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Opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych
jest obligatoryjnym zadaniem własnym powiatu. Strategia Rozwiązywania Problemów
Społecznych w Powiecie Lubartowskim na lata 2007-2013 została przyjęta Uchwałą
Nr X/61/07 Rady Powiatu w Lubartowie dnia 3 grudnia 2007 roku. Jest dokumentem
określającym priorytety w działaniach powiatu w zakresie polityki społecznej. Pomaga
w umocowaniu prawnym konkretnych działań.
Główną przyczyną opracowania Strategii była konieczność określenia polityki
społecznej Powiatu Lubartowskiego oraz misji, jej celów i kierunków działania na najbliższe
lata, pozwalających na budowanie w miarę spójnego i skutecznego systemu instytucjonalnej
ochrony bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu, tak by dać im możliwość
i gwarancję zaspokojenia różnorodnych potrzeb, dążeń, aspiracji i oczekiwań pojedynczych
grup i ludzi.
Fundamentem Strategii jest maksymalne wykorzystanie istniejących zasobów
i potencjału. Dla bezpieczeństwa socjalnego wymagane jest bowiem stworzenie takiego
systemu zaspokajania potrzeb społecznych, który szybko reaguje na zmiany i adaptuje się do
stale zmieniających się warunków społecznych. Misją Strategii jest podniesienie poziomu
życia ludności Powiatu Lubartowskiego do standardów europejskich przez pełniejsze
zaspokojenie ich potrzeb społecznych. Stanowi podstawowy element strategii i jest jej celem
nadrzędnym, który kształtuje kierunki działania. Misja została sprecyzowana w 5 celach
strategicznych zawierających cele szczegółowe i konkretne działania do realizacji przez
jednostki organizacyjne powiatu lubartowskiego, tj.: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
domy pomocy społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy, szkoły, Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna oraz warsztaty terapii zajęciowej.
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Cel I Wyrównywanie szans życiowych osób niepełnosprawnych:

1. Zwiększenie dostępu do edukacji, pracy, usług i świadczeń:
Opracowanie i rozpowszechnianie informacji o prawach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych

Rok
20072013




Działania
Bieżące informacje z zakresu rehabilitacji społecznej oraz możliwość dofinansowań ze środków PFRON-strona
internetowa PCPR Lubartów
plakaty, ulotki, artykuły w prasie lokalnej dotyczące programu Aktywny Samorząd (2013)

Realizator
PCPR

Prowadzenie działań edukacyjnych wśród uczniów oraz rodziców pełnosprawnych w zakresie rozumienia potrzeb osób niepełnosprawnych i
przestrzegania ich praw
Rok
2007











Działania
spotkanie z rodzicami 2 klas z kuratorem sądowym ZKSS o tematyce m.in. obowiązków i praw ucznia i
człowieka.
spotkanie rodziców z 3 klas z prezesem Stowarzyszenia Emaus ks. Arkadiuszem Paśnikiem. Prelekcja
dotyczyła także tolerancji i przeciwdziałaniu dyskryminacji
odbyło się spotkanie uczniów z 3 klas z prokuratorem sądowym.
Udział uczniów w akcji honorowego krwiodawstwa.
Przynależność uczniów do harcerstwa.
Współpraca ze Stowarzyszeniem Emaus (3 nauczycieli w formie wolontariatu udzielało porad, lekcji osobom
potrzebującym), współpraca ze Stowarzyszeniem Powrotu z U- szkolenie grona pedagogicznego z zakresu
uzależnień.
Współorganizacja i udział w sesjach Sejmiku Dzieci i Młodzieży Miasta Lubartów dotycząca tematyki
niepełnosprawności.
Wolontariat w DPS w Kocku
Akcje informacyjno-plakatowe na temat funkcjonowania i potrzeb ludzi niepełnosprawnych oraz

Realizator
RCEZ

ZS Nr 2
ZS w Kocku
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2008









2009









2010







przestrzegania ich praw.
Lekcje wychowawcze na temat postaw wobec osób niepełnosprawnych. Działaniami objęci byli wszyscy
uczniowie szkoły- 185 os.
spotkanie dla rodziców uczniów 3 klas z prezesem Stowarzyszenia Emaus A. Paśnikiem.
obserwacja rozpraw sądowych przez uczniów w Sądzie Rejonowym w Lubartowie.
Udział uczniów w akcji honorowego krwiodawstwa.
Współorganizacja i udział w sesjach Sejmiku Dzieci i Młodzieży Miasta Lubartów dotycząca tematyki
niepełnosprawności.
Wolontariat w DPS w Kocku
Akcje informacyjno-plakatowe na temat funkcjonowania i potrzeb ludzi niepełnosprawnych oraz
przestrzegania ich praw.
Lekcje wychowawcze na temat postaw wobec osób niepełnosprawnych. Działaniami objęci byli wszyscy
uczniowie szkoły- 218 os.
Zajęcia naszych uczniów pod opieką nauczycieli z uczniami klas integracyjnych w SP nr 4.
Udział uczniów w akcji honorowego krwiodawstwa.
Udział uczniów w akcji "Miś", w ramach której uczniowie zbierali maskotki, a następnie dostarczyli je do
Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego do Firleja, gdzie przekazano je wychowankom w czasie
wspólnej zabawy.
Współorganizacja i udział w sesjach Sejmiku Dzieci i Młodzieży Miasta Lubartów dotycząca tematyki
niepełnosprawności.
Wolontariat w DPS w Kocku
Akcje informacyjno-plakatowe na temat funkcjonowania i potrzeb ludzi niepełnosprawnych oraz
przestrzegania ich praw.
Lekcje wychowawcze na temat postaw wobec osób niepełnosprawnych. Działaniami objęci byli wszyscy
uczniowie szkoły- 219 os.

RCEZ

ZS Nr 2
ZS w Kocku

RCEZ

ZS Nr 2
ZS w Kocku

Uczniowie pod opieką nauczycieli przygotowali programy artystyczne w DPS w Kocku ,OSW w Firleju, DPS RCEZ
w Jadwinów, odwiedzając tym samym osoby niepełnosprawne i chore.
zorganizowanie występu w Domu Pomocy Społecznej w Kocku (16. listopada Międzynarodowy Dzień
Tolerancji - uczniowie 2 klas pod opieką nauczyciela).
zorganizowanie KONCERTU KOLĘD w Ośrodku Szkolno–Wychowawczym w Firleju (uczniowie 2 klas pod
opieką nauczyciela).
zorganizowanie KONCERTU KOLĘD w Domu Pomocy Społecznej w Jadwinowie.
Udział uczniów w warsztatach i debacie „Młodzi wykluczeni”- Lublin
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2011













Udział uczniów w akcji honorowego krwiodawstwa.
Udział uczniów w akcji "Miś", w ramach której uczniowie zbierali maskotki, a następnie dostarczyli je do
Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego do Firleja, gdzie przekazano je wychowankom w czasie
wspólnej zabawy.
Zajęcia naszych uczniów pod opieką nauczycieli z uczniami klas integracyjnych w SP nr 4.
Współorganizacja i udział w sesjach Sejmiku Dzieci i Młodzieży Miasta Lubartów dotycząca tematyki
niepełnosprawności.
Wolontariat w DPS w Kocku
Akcje informacyjno-plakatowe na temat funkcjonowania i potrzeb ludzi niepełnosprawnych oraz
przestrzegania ich praw.
Lekcje wychowawcze na temat postaw wobec osób niepełnosprawnych. Działaniami objęci byli wszyscy
uczniowie szkoły- 203 os
zorganizowanie występu (KONCERT KOLĘD) w kościele oo. Kapucynów w Lubartowie.
zorganizowanie występu: Przez motywy literackie - motyw anioła w Domu Pomocy Społecznej w Jadwinowie.
Zorganizowanie spotkania dla uczniów z Michałem Filipowiczem koordynatorem wolontariatu w Hospicjum
Św. Anny w Lubartowie, którego celem było przybliżenie uczniom zasad funkcjonowania hospicjum i
wolontariatu.
konferencja dla uczniów z cyklu „W obronie i promocji zdrowia” pt. Sprawni Niepełnosprawni, wspólnie
ze Stowarzyszeniem ALWERNIA, Starostwem Powiatowym w Lubartowie oraz Lubelskim Forum Organizacji
Osób Niepełnosprawnych Sejmik Wojewódzki.
odbyło się spotkanie przedstawiciela Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie, działającego
przy Europejskim Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw z uczniami naszej szkoły.
Wyjazd uczniów do Domu Dziecka w Kijanach.
Propagujemy przynależność do konstruktywnych grup rówieśniczych (wskazanie właściwych sposobów
spędzania czasu wolnego, właściwe relacje rówieśnicze, praca na rzecz innych).
Upowszechniamy ideę wolontariatu: honorowe krwiodawstwo, współpraca z hospicjum małego dziecka im.
Małego Księcia- zbiórka nakrętek,
współpraca z Zarządem Ogrodów Działkowych „Relaks”– pomoc osobom starszym w cięższych pracach,
inicjowanie akcji charytatywnych – akcja Góra Grosza, akcja Miś, wsparcie fundacji Jaśka Meli, w ramach
współpracy z ośrodkiem Szkolno- Wychowawczym w Firleju zorganizowano akcję miś na Mikołaja oraz
przekazano maskotki. Nawiązano integrację z uczniami Ośrodka poprzez edukację i zabawę .
Współorganizacja i udział w sesji Parlamentu Dzieci i Młodzieży Województwa Lubelskiego dotycząca
tematyki niepełnosprawności oraz pomoc w organizacji I Forum Młodych „Być twórcą samego siebie”.

