneczko" 2012 ok. 100 zł 0,00 zł 0,00 zł

wkład własny partnera 
Przedszkola nr 26 ok. 

100 zł

liczba uczestników spotkania
liczba spotkań
liczba osób prowadzących spotkania
liczba zaangaŜowanych instytucji

Stała współpraca z Zespołem Szkół nr 1 im. 
Władysława Grabskiego w Lublinie i  Zespołem Szkół 

Ekonomicznych im. J.i A. Vetterów i Szkołą 
Podstawową nr 2 w Lublinie- występy okolicznościowe

DPS im W. 
Michelisowej

ul.Archidiakońska 7
w Lublinie

Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego
  Zespół Szkół Ekonomicznych im. J.i A. Vetterów 

Szkołą Podstawową nr 2 w Lublinie 2012 poczęstunek- 500 zł 0,00 zł
poczęstunek- 500 

zł 0,00 zł
liczba uczestników spotkań
liczba spotkań

państwo gmina inne nazwa wskaźnika
wartość

wskaźnika

Współpraca z wolontariuszami ze szkół gimnazjalnych 
w ramach "Szkolnego koła wolontariatu", odwiedzanie 

podopiecznych, wspólne spędzanie wolnego czasu
DPS "Betania"

w Lublinie wolontariusze
styczeń-czerwiec, 

październik-grudzień 2012 rok bd 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
liczba osób objętych wsparciem wolontariackim
liczba wolontariuszy

Zorganizowanie punktu usługowego "Drobne poprawki 
i usługi- senior seniorowi"

Polski Związek 
Emerytów, 
Rencistów i 
Inwalidów brak informacji 2012 rok wg potrzeb 800 zł 0,00 zł

wynajęcie lokalu
800 zł 0,00 zł

liczba osób objętych wsparciem wolontariackim
liczba wolontariuszy

3.3.2. Propagowanie działań 
w zakresie "wsparcia 

sąsiedzkiego"

SZACUNKOWY 
KOSZT CELU 3         63 830 zł 

Wskaźniki realizacji zadania

Rozwój wolontariatu osób starszych

Koszt działania

Nie zostało 
zrealizowane (proszę 

wskazać powód)

3.2.3.Uczestnictwo seniorów 
w imprezach 

okolicznościowych 
organizowanych przez 

szkoły, przedszkola (np. 
"wiosna teatralna", konkursy 

poezji, przedstawienia).

Zadanie  3

Działania Realizowane działania Realizator Partnerzy

Źródła finansowania

3.3.1.Propagowanie idei 
wolontariatu wśród osób 
starszych np. Senior dla 

seniora.

Przewidywany okres realizacji

Strona 12



Program wsparcia i aktywizacji seniorów lubelskich

państwo gmina inne nazwa wska źnika
warto ść

wska źnika

Nawiązanie współpracy z Domem Kultury "Ruta", 
celem uczestnictwa i współorganizowania wydarzeń 

kulturalnych Np.: wystawy plastyczne

PS
ul.Ametystowa 22

w Lublinie brak  2012 środki własne DPS 0,00 zł
środki własne 

DPS 0,00 zł
liczba osób  uczestniczących
liczba spotkań

Promocja placówki w środowisku lokalnym- 
zorganizowanie Dnia otwartego (projekt) DDPS Nr 1 brak czerwiec 2012 ok.15 000 zł 0,00 zł ok.15 000 zł 0,00 zł

liczba osób  uczestniczących

Organizacja kiermaszu prac mieszkańców podczas 
V Festiwalu Pieśni Maryjnej, wystawa prac

DPS "Betania"
w Lublinie brak październik 2012 rok ok. 400 zł 0,00 zł ok..400 zł 0,00 zł

liczba osób biorących udział w 
kiermaszu
liczba osób biorących udział w 
wystawie

Organizacja kiermaszy świątecznych dla 
mieszkańców Domu i ich rodzin

DPS "Betania"
w Lublinie brak

kwiecień,
 grudzień 2012 rok 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

liczba osób biorących udział w 
kiermaszu

Organizacja XII Przeglądu Artystycznego Seniorów

Polski Związek 
Emerytów, Rencistów i 

Inwalidów-Oddział 
Okręgowy brak listopad 2012 rok 2 000,00 zł 0,00 zł 2 000,00 zł 0,00 zł liczba uczestników

Organizacja VIII Przeglądu, Rękodzieła i 
Twórczości Plastycznej Seniorów

Polski Związek 
Emerytów, Rencistów i 

Inwalidów-Oddział 
Okręgowy brak październik 2012 rok 1 500,00 zł 0,00 zł 1 500,00 zł 0,00 zł liczba uczestników

