
PROJEKT PROGRAMU 
ZDROWIE DLA LUBLINA 
NA LATA 2021-2025

RAPORT Z KONSULTACJI 
SPOŁECZNYCH
 25 listopada 2020 r.





O CO PYTALIŚMY?



Konsultacje społeczne dotyczyły projektu Programu Zdrowie dla Lublina na lata 
2021-2025, który określa lokalną strategię w zakresie polityki zdrowotnej, wskazuje 
kierunki planowanych przez samorząd Miasta Lublin działań w obszarze zdrowia 
publicznego zmierzających do poprawy stanu zdrowia mieszkańców.

Przedmiotem konsultacji było uzyskanie opinii mieszkańców Miasta Lublin na 
temat opracowanego projektu Programu Zdrowie dla Lublina na lata 2021-2025 
poprzez uzyskanie ich uwag, wniosków i propozycji do projektu.

  O CO PYTALIŚMY?     



  O CO PYTALIŚMY?     

Konsultacje przeprowadzono w następujących formach:

 przyjmowanie opinii na piśmie na adres: konsultacje@lublin.eu 
 jeden dyżur konsultacyjny w dniu 9 listopada 2020 r. w godzinach 15.30 – 17.30  przeprowadzony w formie telefonicznej i 

mailowej przez pracownika Wydziału Zdrowia i Profilaktyki w siedzibie Urzędu Miasta Lublin przy  ul. Spokojnej 2, 20-074 
Lublin



CO USŁYSZELIŚMY? 



     UCZESTNICY       

W trakcie konsultacji społecznych mieszkańcy Lublina przesłali drogą mailową uwagi dotyczące 
projektu Programu Zdrowie dla Lublina na lata 2021-2025.

W opinii mieszkańców w Programie należy uwzględnić m.in.:
 aspekt zaburzeń psychicznych związany z pandemią koronowirusa,
 działania profilaktyczne zapobiegające schorzeniom narządów płciowych u mężczyzn,
 promocję mobilności aktywnej wśród mieszkańców, jako ważne działanie w profilaktyce otyłości i nadwagi.

Powyższe uwagi zostaną wpisane do Programu (w całości lub w części) jako zadania do realizacji 
w latach 2021-2025.



     UCZESTNICY       

W trakcie dyżuru konsultacyjnego mieszkańcy Lublina nie zgłosili        
telefonicznie i mailowo żadnej uwagi.
Dyżur przeprowadzony został w godzinach popołudniowych przez      
pracownika Wydziału Zdrowia i Profilaktyki Urzędu Miasta Lublin.
 



 Program wskazuje kierunki planowanych przez 
Miasto Lublin działań w obszarze polityki 
zdrowotnej zmierzających do poprawy stanu 
zdrowia mieszkańców.

 W Programie określono dwa priorytetowe 

obszary wyznaczające kierunki działań, których 
celem jest poprawa stanu zdrowia 
mieszkańców Miasta. 

 Obszary priorytetowe dotyczą:
 I. Promocji zdrowia wśród mieszkańców
 II. Profilaktyki, uwzględniającej główne czynniki 

ryzyka występujących chorób wśród 
mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem 
chorób zakaźnych.

CO DAJE PROGRAM 
ZDROWIE DLA 
LUBLINA NA LATA 
2021-2025  



KALENDARIUM



 start konsultacji społecznych                 // 3.11.2020 r. 

dyżur konsultacyjny ul. Spokojna 2         // 9.11.2020 r.  godz. 15:30-17:30 

zakończenie konsultacji społecznych   // 18.11. 2020 r.

  przesyłanie opinii mailowo                     // od 3 listopada do 18 listopada 2020 r.

  KALENDARIUM     



CO DALEJ?



Projekt uchwały w sprawie Programu Zdrowie dla Lublina na lata 2021-2025 zostanie 
przedłożony na Sesję Rady Miasta Lublin  w miesiącu grudniu 2020 r. lub styczniu 2021 r.

  CO DALEJ?      

Informacja o podjęciu uchwały zostanie zamieszczona na stronie internetowej Miasta Lublin

Działania na rzecz promocji i poprawy zdrowia mieszkańców Lublina.



INFORMACJE O KONSULTACJACH

 WYDZIAŁ ZDROWIA I PROFILAKTYKI

 URZĄD MIASTA LUBLIN

KONSULTACJE ZREALIZOWAŁA:

Małgorzata Kępa-Mitura



DZIĘKUJEMY 
ZA WSZYSTKIE OPINIE
I UWAGI !



DZIĘKUJEMY 
ZA WSZYSTKIE OPINIE!OPIS AKCJI INFORMACYJNEJ



 Promocja konsultacji społecznych projektu Programu Zdrowie dla Lublina na lata 2020-2025 odbywała się poprzez:

 Zamieszczenie przez Biuro Prasowe Urzędu Miasta Lublin informacji o konsultacjach na stronie internetowej: www.lublin.eu

 Informacja o konsultacjach zamieszczona została w Kurierze Lubelskim w papierowym wydaniu z 4 listopada 2020 r. 
 w artykule:  "Najczęściej zabijają nas choroby serca i nowotwory"

AKCJA INFORMACYJNA

     UCZESTNICY       

   AKCJA INFORMACYJNA      

http://www.lublin.eu/


Akcja informacyjna – Dziennik Wschodni



Akcja informacyjna – Gazeta Jawny Lublin



Akcja informacyjna
Radio Centrum



Akcja informacyjna
Radio ESKA Lublin



Akcja informacyjna
 Lublin 24
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