ZS Nr 2
ZS w Kocku

RCEZ

ZS Nr 2
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Wolontariat w DPS w Kocku
Akcje informacyjno-plakatowe na temat funkcjonowania i potrzeb ludzi niepełnosprawnych oraz
przestrzegania ich praw.
 Lekcje wychowawcze na temat postaw wobec osób niepełnosprawnych. Działaniami objęci byli wszyscy
uczniowie szkoły- 170 os.
Tydzień Wolontariatu
 Spotkanie z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej ( projekcja filmów, kiermasz ozdób świątecznych)
 Zajęcia i filmy na temat wolontariatu wśród osób niepełnosprawnych
 Udział w wojewódzkim Konkursie ,,Pomoc niesie radość"
2012














2013



Uczniowie przygotowali i wystawili w Domu Pomocy Społecznej w Jadwinowie programy artystyczne: „Jan
Kochanowski – jego życie i twórczość” oraz „Przez motywy literackie - motyw anioła”.
Uczniowie wzięli udział w IV Debacie "Młodzi Zagubieni"z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka
(10 grudnia) we współpracy z Fundacją im. Roberta Schumana, którego ideą jest upowszechnianie i ochrona
praw człowieka.
przedstawiciele Technikum Zawodowego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej wzięli udział w II Forum Młodych
„Od praw dziecka do praw seniora”, które odbyło się w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Wyjazd uczniów do Domu Dziecka w Kijanach.
Udział uczniów w akcji Góra Grosza.
Udział uczniów w akcji honorowego krwiodawstwa.
Udział uczniów w akcji "Miś", w ramach której uczniowie zbierali maskotki, a następnie dostarczyli je do
Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego do Firleja, gdzie przekazano je wychowankom w czasie
wspólnej zabawy.
Współorganizacja i udział w sesji Parlamentu Dzieci i Młodzieży Województwa Lubelskiego dotycząca
tematyki niepełnosprawności oraz pomoc w organizacji II Forum Młodych „Od praw dziecka do praw
seniora”.
Wolontariat w DPS w Kocku.
Współpraca z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Kocku ( udział uczestników WTZ w imprezach szkolnych,
organizacja kiermaszy świątecznych, wspólne zajęcia warsztatowe)
Akcje informacyjno-plakatowe na temat funkcjonowania i potrzeb ludzi niepełnosprawnych oraz
przestrzegania ich praw.
Lekcje wychowawcze na temat postaw wobec osób niepełnosprawnych. Działaniami objęci byli wszyscy
uczniowie szkoły- 143 os.
W szkole realizowane są programy: wychowawczy i profilaktyki, corocznie poddawane ewaluacji.

ZS w Kocku

RCEZ

ZS Nr 2
ZS w Kocku

RCEZ
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Przestrzegane są zapisy w statucie dotyczące praw i obowiązków ucznia. Upowszechnia się wiedzę na temat
praw ucznia.
 w ramach współpracy z Fundacją Sokrates z Lublina młodzież RCEZ uczestniczyła w spotkaniu z prawnikiem
"Prawa dziecka, ucznia, człowieka".
 udział uczniów w III Forum Młodych Lublin 2013 „Jesteśmy różni - możemy być razem”.
 Udział uczniów w akcji "Miś" (uczniowie zbierali pluszowe zabawki- następnie wyjechali z opiekunem do
Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Firleju, gdzie przekazano je od Św. Mikołaja dla podopiecznych
ośrodka w czasie wspólnej zabawy).
 Udział uczniów w akcji Góra Grosza.
 Organizacja zbiórki nakrętek.
 Udział uczniów w zbiórce „Pola Nadziei” (wolontariusze z opiekunem przeprowadzili kwestę na rzecz
Hospicjum Św. Anny w Lubartowie).
 Promocja krwiodawstwa „Młoda krew ratuje życie”. W szkole działa Szkolna Liga Krwiodawstwa, zachęcając
młodzież do oddawania krwi (w roku szkolnym 2013/2014 r. uczniowie RCEZ oddali 80,5 l krwi).
Rodzice skorzystali z następujących szkoleń:
 Rola rodziny w przezwyciężeniu problemów dorastającej młodzieży-jak skutecznie pomóc dziecku.
 „Zachowania suicydalne dzieci i młodzieży”.
Dla nauczycieli zorganizowano szkolenie „Indywidualizacja procesu kształcenia” we współpracy z PPP w Lubartowie
 Zajęcia mające na celu charakter profilaktyki dla uczniów klas I i II Liceum Ogólnokształcącego i Technikum ZS Nr 2
Zawodowego pt. „Prowadzenie kampanii informujących na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i
przeciwdziałania ich dyskryminacji”.
 Współorganizacja i udział w sesji Parlamentu Dzieci i Młodzieży Województwa Lubelskiego dotycząca
tematyki: „Człowiek, niepełnosprawność, społeczeństwo” oraz pomoc w organizacji III Forum Młodych
„Jesteśmy różni! Możemy być razem”, a także konferencji „Pokonaj smoka”.
ZS w Kocku
 Wolontariat w DPS w Kocku.
 Współpraca z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Kocku ( udział uczestników WTZ w imprezach szkolnych,
organizacja kiermaszy świątecznych, wspólne zajęcia warsztatowe)
 Akcje informacyjno-plakatowe na temat funkcjonowania i potrzeb ludzi niepełnosprawnych oraz
przestrzegania ich praw.
 Lekcje wychowawcze na temat postaw wobec osób niepełnosprawnych. Działaniami objęci byli wszyscy
uczniowie szkoły- 131 os.
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Organizowanie procesu kształcenia uczniów niepełnosprawnych dostosowanego do ich indywidualnych możliwości

Rok
2007





2008





2009





2010






2011




Działania
2 uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności – dostosowanie metod i form kształcenia ze względu na
problemy zdrowotne
Dostosowanie form i warunków przeprowadzania egzaminów zewnętrznych do potrzeb i możliwości
zdających
Prowadzono indywidualizację nauczania uczniów z niepełnosprawnością, dostosowano wymagania edukacyjne
oraz metody i formy pracy, także w ramach indywidualnego nauczania.
4 uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności – dostosowanie metod i form kształcenia ze względu na
problemy zdrowotne
Dostosowanie form i warunków przeprowadzania egzaminów zewnętrznych do potrzeb i możliwości
zdających
Prowadzono indywidualizację nauczania uczniów z niepełnosprawnością, dostosowano wymagania edukacyjne
oraz metody i formy pracy, także w ramach indywidualnego nauczania.
6 uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności– dostosowanie metod i form kształcenia ze względu na
problemy zdrowotne
Dostosowanie form i warunków przeprowadzania egzaminów zewnętrznych do potrzeb i możliwości
zdających
Prowadzono indywidualizację nauczania uczniów z niepełnosprawnością, dostosowano wymagania edukacyjne
oraz metody i formy pracy, także w ramach indywidualnego nauczania.
7 uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności– dostosowanie metod i form kształcenia ze względu na
problemy zdrowotne
1 uczennica z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – zajęcia rewalidacyjne w wymiarze 2 godzin
tygodniowo, dostosowanie metod i form kształcenia ze względu na problemy zdrowotne
Dostosowanie form i warunków przeprowadzania egzaminów zewnętrznych do potrzeb i możliwości
zdających
Prowadzono indywidualizację nauczania uczniów z niepełnosprawnością, dostosowano wymagania edukacyjne
oraz metody i formy pracy, także w ramach indywidualnego nauczania.
1 uczennica z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego objęta nauczaniem indywidualnym – zajęcia
rewalidacyjne w wymiarze 2 godzin tygodniowo, dostosowanie metod i form kształcenia ze względu na
problemy zdrowotne
7 uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności – dostosowanie metod i form kształcenia ze względu na