Organizacja i udział w Przeglądzie artystycznym 
ZOW DDPS Nr 2 brak wrzesień 2012 0 0,00 zł 0 0,00 zł

liczba osób biorących udział w 
przeglądzie

Organizacja i udział w Przeglądzie artystycznym 
ZOW

Zespół Ośrodków 
Wsparcia w Lublinie

DDPS Nr 1 brak wrzesień 2012 0 0,00 zł 0 0,00 zł
liczba osób biorących udział w 
przeglądzie

Udział w konkursach organizowanych przez 
instytucje pomocowe i kulturalne DDPS Nr 1 brak  2012 0 0,00 zł 0 0,00 zł

liczba osób biorących udział w 
konkursach

Udział w konkursach organizowanych przez 
instytucje pomocowe i kulturalne DDPS Nr 2 brak  2012 0 0,00 zł 0 0,00 zł

liczba osób biorących udział w 
konkursach

Współpraca z DK LSM DDPS Nr 2 DK LSM  2012 0 0,00 zł 0 0,00 zł liczba osób biorących udział 

Misja

Realizator Partnerzy
Przewidywany okres 

realizacjiDziałania

Poprawa jako ści Ŝycia i funkcjonowania seniorów dzi ęki zacie śnieniu współpracy mi ędzysektorowej i wypracowaniu innowacyjnych instrumentów wsparcia, pobudza niu aktywno ści społecznej seniorów i 
poprawie wizerunku osób starszych

Cel 4 Poprawa wizerunku osób starszych w społeczno ści lokalnej

Promocja aktywno ści osób starszych

Nie zostało 
zrealizowane 

(prosz ę wskaza ć 
powód)

Wskaźniki realizacji zadania

Realizowane działania Koszt działania

Zadanie  1

4.1.2. Organizowanie występów 
kulturalnych seniorów-spektakli 

teatralnych, koncertów, zespołów 
seniorów, festynów./UMOśLIWIENIE 

PREZENTACJI DZIAŁALNOŚCI 
ARTYSTYCZNEJ,TWÓRCZEJ I 

KULTURALNEJ SENIORÓW

Źródła finansowania

4.1.1.Organizowanie kiermaszów, 
wystaw prac plastycznych i innych 

wytworzonych przez seniorów
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Współpraca z Teatrem NN DDPS Nr 1 Teatr NN  2012 0 0,00 zł 0 0,00 zł liczba osób biorących udział 

Przegląd twórczości artystycznej podopiecznych 
domów pomocy społecznej z terenu województwa 
lubelskiego, wydanie broszury informacyjnej, itp.

DPS
"Kalina" brak

 2012
przełom maja i czerwca

brak danych
środki pozyskane od 

sponsorów 0,00 zł 0,00 zł

brak danych
środki pozyskane od 

sponsorów

liczba osób biorących udział w 
przeglądzie
liczba wydanych broszur

Pokaz mody - Dojrzałe kolory CAiRS brak wrzesień 2012 rok

brak danych
środki pozyskane od 

sponsorów 0 0

brak danych
środki pozyskane od 

sponsorów liczba osób biorących udział w pokazie

"Beczka śmiechu"-wieczór humoru i satyry CAiRS brak wrzesień 2012 bezkosztowo 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

liczba osób  uczestniczących w 
spotkaniu

4.1.3. Włączenie lokalnych władz i 
mass mediów do działań 

promocyjnych i informacyjnych, 
relacjonowania działań 

podejmowanych na rzecz osób 
starszych.

"Akcja informacyjna" F-3

Gazety lokalne: "Goniec osiedlowy", "Ku wspólnocie", 
"Nowy impuls", gazety miejskie "Kurier lubelski", Dzienny 

Dom Pomocy Społecznej nr 2 ul. Pozytywistów 16, 
administracja osiedla Mickiewicza, Parafia św. Józefa, 

Dom Kultury LSM, Rada Dzielnicy Rury. 2012 rok 300 zł 0,00 zł 0,00 zł
wkład własny 

sponsorów            300

liczba publikacji
liczba ulotek
liczba ogłoszeń w parafiach
liczba informacji podanych do 
rzecznika Prezydenta Miasta Lublin i 
na strony internetowe

4.2.1.Organizowanie 
okolicznościowych spotkań z 

rodzinami mieszkańców w ramach 
podtrzymywania więzi rodzinnych. Organizowanie okolicznościowych spotkań z 

rodzinami mieszkańców w ramach podtrzymywania 
więzi rodzinnych.

DPS
ul.Ametystowa 22

w Lublinie brak  2012
środki własne DPS - 

brak danych 0,00 zł

środki własne 
DPS  brak 

danych 0,00 zł brak

SZACUNKOWY 
KOSZT CELU 4        19 200 zł 

Zadanie  2 Wspieranie i zacie śnianie wi ęzi osób starszych z ich rodzinami
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