Realizator
ZS W Kocku
RCEZ

ZS W Kocku
RCEZ

ZS W Kocku
RCEZ

ZS W Kocku

RCEZ

ZS W Kocku
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2012








problemy zdrowotne
Dostosowanie form i warunków przeprowadzania egzaminów zewnętrznych do potrzeb i możliwości
zdających
Zostały powołane zespoły do planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
dla 36 uczniów w roku szkolnym 2011/12. Do zadań zespołu należy realizacja zadań określonych w
rozporządzeniu a w szczególności: ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologicznopedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w
tym szczególne uzdolnienia; określanie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy
psychologiczno-pedagogicznej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych ucznia, a w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologicznopedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej-także z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu lub
opinii; przygotowanie i prowadzenie odpowiedniej dokumentacji, dokonywanie oceny efektywności
zaproponowanych działań form pracy, przynajmniej dwa razy do roku.
1 uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – zajęcia rewalidacyjne w wymiarze 2 godzin
tygodniowo, dostosowanie metod i form kształcenia ze względu na problemy zdrowotne
1 uczennica z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego objęta nauczaniem indywidualnym – zajęcia
rewalidacyjne w wymiarze 2 godzin tygodniowo, dostosowanie metod i form kształcenia ze względu na
problemy zdrowotne
5 uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności – dostosowanie metod i form kształcenia ze względu na
problemy zdrowotne
Dostosowanie form i warunków przeprowadzania egzaminów zewnętrznych do potrzeb i możliwości
zdających
Otoczono pełną opieką psychologiczno- pedagogiczną uczniów wymagających pomocy, umożliwiono im
prawidłowe funkcjonowanie w szkole i środowisku.
W roku szkolnym 2012/13 59 uczniów zgłoszono do pomocy psychologiczno- pedagogicznej. 22 uczniów
korzystało z tej pomocy. Zostały powołane zespoły do planowania i koordynowania udzielania pomocy
psychologiczno-pedagogiczne, które miały za zadanie ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy;
określanie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania pomocy; dokonywanie oceny efektywności
zaproponowanych działań przynajmniej dwa razy do roku. Dla każdego ucznia ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi powołane zostały zespoły nauczycieli, które pracują pod przewodnictwem przewodniczącego
zespołu i koordynatora, pedagoga szkolnego. Dla każdego z tych uczniów opracowano Kartę Indywidualnych
potrzeb (KIPU) oraz Program Działań Wspierających Ucznia (PDWU) lub Indywidualny Program Edukacyjno
– Terapeutyczny (IPET). Przygotowane zostały programy pracy z uczniami w ramach przedmiotu oraz plany
pracy na zajęciach pozalekcyjnych. Zaproponowano także poradnictwo zawodowe dla uczniów i ich rodziców/
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opiekunów prawnych, które prowadzi powołany przez Dyrektora doradca zawodowy.
1 uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – zajęcia rewalidacyjne w wymiarze 2 godzin
tygodniowo, dostosowanie metod i form kształcenia ze względu na problemy zdrowotne
1 uczennica z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego objęta nauczaniem indywidualnym – zajęcia
rewalidacyjne w wymiarze 2 godzin tygodniowo, dostosowanie metod i form kształcenia ze względu na
problemy zdrowotne
3 uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności – dostosowanie warunków kształcenia ze względu na
problemy zdrowotne
Dostosowanie form i warunków przeprowadzania egzaminów zewnętrznych (maturalnego, potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe i potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie) do potrzeb i możliwości zdających
Otoczono pełną opieką psychologiczno- pedagogiczną uczniów wymagających pomocy, umożliwiono im
prawidłowe funkcjonowanie w szkole i środowisku.
Zostały powołane zespoły do planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej
dla 3 uczniów posiadających orzeczenia i 12 uczniów posiadających opinie PPP. Dla każdego ucznia
opracowano Kartę Indywidualnych potrzeb (KIPU) oraz Program Działań Wspierających Ucznia (PDWU) lub
Indywidualny Program Edukacyjno- Terapeutyczny (IPET). Przygotowane zostały programy pracy z uczniami
w ramach przedmiotu oraz plany pracy na zajęciach pozalekcyjnych. Odbyły się liczne spotkania z rodzicami.
Zorganizowano także poradnictwo zawodowe dla uczniów posiadających opinie i orzeczenia z PPP lub
mających problemy i ich rodziców.
Uczniowie posiadający orzeczenia uczestniczą w indywidualnych zajęciach rewalidacyjnych, w wymiarze 2
godzin tygodniowo, dla jednego ucznia zorganizowano nauczanie indywidualne.
Nauczyciele uczestniczą w licznych szkoleniach, dzięki temu skuteczniej mogą pomóc uczniom i rodzicom. W
roku 3013 były to np. „Indywidualizacja procesu kształcenia”, czy „Wychowawca jako lider formalny i
nieformalny”.
Dla uczniów i rodziców uczniów mających problemy szkoła pomaga zorganizować terapię u specjalistów
(PPP, Stowarzyszenie Alwernia i inne).
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Stworzenie możliwości aktywnego udziału osób niepełnosprawnych w życiu lokalnej społeczności

Rok
2007

Działania
Organizacja trzydniowego biwaku w Zagłęboczu ( 31 osób)
Organizacja wernisażu prac podopiecznych naszego Domu w Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim
Organizacja jednodniowej wycieczki do Zamościa ( 24 podopiecznych)
Organizacja VIII Pielgrzymki Środowiska Pomocy Społecznej woj. Lubelskiego ( podopieczni placówek
pomocy społecznej z terenu województwa lubelskiego)
Udział w Spotkaniu Artystów Nieprzetartego Szlaku (10 osób)
Wizyta w Muzeum Św. Anny w Lubartowie
Udział w Przeglądzie Artystycznym w Ostrowie Lubelskim (10 osób)
Współorganizacja pleneru w Kozłówce „Twórczość bez granic” (49 osób)
wycieczka autokarowa (2 razy) ok. 40 osób
wycieczki rowerowe (2 razy) 10 osób
wyjścia do kina na senas filmowy (2 razy) ok. 40 osób
udział w II Miejskiej Paraolimpiadzie
udział w Dniu Osoby Niepełnosprawnej organizowanym przez SIL (32 osoby)
Udział w Turniejach Tenisa Stołowego( w tym organizacja turnieju) (2 razy) ok. 40 osób

Realizator
DPS w Ostrowie
Lubelskim

WTZ w Ostrowie
Lubelskim






Udział w kiermaszu wielkanocnym i bożonarodzeniowym w Lubartowie 4 os. niepełnospr.
Wystawa prac uczestników WTZ w Ostrowie Lubelskim pt „Świat koloru – Nasz świat” w Centrum
Kultury w Ostrowie Lubelskim - 40 osób niepełnosprawnych
Impreza Integracyjna „Moja Sztuka – Moje Życie „ w Ostrowie Lubelskim – 88 os.
niepełnosprawnych
Zabawa Andrzejkowa – 56 os. niepełnosprawnych
Integracyjny wyjazd do kina w Lublinie – 27 os. niepełnosprawnych
Wycieczka integracyjna do Sandomierza i okolic – 30 os. niepełnospr.
Wycieczka „Śladami czarownic” do Bałtowa i Jaskini Raj – 35 os. niepełnospr.





Organizacja trzydniowego biwaku w Zagłęboczu ( 27 osób)
Organizacja trzydniowej wycieczki do Wrocławia i okolic ( 6 mieszkańców)
Organizacja dwudniowej wycieczki do Lichenia ( udział wzięło 21 mieszkańców)
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Wystawienie przedstawienia Jasełkowego w II L.O. im Piotra Firleja przez uczestników ŚDS (15 osób
niepełnosprawnych i 40 widzów – młodzież)
Wizyta w Muzeum Regionalnym w Lubartowie (26 osób)
wycieczki rowerowe – w tym rajd rowerowy (4 razy) 16 osób
wycieczki autokarowe (3 razy) ok.40 osób
wyjazd do Cinema City w Lublinie 14 osób
udział w Anielskiej Gali Wolontariatu w Lubartowie 30 osób
udział w III Miejskiej Paraolimpiadzie 18 osób
Udział w Turniejach Tenisa Stołowego( w tym organizacja turnieju) (2 razy) ok. 38 osób
Organizacja integracyjnych warsztatów plastycznych z młodzieżą – 25 osób niepełnosprawnych i 21
wolontariuszy - młodzież
Wycieczki, imprezy integracyjne, kulturalne i sportowe: udział w 16 Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy; wyjazd do kina; wystawienie Jasełek w świetlicy Zespołu Szkół w Kocku; Dyskoteka ostatkowa oraz
konkursy związane z Tłustym Czwartkiem; Walentynki; udział w uroczystości upamiętniającej 67 rocznicę
śmierci gen. Fr. Kleeberga dowódcy S.G.O. „Polesie” – ostatnich regularnych wojsk II Rzeczypospolitej;
współudział w organizacji Dnia Kultury Żydowskiej; udział w warszawskich Łazienkach Półfinale IV Edycji
Festiwalu Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty; „Muzyczna Majówka – śpiewać każdy może ” –
piknik integracyjny w Sułoszynie; pielgrzymka do Sanktuarium Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w
Krasnobrodzie; udział w Koncercie w Muszli Praskiej; udział w obchodach Dni Kocka (występ wokalny oraz
sprzedaż wyrobów wykonanych przez uczestników WTZ w Kocku); udział w mitingu sportowo-rekreacyjnym
w Ostrowie Lubelskim; wycieczka do Kazimierza Dolnego; wyjazd do Sokołowa Podlaskiego na IX Piknik
Integracyjny; IV Wojewódzkim Przeglądzie Rękodzieła i Twórczości Plastycznej Seniorów i Osób
Niepełnosprawnych w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie; udział w Przeglądzie Twórczości
Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „Ogrody Integracji” w Grodzisku Mazowieckim; Udział w III
Integracyjnym Przeglądzie Aktywności Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „Moja Sztuka – Moje Życie” w
Ostrowie Lubelskim; udział chętnych osób w zbiórce żywności w ramach ogólnopolskiej akcji pod hasłem
„Podziel się posiłkiem”; grzybobranie w Sułoszynie; udział w III Miejskiej Paraolimpiadzie i Warsztatach
Plastycznych „Poznaj mnie poznaj siebie” w Lubartowie; wizyta Teatru Profilaktyczno-Edukacyjnego
„MASKA” z Krakowa. Przedstawienie zatytułowane „W rajskim ogrodzie, czyli jak wytrzymać z kobietą” komedia o charakterze kabaretowym; udział w Andrzejkach zorganizowanych przez ŚDS Lubartów w lokalu
„Gościnne Progi”; udział w Koncercie połączonym z wystawą Osób Niepełnosprawnych zorganizowanym
przez Stowarzyszenie Przyjaciół Galerii „Sztuka Niepełnosprawnych Wśród Nas” w Sali Koncertowej PKiN w
Warszawie ; udział w Andrzejkach w DPS w Kocku; udział w III Mikołajkowym Turnieju Tenisa Stołowego
w Lubartowie; Udział w ogólnopolskiej Mikołajkowo- Świątecznej Zbiórce Żywności; kiermasz prac
Bożonarodzeniowych; wyjazd do Teatru im. Juliusz Osterwy w Lublinie na sztukę pt. „Balladyna”
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Szkolenia uczestników
udział 5 uczestników WTZ w szkoleniu „Indywidualne ścieżki kariery zawodowej szansą dla osób
niepełnosprawnych”
udział 16 uczestników WTZ w szkoleniu (zajęcia z psychologiem, doradcą zawodowym, prawnikiem,
asystentem osoby niepełnosprawnej, specjalistą ds. rozwiązywania problemów środowiska osób
niepełnosprawnych oraz zajęcia komputerowe, z terapii zajęciowej, imprezy integracyjne)
udział 4 uczestników WTZ w Kocku w szkoleniu „Warsztaty psychologiczne”
Udział w kiermaszu bożonarodzeniowym w Lubartowie 2 os. niepełnospr.
Impreza Integracyjna „Moja Sztuka – Moje Życie” wraz z konkursem prac plastycznych i rękodzielniczych –
80 os. niepełnospr.
Wycieczka Integracyjna Kraków – Zakopane – 30 os. niepełnospr.
Wyjazd do kina Plaza w Lublinie – 31 os. niepełnospr.
Wycieczka do Lublina - 26 os. niepełnospr.
Organizacja trzydniowego biwaku w Zagłęboczu ( 31 osób)
Organizacja I Integracyjnego Turnieju sportowego ‘’ Wiosenne potyczki” ( udział wzięło ok. 120 os.)
Organizacja dwudniowej wycieczki do Torunia( udział wzięło 6 mieszkańców)
Wyjścia do kina na seans (6 razy) średnio 40 osób
Rajdy rowerowe (4 razy) średnio 14 osób
Treningi tenisa stołowego w pawilonie sportowym LEWART (9 razy) ok. 10 osób
Udział w Turniejach Tenisa Stołowego( w tym organizacja turnieju) (2 razy) ok. 40 osób
Udział w przeglądach twórczości osób niepełnosprawnych (1 raz) 10 osób
udział w IV Miejskiej Paraolimpiadzie 19 osób
Udział w Warsztatach plastyczno – muzycznych organizowanych przez wolontariuszy
Udział w Jasełkach w Sz.P. nr 3 w Lubartowie
Wystawienie Jasełek
Udział w 17 Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy organizowanym w Zespole Szkół w Kocku
Udział w organizacji loterii fantowej, w ramach ogólnopolskiej akcji UNICEF "Na ratunek dzieciom Kongo", z
której dochód przekazany zostanie na zakup szczepionek dla dzieci afrykańskich (przekazanie fantów na
loterię);
Udział w konkursie „Mój najpiękniejszy dzień w życiu” organizowanym przez PFRON
Wyjazd do kina na film „Popiełuszko”
Integracyjny Turniej „Wiosenne Potyczki” w Ostrowie Lubelskim (6 uczestników +1 instruktor)
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Pogadanka na temat agresji przeprowadzona przez psychologa
Udział w konkursie plastycznym „To co zrobią moje dłonie” w Gościeradowie
Festiwal Zaczarowanej Piosenki – półfinał w Łazienkach w Warszawie
Muzyczna Majówka w Sułoszynie
Wyjazd do Warszawy – Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych
„Jak zdobyć mężczyznę” – przedstawienie teatralne
Turniej Tenisa Stołowego w Ostrowie Lubelskim
Wycieczka na Roztocze
Wyjazd do Krakowa na finał Zaczarowanej Piosenki
Spektakl teatralny „Początek Dobrej Nowiny”
Mityng „Radość nie zna barier” w Ostrowie Lubelskim
Występ Grzegorza Fijałkowskiego na dniach Kocka
„Moja Sztuka – Moje Życie” 2009 w Ostrowie Lubelskim
Udział w ogólnopolskiej zbiórce żywności „Podziel się posiłkiem”
V Wojewódzki Przegląd Rękodzieła i Twórczości Plastycznej Seniorów i Osób Niepełnosprawnych
Lekcja historii – Konna wyprawa śladami 3 pułku Strzelców konnych im. Hetmana polnego koronnego Stefana
Czarnieckiego w Kocku
IV Miejska Paraolimpiada i warsztaty plastyczne „Poznaj mnie – poznaj siebie” w Lubartowie
Wyjazd do kina na film „Miłość na wybiegu”
Wyjazd do Warszawy „Sztuka niepełnosprawnych Wśród Nas”
Przedstawienie teatralne pt. „Spełnione sny”
Udział w konkursach dla osób niepełnosprawnych w Lublinie: Plastyczny – Urokliwe zakątki Lubelszczyzny
Fotograficzny – Lubelszczyzna w obiektywie; Poezji - Poezja w prozie życia
IV Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego w Szkole Podstawowej w Łucce
Wyjazd do kina na film „Ostatnia akcja”
Spotkanie opłatkowe z rodzinami oraz zarządem TWK – krótka prezentacja artystyczna o tematyce
bożonarodzeniowej
Udział w Spotkaniach z kolędą w Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim – 2 os. niepełnospr.
Kulig dla uczestników WTZ w Ostrowie Lubelskim – 34 os. niepełnospr.
4 x Wyjazd do kina w Lubartowie ( 27 os. + 12 os. + 19 os. + 12 os.)
Impreza Integracyjna „Moja Sztuka – Moje Życie” w Ostrowie Lubelskim
Wyjazd do teatru muzycznego w Lublinie – 30 os. niepełnospr.
I Turniej Tenisa Stołowego dla Osób Niepełnosprawnych – 100 os. niepełnospr.
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Organizacja trzydniowego biwaku w Zagłęboczu ( 27 osób)
Organizacja II Integracyjnego Turnieju sportowego ‘’ Wiosenne potyczki” ( udział wzięło ok.150 os.)
Organizacja wyjazdu do kina do Lublina( 20 osób)
Wyjścia do kina na seans (2 razy) średnio 35 osób
Rajdy rowerowe (1 raz) 17 osób
Wycieczka autokarowa (2 razy) 17 osób
Treningi tenisa stołowego w pawilonie sportowym LEWART (pół roku) ok. 10 osób
Udział w Turniejach Tenisa Stołowego( w tym organizacja turnieju) (3 razy) ok. 45 osób
Udział w przeglądach twórczości osób niepełnosprawnych (3 razy) 15 osób
Udział w Warsztatach plastyczno – muzycznych organizowanych przez wolontariuszy (20 osób)
udział w V Miejskiej Paraolimpiadzie 16 osób
Udział w Gali Wolontariatu 15 osób
Udział w Jasełkach w Sz.P. nr 3 w Lubartowie
Udział w XVIII Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Kiermasz wielkanocny
Wyjazd do Warszawy „Zaczarowana piosenka” - półfinały
Majówka integracyjna w Sułoszynie
Wyjazd na nagranie piosenek w studiu w Warszawie przez Grzegorza Fijałkowskiego
Wyjazd na nagranie wywiadu w studiu telewizyjnym w Warszawie przez Grzegorza Fijałkowskiego
IV PRZEGLĄD SZTUKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Pl. Zamkowym, w Warszawie
Wycieczka do Bałtowa
Mityng „Radość nie zna barier” w Ostrowie Lubelskim
„Moja Sztuka-Moje Życie” Przegląd Aktywności Artystycznej Osób Niepełnosprawnych
Ogólnopolska zbiórka żywności „Podziel się posiłkiem”
Dzień kultury hiszpańskiej
Wycieczka do Muzeum Motoryzacji i Techniki w Otrębusach
Udział w II Towarzyskim Turnieju Warcabowym w Lubartowie
Wyjście na urodziny w DPS
Udział w II Wojewódzkim Turnieju Tenisa Stołowego dla Osób Niepełnosprawnych w Ostrowie Lubelskim
Udział w V Mikołajkowym Turnieju Tenisa Stołowego w Lubartowie
Recital Grzegorza Fijałkowskiego oraz wystawa prac uczestników WTZ w Kocku organizowanym przez
Stowarzyszenie Przyjaciół Galerii „Sztuka Niepełnosprawnych Wśród Nas” w Warszawie
Udział uczestników WTZ w Kocku w Konferencji podsumowującej projekt „Program aktywizacji społeczno-
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Udział w kiermaszach 5 os.
2 x Wyjazd do kina (12 os. + 28 os.)
Kulig integracyjny – 23 os. niepełnospr.
Wycieczka integracyjna „A może morze...” Gdańsk, Gdynia, Kąty Rybackie – 27 os. niepełnospr.
Impreza Integracyjna „Moja Sztuka – Moje Życie” wraz z konkursem plastycznym i rękodzielniczym „Co
słonko widziało” - 51 os. niepełnospr.
 II Wojewódzki turniej Tenisa Stołowego – 94 os. niepełnospr.
Aktywizacja i integracja społeczna
W Domu Pomocy Społecznej w Kocku pod bezpośrednim kierunkiem instruktora terapii zajęciowej i pracownika
kulturalno – oświatowego oraz pozostałych pracowników działu, organizowano następujące imprezy integracyjne:
 Śniadanie Wielkanocne – w Niedzielę Wielkanocną, zorganizowano wspólne śniadanie z okazji Świąt
Wielkanocnych w towarzystwie dyrekcji Domu oraz zaproszonych księży. Uczestniczyło 40 mieszkańców;
 Pielgrzymka osób niepełnosprawnych województwa lubelskiego do Sanktuariów Maryjnych – 13 maj 2011.
Podopieczni uczestniczyli w uroczystej Mszy Św. oraz nawiązywali wspólne relacje z innymi pielgrzymami.
Oddelegowano 5 mieszkańców wraz z opiekunem;
 Taneczna Majówka – 19 maja 2011. Impreza zorganizowana przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kocku.
Podopieczni w strojach szlacheckich zaprezentowali 2 tańce, ponadto mieli okazję obejrzeć prezentacje
muzyczne innych uczestników imprezy. Uczestniczyło 6 osób;
 Ślub mieszkańców – 6 czerwiec 2011. Uroczyste zawarcie związku małżeńskiego oraz organizacja przyjęcia
dla pary mieszkańców dps. Uczestniczyło 35 osób;
 Letnie Grillowanie – 21 czerwiec 2011. Impreza integracyjna, na którą zaproszono gości z zaprzyjaźnionych
placówek i instytucji. Uczestniczyło 41 osób oraz 30 zaproszonych gości;
 Rocznica wybuchu II Wojny Światowej – 31 sierpnia 2011. Spotkanie okolicznościowe poświęcone 72
rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. Mieszkańcy zaprezentowali program artystyczny obejmujący pieśni
oraz poezję wojenną i patriotyczną. Uczestniczyło 25 sób;
 Dożynki Gminno – Parafialne w Talczynie – 4 wrzesień 2011. Mieszkańcy zaprezentowali wspólnie wykonany
wieniec – obraz Papieża Jana Pawła II, za który w konkursie wieńców dożynkowych otrzymał 3 miejsce oraz
nagrodę pieniężną – 250 zł. Uczestniczyła 4 – osobowa delegacja mieszkańców z opiekunami;
 Zabawa Andrzejkowa – 24 listopad 2011. Impreza integracyjna, w którj uczestniczyli zaproszeni goście z
zaprzyjaźnionych domów pomocy społecznej. Uczestniczyło 36 osób oraz 25 zaproszonych gości;
 Wigilia – Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, 24 grudnia odbyła się wieczerza wigilijna dla mieszkańców
Domu w towarzystwie dyrekcji oraz zaproszonych księży. Uczestniczyło 40 osób;
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Sylwester – 30 grudzień 2011. Zabawa sylwestrowa, której program artystyczny obejmował wspólne tańce
karnawałowe, biesiadowanie, toast noworoczny i konkursy z nagrodami przy akompaniamencie zaproszonego
zespołu muzycznego. Uczestniczyło 33 osoby;
 Festiwal Pieśni Maryjnej – zorganizowany przez Dom Pomocy Społecznej „Betania”. Uczestniczyła 3 –
osobowa delegacja mieszkańców z opiekunem;
 Jasełka – koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu dzieci i młodzieży ze szkół i przedszkola w Kocku dla
mieszkańców dps;
Koncert pieśni religijnych w wykonaniu wolontariusza dla mieszkańców dps;
 Organizacja 2 wycieczek jednodniowych do Bałtowa i do Lublina (udział wzięło 26 osób)
 Organizacja 2 wyjazdów do kina w Lublinie ( korzystało 28 podopiecznych)
 Organizacja trzydniowego biwaku w Zagłęboczu ( 27 osób)
 Organizacja III Integracyjnego Turnieju sportowego ‘’Wiosenne potyczki” (udział wzięło ok. 120 os)
 Wspólnie ze Stowarzyszeniem ,, Nasz Dom” realizowano 2 projekty z wykorzystaniem środków z EFS.
Pierwszy z nich to ,, Mały teatr- wielka sprawa” ( 01.08.2011 do 31.01.2012) . W projekcie tym wzięło udział
16 osób (8 osób młodzież z ZS w Ostrowie Lubelskim, 8 mieszkańcy DPS). Drugi projekt ,,Razem łatwiej”
(01.11.2010 – 30.04.2012). W tym działaniu udział wzięło 24 uczestników (12 -młodzież z ZS, 12 mieszkańcy DPS)
 Wyjścia do kina na seans (2 razy) 32 osoby
 Wyjścia na wystawy w Lubartowie (2 razy) 15 osób
 Udział w Turniejach Tenisa Stołowego( w tym organizacja turnieju) (3 razy) ok. 40 osób
 Rajd rowerowy (2 razy) 17 osób
 Udział w przeglądach (2 razy) 15 osób
 udział w VI Miejskiej Paraolimpiadzie 18 osób
 Wyjazd do kina na film „Śniadanie do łóżka”
 Udział w konkursie plastycznym „Świat Nikiforów”
 Bal Walentynkowy
 Bal karnawałowy w DPS w Ostrowie Lubelskim
 Udział w konkursie V Powiatowym Konkursie Pamięci Agnieszki Osieckiej jako obserwatorzy
 III Integracyjny Turniej „Wiosenne Potyczki” w Ostrowie Lubelskim
 „Taneczna Majówka” w Sułoszynie
 Ogólnopolski Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych organizowany Stowarzyszenie Przyjaciół Galerii
Sztuka Niepełnosprawnych Wśród Nas w Warszawie
 Wycieczka do kina do Lubartowa na film „Czarny czwartek”
 Plener malarsko-fotograficzny osób niepełnosprawnych województwa lubelskiego
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2012

Impreza Integracyjna „Letnie Grillowanie” w DPS w Kocku
Mityng sportowo-rekreacyjny „Radość nie zna barier” DPS Ostrów Lubelski
Integracyjny Przegląd Aktywności Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „Moja Sztuka – Moje Życie” WTZ
w Ostrowie Lubelskim
 VI Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego w Lubartowie
 Kiermasz Bożonarodzeniowy
 Udział w kiermaszach 5 os.
 Spotkanie integracyjne osób niepełnosprawnych, opiekunów i władz lokalnych z okazji 5 – lecia WTZ w
Ostrowie Lubelskim – 60 os. niepełnospr.
 Impreza Integracyjna „Moja Sztuka – Moje Życie” 180 os. niepełnospr.
 III Wojewódzki Turniej Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych – 99 os. niepełnospr.
 Wycieczka integracyjna „Nie ma jak góry” - 33 os. niepełnospr.
 Wystawa prac uczestników WTZ w Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim – 34 os. niepełnospr.
W DPS w Kocku pod bezpośrednim kierunkiem instruktora terapii zajęciowej i pracownika kulturalno – oświatowego
oraz pozostałych pracowników działu, organizowano następujące imprezy integracyjne:
 Śniadanie Wielkanocne – w Niedzielę Wielkanocną, zorganizowano wspólne śniadanie z okazji Świąt
Wielkanocnych w towarzystwie dyrekcji Domu oraz zaproszonych księży. Uczestniczyło 35 mieszkańców;
 Wycieczka do Muzeum Zamoyskich w Kozłówce – 12 osób;
 Pielgrzymka osób niepełnosprawnych województwa lubelskiego do Sanktuariów Maryjnych – 09 maj 2012.
Podopieczni uczestniczyli w uroczystej Mszy Św. oraz nawiązywali wspólne relacje z innymi pielgrzymami.
Oddelegowano 5 mieszkańców wraz z opiekunem;
 Taneczny lipiec – 04 lipca 2012. Impreza zorganizowana przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kocku.
Podopieczni zaprezentowali 2 tańce, ponadto mieli okazję obejrzeć prezentacje muzyczne innych uczestników
imprezy. Uczestniczyło 5 osób;
 Letnie Grillowanie – 21 czerwiec 2012. Impreza integracyjna, na którą zaproszono gości
z
zaprzyjaźnionych placówek i instytucji. Uczestniczyło 41 osób oraz 30 zaproszonych gości;
 68 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego – 01 sierpnia 2012. Mieszkańcy zaprezentowali program
artystyczny obejmujący pieśni oraz poezję wojenną i patriotyczną. Uczestniczyło 25 osób;
 Dożynki Gminno – 4 wrzesień 2012. Mieszkańcy zaprezentowali wspólnie wykonany wieniec, za który w
konkursie wieńców dożynkowych otrzymał 3 miejsce oraz nagrodę pieniężną – 100 zł. Uczestniczyła 4 –
osobowa delegacja mieszkańców z opiekunami;
 Rok Ludzi Starszych – wyjazd do Lublina „Lublin, pamięć miejsca” oraz zwiedzanie muzeum na Majdanku w
dniu 24.09.2012 – 5 osób;
 Święto Niepodległości – delegacja mieszkańców z opiekunem uczestniczyła w koncercie pieśni
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patriotycznych w lubartowskim kinie Lewart;
Koncert – w dniu 17 listopada, 5 mieszkańców wraz z opiekunami uczestniczyło w koncercie operowym
„Nabucco” J. Verdiego w Lubelskiej Hali Globus;
Zabawa Andrzejkowa – 29 listopad 2012. Impreza integracyjna, w której uczestniczyli zaproszeni goście z
zaprzyjaźnionych domów pomocy społecznej. Uczestniczyło 36 osób oraz 20 zaproszonych gości;
Wigilia – Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, 24 grudnia odbyła się wieczerza wigilijna dla mieszkańców
Domu w towarzystwie dyrekcji oraz zaproszonych księży. Uczestniczyło 35 osób.
Organizacja czterodniowego biwaku w Jedlance ( udział wzięło 33 podopiecznych)
Organizacja 6 wyjazdów do stadniny koni w Woli Wereszczyńskiej ( po 14 mieszkańców)
Organizacja 2 wyjazdów do kina do Lublina( korzystało 25 podopiecznych)
Organizacja IV Integracyjnego Turnieju sportowego ‘’ Wiosenne potyczki” (udział wzięło ok. 100os)
Kolędowanie z uczniami Gimnazjum z Woli Sernickiej (20 osób)
Wystawienie Jasełek w Sz.P. w Łucce przez uczestników ŚDS
Wyjścia do kina na seans (3 razy) średnio 31 osób
Rajdy rowerowe (1 raz) 16 osób
Wycieczka autokarowa (2 razy) 42 osoby
organizacja Turnieju Tenisa Stołowego ok. 45 osób
Udział w przeglądach twórczości osób niepełnosprawnych (2 razy) 15 osób
udział w VII Miejskiej Paraolimpiadzie 20 osób
Udział w Gali Wolontariatu 15 osób
Wyjazd do kina w Lubartowie na film pt. Listy do M
Wyjazd na Bal Karnawałowy do Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskim
Wyjazd na VII Turniej Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych Województwa Lubelskiego w Radzyniu
Podlaskim
Udział w konkursie Olimpiada i Olimpijczycy – nadsyłanie prac do 01. 06. 2012r.
IV Integracyjny Turniej Wiosenne Potyczki organizowany przez DPS Ostrów Lubelski
Festyn Integracyjno – Prewencyjny Sprawni poprzez sport w Białej Podlaskiej
III Towarzyski Turniej Warcabowy organizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych
LIBRA i Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubartowie
VIII Wojewódzki Przegląd Rękodzieła i Twórczości Plastycznej Seniorów i Osób Niepełnosprawnych
organizowany przez Wojewódzki Ośrodek Kultury
Festiwal sztuk organizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem”
w Zamościu
VII Integracyjny Przegląd Aktywności Artystycznej Osób Niepełnosprawnych organizowany przez
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Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych Pro educatio i WTZ w Ostrowie Lubelskim
Zabawa Andrzejkowa organizowana przez Dzienny Środowiskowy Dom Samopomocy w Radzyniu Podlaskim
i Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych „Carpe Diem”
WTZ w Ostrowie
 Udział w kiermaszach 9 os.
 VI Wojewódzki Integracyjny Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych „Moja Sztuka – Moje Życie” - 86 Lubelskim
os. niep.
 Integracyjnych Bal Karnawałowy w WTZ w Ostrowie Lubelskim – 34 os. niepełospr.
 2 x Wyjazd do kina w Lublinie – (33 os. + 36 os.)
 Wycieczka do Centrum Kopernika w Warszawie – 36 os. niepełospr.
W Domu Pomocy Społecznej w Kocku pod bezpośrednim kierunkiem instruktora terapii zajęciowej i pracownika
DPS w Kocku
kulturalno – oświatowego oraz pozostałych pracowników działu, organizowano następujące imprezy integracyjne:
 W Niedzielę Wielkanocną odbyło się uroczyste śniadanie Wielkanocne dla Mieszkańców Domu w którym
uczestniczyli Księża oraz Dyrekcja Domu. ( 30 mieszkańców)
 Pielgrzymka osób niepełnosprawnych województwa lubelskiego do Sanktuariów Maryjnych. Odbyła się dnia
29 maja 2013 r. do Wąwolnicy. Uczestniczyła w niej 6 osobowa delegacja mieszkańców wraz z opiekunem.
Podopieczni uczestniczyli w uroczystej Mszy Św. oraz biesiadowali z innymi uczestnikami pielgrzymki.
 W dniu 21 czerwca 2013 r. odbyła się impreza integracyjna pod hasłem
„Letnie Grillowanie”. W imprezie uczestniczyło 41 mieszkańców oraz zaproszeni goście z zaprzyjaźnionych
placówek i instytucji.
 Wizyta ks. Biskupa Piotra Sawczuka - dnia 7 IX 2013r. W spotkaniu na wspólnej modlitwie udział wzięło 23
mieszkańców, pozostali zostali odwiedzeni w pokojach.
 Dzień Wszystkich Świętych - dnia 31.10.13r. 3 osobowa delegacja Mieszkańców udała się na Cmentarz
Parafialny w Kocku, aby zapalić znicze oraz złożyć wiązanki na grobach zmarłych Mieszkańców Domu.
 Święto Niepodległości - montaż słowno- muzyczny o tematyce patriotycznej w wykonaniu mieszkańców
Domu wraz z instruktorami.( 20 osób)
 Zabawa Andrzejkowa - impreza została zorganizowana dnia 28 listopada. Odbyła się dla mieszkańców Domu
(26 osób) oraz zaproszonych gości. W programie imprezy była tradycyjnie: zabawa taneczna, którą uświetnił
zespół muzyczny, poczęstunek, konkursy z nagrodami . W części artystycznej mieszkańcy zaprezentowali
piosenki wojskowe.
 Wigilia - dnia 24 grudnia odbyła się uroczysta Wieczerza Wigilijna dla mieszkańców Domu w której
uczestniczyli zaproszeni Księża oraz Dyrekcja Domu .( 35 osób)
 Wspólne kolędowanie - dnia 28 grudnia odbyło się Spotkanie Kolędowe zorganizowane przez koło
wolontariatu z Radzynia Podlaskiego. Śpiewano tradycyjne polskie kolędy i pastorałki, rozmawiano o
tradycjach świątecznych. (28 mieszkańców)
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Zabawa Sylwestrowa - dnia 31 grudnia w której udział wzięło 25 mieszkańców . W programie były: wspólne
tańce, biesiadowanie, poczęstunek, toasty noworoczne, konkursy z nagrodami. Zabawę uświetnił zespół
muzyczny „Korona” z Kocka.
Organizacja 2 spotkań ,, Wspólne kolędowanie” z członkami zespołu,, Ostrowianki, ‘’Rozkopaczewianki” ( 40
mieszkańców)
Organizacja czterodniowego biwaku do Jedlanki ( udział wzięło 34 mieszkańców )
Organizacja 2 wycieczek jednodniowych do Zamościa i do Mościsk (łącznie udział wzięło 31 osób)
Organizacja czterodniowej wycieczki do Zębu k. Zakopanego (14 podopiecznych)
Udział w dożynkach gminnych – przygotowanie wieńca (7 mieszkańców)
Organizacja wyjazdu do kina do Lublina
Wyjazd do Teatru Lalki i Aktora w Lublinie (2 razy) 20 osób
Udział w Anielskiej Gali Wolontariatu
Udział w przeglądach twórczości osób niepełnosprawnych (3 razy) 14 osób
Rajd Rowerowy dla osób niepełnosprawnych 16 osób
udział w VIII Miejskiej Paraolimpiadzie 19 osób
wycieczka autokarowa (2 razy) 40 osób
organizacja Turnieju Tenisa Stołowego ok. 52 osoby
występ uczestników podczas Dnia Pracownika Socjalnego organizowanego przez PCPR (12 osób)
Mikołajkowe warsztaty plastyczne z Wolontariuszami (20 uczestników i 15 uczniów II L.O w Lubartowie)
Spotkanie ze sztuką pt. Każdemu wolno kochać organizowane razem z ŚDS Lubartów
Wyjazd do Warszawy na Festiwal Zaczarowanej Piosenki
cykl zajęć edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa Bezpieczeństwo blisko mnie, spotkanie ze strażakiem
Impreza integracyjna w Szkole w Białobrzegach, przekazanie zebranych przez uczestników zabawek i
artykułów szkolnych, przeprowadzenie przez uczestników warsztatów dla dzieci i młodzieży szkolnej
Letnie grillowanie w DPS w Kocku, występ wokalny uczestnika WTZ w Kocku
Festiwal Sztuk wszelakich w Zamościu
Miting sportowo - rekreacyjny Radość nie zna barier w DPS Ostrów Lubelski
Wycieczka do Białowieży
Organizacja imprezy integracyjnej Taneczny lipiec
Spotkanie z egzaminatorem WORD z Lublina w ramach cyklu Bezpieczeństwo blisko mnie
Udział w konkursie organizowanym przez PFRON Kwiaty mojego życia
Festiwal Pieśni Religijnej w Kocku, występ uczestników WTZ
VIII Integracyjny Przegląd Aktywności Artystycznej Osób Niepełnosprawnych Moja Sztuka – Moje życie
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2013 organizowany przez WTZ Ostrów Lubelski i Stowarzyszenie Pro Educatio
IV Towarzyski Turniej Warcabowy organizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych
LIBRA i Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubartowie
Spotkanie z policjantem w ramach cyklu Bezpieczeństwo blisko mnie
Udział w kiermaszach 12 os.
Wyjazd do Multikina w Lublinie -38 os. niepełnospr.
Wycieczka na Kabaret „Kobietki” - 31 os. niepełnospr.
Wycieczka do Białego Dunajca – 32 os. niepełnospr.
Integracyjny wyjazd do Ogrodu Botanicznego w Lublinie – 38 os. niepełnospr.
Integracyjny wyjazd do Farmy Iluzji w Trojanowie – 35 os. niepełnospr.
VII Wojewódzki Integracyjny Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych „Moja Sztuka – Moje Życie” 92 os. niepełnospr.

WTZ w Ostrowie
Lubelskim

Opracowanie lokalnych programów z zakresu rozwiązywania problemów związanych z niepełnosprawnością

Rok
2007-2010



2011-2012




2013



Działanie
Dokonano analizy i monitorowano przebieg realizacji Powiatowego Programu Działań na rzecz Osób
Niepełnosprawnych (2004-2013) w zakresie działań poprzez likwidację barier funkcjonalnych, dofinansowania
do turnusów rehabilitacyjnych, dofinansowania sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych ,
środków pomocniczych, dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
dofinansowania do działania WTZ.
Dokonano analizy i monitorowano przebieg realizacji Powiatowego Programu Działań na rzecz Osób
Niepełnosprawnych (2004-2013) w zakresie działań poprzez likwidację barier funkcjonalnych, dofinansowania
do turnusów rehabilitacyjnych, dofinansowania sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych ,
środków pomocniczych, dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
dofinansowania do działania WTZ.
Współpraca przy opracowaniu Powiatowego Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Mieszkańców
Powiatu Lubartowskiego na lata 2012 - 2015
Dokonano analizy i monitorowano przebieg realizacji Powiatowego Programu Działań na rzecz Osób
Niepełnosprawnych (2004-2013) w zakresie działań poprzez likwidację barier funkcjonalnych, dofinansowania
do turnusów rehabilitacyjnych, dofinansowania sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych ,
środków pomocniczych, dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
dofinansowania do działania WTZ.

Realizator
PCPR

PCPR
ŚDS

PCPR
PPP
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Rozpoczęto prace nad powstaniem nowego programu na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014-2020.

Wspieranie tworzenia grup zadaniowych i samopomocowych w środowiskach lokalnych mających na celu opiekę nad niepełnosprawnymi

Rok
2007- 2013

Działanie
Powołanie Zarządzeniem Nr 23/07 Starosty Lubartowskiego z dnia 26.06.2007 r. Powiatowej Społecznej Rady do
Spraw Osób Niepełnosprawnych w Lubartowie. Do zakresu działania Społecznej Powiatowej Rady ds. Osób
Niepełnosprawnych należy:
- inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do
integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
realizacji praw osób niepełnosprawnych
-opiniowanie , ocena projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych
-opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób
niepełnosprawnych .
W skład Rady wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz fundacji działających na terenie powiatu
lubartowskiego, są to:
-Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Kocku
-Polski Związek Niewidomych
-Polski Czerwony Krzyż
-Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
-Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom :Niech się serce obudzi”

Realizator

Wspieranie organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych

Rok
2007-2013





Działanie
Finansowanie, nadzór i wspieranie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kocku prowadzonych przez
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem-oddział w Kocku oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ostrowie
Lubelskim prowadzonych przez Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych „PRO-EDUCATIO”
Wspieranie działalności TWK w Kocku
Współpraca ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Edukacyjnych ,, PRO EDUCATIO” przy organizacji
imprezy sportowo – rekreacyjnej ,, Radość nie zna barier” - czerwiec . Uczestnikami imprezy byli
podopieczni zaprzyjaźnionych placówek pomocy społecznej .

Realizator
PCPR

WTZ Kock
DPS Ostrów
Lubelski
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Współpraca ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Społecznych ,, Nasz Dom” przy organizacji balu
karnawałowego dla podopiecznych placówek pomocy społecznej z terenu województwa lubelskiego.
Użyczenie pomieszczeń do działalności Stowarzyszeniu Przyjaciół Niepełnosprawnych LIBRA
Współorganizacja wraz z SPN LIBRA II Mikołajkowego Turnieju Tenisa Stołowego dla Osób
Niepełnosprawnych
Współrealizacja wraz z SPN LIBRA projektu „Tropem Przeszłości”
Współrealizacja wraz z SPN LIBRA projektu „Każdy ma swoje miejsce”

ŚDS

Zorganizowanie powiatowego systemu pomocy środowiskowej dla osób niepełnosprawnych (zainicjowanie tworzenia świetlic, klubów
środowiskowych, klubów i centrów integracji społecznej)
Rok

2009 2013

Działanie
Klub Integracji Społecznej jest elementem wewnętrznej struktury Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych "SIL". Celem
Klubu jest przeciwdziałanie zjawisku bezrobocia wśród mieszkańców Powiatu Lubartowskiego, ze szczególnym
uwzględnieniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
W ramach KIS realizowane są:
 Konsultacje indywidualne
 Doradztwo zawodowe
 Doradztwo psychologiczne i socjalne
 Zajęcia edukacyjne
 Działania zatrudnieniowe
Średnia ilość uczestników 22 osoby rocznie

Realizator
SIL
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2. Wspieranie rodzin i osób dotkniętych problemem niepełnosprawności:
Udzielanie pomocy merytoryczno-prawnej osobom i rodzinom w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej i leczniczej

Rok
2007



2008



2009



2010



2011



2012



2013



Działanie
Przyznawanie dofinansowań z zakresu rehabilitacji społecznej(turnusy rehabilitacyjne – 305 osób, sprzęt
rehabilitacyjny- przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – 926 osób, bariery: architektoniczne – 19 osób,
techniczne – 63 osoby oraz w komunikowaniu się – 72 osoby).
Przyznawanie dofinansowań z zakresu rehabilitacji społecznej(turnusy rehabilitacyjne – 343 osoby, sprzęt
rehabilitacyjny - przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 1431 osób, bariery: architektoniczne – 28 osób,
techniczne – 56 osób oraz w komunikowaniu się – 28 osób).
Przyznawanie dofinansowań z zakresu rehabilitacji społecznej(turnusy rehabilitacyjne – 195osób, sprzęt
rehabilitacyjny - przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 1126 osób, bariery: architektoniczne – 10 osób,
techniczne – 10 osób oraz w komunikowaniu się – 3 osoby).
Przyznawanie dofinansowań z zakresu rehabilitacji społecznej(turnusy rehabilitacyjne – 69 osób, sprzęt
rehabilitacyjny - przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 931 osób, bariery: architektoniczne – 12 osób,
techniczne – 16 osób oraz w komunikowaniu się – 7 osób).
Przyznawanie dofinansowań z zakresu rehabilitacji społecznej(turnusy rehabilitacyjne – 166 osób, sprzęt
rehabilitacyjny - przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 586 osób, bariery: architektoniczne – 15 osób
oraz w komunikowaniu się – 11 osób).
Przyznawanie dofinansowań z zakresu rehabilitacji społecznej(turnusy rehabilitacyjne – 251 osób, sprzęt
rehabilitacyjny - przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze1067 osób, bariery: architektoniczne – 20 osób,
techniczne – 24 osoby oraz w komunikowaniu się – 21 osób).
Przyznawanie dofinansowań z zakresu rehabilitacji społecznej(turnusy rehabilitacyjne – 124 osoby, sprzęt
rehabilitacyjny - przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 672 osoby, bariery: architektoniczne – 11 osób,
techniczne – 11 osób oraz w komunikowaniu się – 12 osób).

Realizator
PCPR

PCPR

PCPR

PCPR

PCPR

PCPR

PCPR
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Uruchomienie wypożyczalni sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego
Działanie

Rok

2007
2013



Wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego prowadzi Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Kocku

Realizator
TWK

Doskonalenie i rozwijanie umiejętności pracy osób pracujących z osobami niepełnosprawnymi w tym pracowników socjalnych

Rok
2007

















2008



Realizator
Działanie
PCPR
„Wywiad środowiskowy jako narządzie w pracy socjalnej” - 1 os.
„Postępowanie administracyjne w pomocy społecznej” – 1 os.
ŚDS
Budowanie systemu profilaktyki i wsparcia osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym ( 2 osoby)
Praca z osobami i rodzinami, w których występuje bezrobocie długookresowe (2 osoby)
„Pracownik z niepełnosprawnością” – 2 osoby
„Budowanie systemu profilaktyki i wsparcia osób rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym” 1 osoba
„Wypalenie zawodowe” 1 osoba
„Identyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania”
„Rodzaje dotacji i funduszy oraz zasady ich pozyskiwania”
„Sytuacje kryzysowe w przebiegu chorób psychicznych i zaburzeń
zachowania. Zasady interwencji
kryzysowej.” - 12 osób
„Zasady pierwszego kontaktu z osobą chorą psychicznie.”0
„Negocjacje w sytuacji konfliktu”- 12 osób

6 pracowników działu opiekuńczo – terapeutycznego uczestniczyło w szkoleniach zewnętrznych ( 6 szkoleń), w DPS Ostrów Lubelski
tym 2 pracowników socjalnych;
personel działu opiekuńczo – terapeutycznego uczestniczył w 4 szkoleniach wewnętrznych.
Szkolenie dla 6 osób z zakresu: doradztwa zawodowego; rzeźba w drewnie; indywidualne programy WTZ Ostrów Lubelski
rehabilitacji
PCPR
„Budowanie systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną”- 1 os.
27
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2010






„Szkolenie i doradztwo podnoszące kwalifikacje pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej”- 1 os..
„Szkoła dla rodziców i wychowawców” – 1os.
„Budowanie systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną” – 1 os.
„Przemoc w rodzinie”
Pracownicy brali udział w szkoleniach organizowanych przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w ramach
projektu „Uczymy się by pomagać – program doskonalenia zawodowego pracowników instytucji pomocy
społecznej” dotyczących wypalenia zawodowego oraz budowania systemu profilaktyki i wsparcia osób i rodzin
zagrożonych wykluczeniem społecznym.
personel działu uczestniczył w 5 szkoleniach zewnętrznych ( w sumie przeszkolono 3 pracowników), w tym 1
pracownik socjalny;
personel działu opiekuńczo – terapeutycznego uczestniczył w 4 szkoleniach wewnętrznych.
Szkolenie dla 6 osób: kierowników wycieczek; depresja i zaburzenia schizofreniczne; podstawy wikliniarstwa
„Partnerstwo na rzecz ekonomii społecznej”- 1 os.
„Warsztat pracownika socjalnego: podopieczny – potrzeby, oczekiwania, możliwości”- 2 os.
„Warsztat pracownika socjalnego: narzędzia pracy pracownika socjalnego”- 2 os.
„Warsztat pracownika socjalnego: kompetencje społeczne pracowników socjalnych”- 2 os.
„Dziecko krzywdzone – diagnoza i zasady interwencji” - 1 os.
„Asystent rodzinny” – aktywizacja społeczna – 1 os.
„Warsztat pracownika socjalnego – pomoc społeczna, prawne podstawy działalności” – 1 os.
„Praca terapeutyczna z osobami z zaburzeniami psychicznymi z uwzględnieniem nowoczesnych form
rozwijania zainteresowań i zdolności. Stosowanie i dokumentowanie przymusu bezpośredniego”
„Metody i formy pracy z osobą niepełnosprawną”
„Projekty konkursowe POKL”
W placówce odbyło się szkolenie wewnętrzne: „Metody i formy pracy z osobą niepełnosprawną”
5 pracowników działu opiekuńczo – terapeutycznego uczestniczyło w szkoleniach zewnętrznych, w tym 1
pracownik socjalny ;
personel działu opiekuńczo – terapeutycznego uczestniczył w 3 szkoleniach wewnętrznych.
Szkolenie dla 3 osób: rozszerzanie sieci współpracy w sferze integracji społecznej; ruch i taniec w pracy z
osobami niepełnosprawnymi; pozyskiwanie funduszy na działalność; liderzy NGO
Szkolenie - „Od projektu do efektu…” Projekty grantowe dla stowarzyszeń społecznych. – 2 osoby.
Szkolenie - „Od pomysłu do projektu” Metodyka zarządzania projektami społecznymi – 2 osoby.
Środowiskowe metody pracy socjalnej”- 1 os.
„Warsztat pracownika socjalnego: współpraca z marzycielem”- 1 os.

ŚDS

DPS Ostrów Lubelski

WTZ Ostrów Lubelski
PCPR

ŚDS

DPS Ostrów Lubelski

WTZ Ostrów Lubelski
PCPR
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„Szkoła dla rodziców i wychowawców – rodzeństwo bez rywalizacji” - 1os.
Procesy komunikacji interpersonalnej – modele oraz formy komunikacji, asertywność
Trening asertywności
Gry i zabawy dydaktyczne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną–
Pierwsza pomoc, przypomnienie podstawowych zasad udzielania
Specyfika kontaktu z pacjentem z różnego rodzaju zaburzeniami. Praca z rodziną.
4 pracowników działu opiekuńczo – terapeutycznego uczestniczyło w szkoleniach zewnętrznych, w tym 1
pracownik socjalny ;
personel działu opiekuńczo – terapeutycznego uczestniczył w 4 szkoleniach wewnętrznych.
zasady udzielania pierwszej pomocy- kierownik , 7- pracowników; malowanie na jedwabiu- 1 instruktor; public
relation 2 instruktorów; filcowanie na mokro,decoupage- 1 instruktor; akademia rękodzieła – 1 instruktor;
Aukcja bez barier – 1 instruktor , pracownik socjalny
Szkolenie – Opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny i 3-letnich
powiatowych programów dotyczacych pieczy zastępczej.- 2 os.
„Prosynteza”- Inicjatywy na rzecz aktywnej integracji. – 2 osoby.
„Zmiany w przepisach prawnych z zakresu pomocy społecznej zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i
systemie pieczy zastępczej”- 1 os.
„Rodzina zagrożona wykluczeniem społecznym - asystent rodziny”- 1 os.
„Programy informacyjne- źródło informacji dla strategicznego planowania(POMOST) w JOPS – 1 os.
Procedura umieszczenia osoby w domu pomocy społecznej – pracownicy socjalni;
Metody i formy terapii zajęciowej wykorzystywane w pracy z osobami starszymi i przewlekle somatycznie
chorymi – starszy instruktor terapii zajęciowej;
Śmierć jako kolejny etap w życiu człowieka. Opieka nad chorym, umierającym – pielęgniarka, pielęgniarka –
koordynator.
Interwencja kryzysowa (cz.1 i cz.2)
Techniki plastyczne w terapii zajęciowej- decoupage
Prowadzenie treningów umiejętności społecznych
Rola ŚDS w aktywizacji osób niepełnosprawnych
1 pracownik działu opiekuńczo – terapeutycznego uczestniczył w szkoleniach zewnętrznych, w tym 1
pracownik socjalny ;
personel działu opiekuńczo – terapeutycznego uczestniczył w 4 szkoleniach wewnętrznych.
warsztaty edukacyjne 2os.; szkolenie tworzenie pracowni ceramicznej- 1 os.; warsztaty z zakresu rozwijania
dyscyplin sportowych dla osób z mózgowym porażeniem dziecięcym; naszyjnik z filcu, naszyjnik etniczny- 1

ŚDS

DPS Ostrów Lubelski

WTZ Ostrów Lubelski

PCPR

DPS Kock

ŚDS

DPS Ostrów Lubelski

WTZ w Ostrowie
Lubelskim
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2012













2013

instruktor; strefa rękodzieła -2 os.; Kwiaty z liści -1 os.; warsztaty tworzenia dekoracyjnych przedmiotów z
sizalu- 1 os.; kartki Bożonarodzeniowe - 1os.; aukcja bez barier 1 os.; witraż- 1 os.
Studia podyplpmowe z zakresu organizacjo pomocy społecznej – 1 osoba.
Szkolenie - „Zadania koordynatora pieczy zastępczej”.
„Proces diagnozy i formy pomocy rodzinie”. – 1 os.
Metody terapeutyczne w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością;
Optymalizacja działań wspierających w sytuacji pomocy narzuconej;
Aktywność ruchowa jako forma podtrzymania sprawności fizycznej mieszkańców domów pomocy społecznej;
Cukrzyca jako choroba XXI wieku
Prawa mieszkańców domu pomocy społecznej, kierunki prowadzonej terapii oraz metody pracy z
mieszkańcami.
Forum psychiatrii środowiskowej
Seksualność osób niepełnosprawnych i starszych
Seksualność osób niepełnosprawnych i starszych
Proces komunikacji z uczestnikiem chorym psychicznie

 3 pracowników działu opiekuńczo – terapeutycznego uczestniczyło w szkoleniach zewnętrznych,
 personel działu opiekuńczo – terapeutycznego uczestniczył w 3 szkoleniach wewnętrznych.
 innowacyjny program przygotowania młodzieży z niepełnosprawnością – rehabilitant; ozdoby z papieru w
terapii osób ze słabo rozwiniętą motoryką- 1 instruktor; szkolenie aukcja bez barier - 4 instruktorów
 „Organizacja pieczy zastępczej, rok po wejściu w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej na podstawie życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011
r. wraz z aktami wykonawczymi i nowelizacjami” – 1 os.
 Znaczenie muzykoterapii dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej
 Cukrzyca – choroba określana mianem epidemii XXI wieku (cz.II)
 Zadania opiekuna w Domu Pomocy Społecznej.
 Fundamentalna rola pracownika pierwszego kontaktu w Domu Pomocy Społecznej.
 Kurs kwalifikacyjny leczenie ran - 5 pielęgniarek,
 kurs kwalifikacyjny opieka długoterminowa – 3 pielęgniarki,
 kurs specjalistyczny wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego – 3 pielęgniarki,
 kurs komputerowy – 1 pielęgniarka, 3 opiekunów.



,,Dwa światy i życie w otchłani rozpaczy praca z osobami chorymi na schizofrenię i depresję oraz z ich

PCPR

DPS Kock

ŚDS

DPS Ostrów Lubelski
WTZ Ostrów Lubelski
PCPR

DPS Kock

ŚDS
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rodzinami”
Kształtowanie umiejętności życiowych, motywacyjnych i społecznych osób niepełnosprawnych – treningi
nawyków celowej aktywności
Szkolenia wewnętrzne:
Metody i techniki pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi (cz.1
i cz. 2)
,,Dwa światy i życie w otchłani rozpaczy praca z osobami chorymi na schizofrenię i depresję oraz z ich
rodzinami”
3 pracowników działu opiekuńczo – terapeutycznego uczestniczyło w szkoleniach zewnętrznych,
personel działu opiekuńczo – terapeutycznego uczestniczył w 3 szkoleniach wewnętrznych.
ceramika II, I – 1 instruktor; witraż II – 1 instruktor

DPS Ostrów Lubelski
WTZ Ostrów Lubelski

3. Rehabilitacja osób niepełnosprawnych i zapobieganie pogłębiania się niepełnosprawności:
Likwidacja barier funkcjonalnych (architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się) na rzecz osób niepełnosprawnych

Rok
2007





2008



2009




Działanie
154 osoby uzyskały dofinansowanie w zakresie barier funkcjonalnych na kwotę 391 556,00 zł (bariery
architektoniczne – 19 osób na kwotę 184 458 zł., bariery w komunikowaniu się – 72 osoby na kwotę 142 341
zł., bariery techniczne – 63 osoby na kwotę 64 757 zł.)
W I półroczu został zakupiony używany samochód Opel Combo, w celu wykorzystania dla podopiecznych
DPS
Doposażono toalety ogólne na piętrach w pochwyty przy muszlach sedesowych, zamontowano pochwyty do
wanny w sali fizjoterapii ,zwiększyło to bezpieczeństwo osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
112 osoby uzyskały dofinansowanie w zakresie barier funkcjonalnych na kwotę 308 852,00 zł (bariery
architektoniczne – 28 osób na kwotę 197 918 zł., bariery w komunikowaniu się – 28 osób na kwotę 64 839 zł.,
bariery techniczne – 56 osób na kwotę 46 095 zł.)
23 osoby uzyskały dofinansowanie w zakresie barier funkcjonalnych na kwotę 112 249,00 zł (bariery
architektoniczne – 10 osób na kwotę 98 281 zł., bariery techniczne – 10 osób na kwotę 7 968 zł., bariery w
komunikowaniu się – 3 osoby na kwotę 6 000 zł.)
zakup Volkswagena Caravelle, w pełni przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym osób na

Realizator
PCPR
DPS Ostrów
Lubelski

PCPR

PCPR
DPS Ostrów
31

2010




2011




2012




2013




wózku inwalidzkim.
35 osoby uzyskały dofinansowanie w zakresie barier funkcjonalnych na kwotę 99 304,00 zł( bariery
architektoniczne – 12 osób na kwotę 81 901 zł., bariery w komunikowaniu się – 7 osób na kwotę 7864 zł.,
bariery techniczne – 16 osób na kwotę 9539 zł.)
Dostosowanie miejsca pracy dla osoby niepełnosprawnej – działanie Stowarzyszenia Inicjatyw Edukacyjnych ,,
Pro Educatio”
26 osoby uzyskały dofinansowanie w zakresie barier funkcjonalnych na kwotę 105 095,00 zł (bariery
architektoniczne – 15 osób na kwotę 84 931 zł., bariery w komunikowaniu się – 11 osób na kwotę 20 164 zł.)
W celu poprawienia bezpieczeństwa mieszkańców Domu, osób niepełnosprawnych wyremontowano schody ,
podest oraz podjazd przy wejściu głównym do budynku. W wejściu zamontowane zostały drzwi otwierane
automatycznie w wersji przesuwnej, usprawniając w ten sposób poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich.
Drzwi wyposażono w urządzenie sygnalizacji pożarowej, zapewniające automatyczne otwarcie w razie
zagrożenia.
65 osoby uzyskały dofinansowanie w zakresie barier funkcjonalnych na kwotę 234 444,00 zł (bariery
architektoniczne – 20 osób na kwotę 176 963 zł., bariery w komunikowaniu się – 21 osób na kwotę 38 961 zł.,
bariery techniczne – 24 osoby na kwotę 18 520 zł.)
Adaptacja jednego z pomieszczeń ( III piętro) na potrzeby osób lezących. Została dobudowana łazienka , w
pełni przystosowana dla osób z ograniczona sprawnością ruchową. Pokój został wyposażony w łóżka
rehabilitacyjne, stoliki przyłóżkowe oraz inny sprzęt ułatwiający funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym.
34 osoby uzyskały dofinansowanie w zakresie barier funkcjonalnych na kwotę 90 421,00 zł (bariery
architektoniczne – 11 osób na kwotę 73 241 zł., bariery w komunikowaniu się – 12 osób na kwotę 11 600 zł.,
bariery techniczne – 11 osób na kwotę 5 580 zł.)
W ogólnej łazience na I piętrze wykonano dodatkowe miejsce prysznicowe z odpływem podłogowym.
Działanie to znacznie usprawniło wykonywanie codziennych czynności higienicznych mieszkańcom
poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

Lubelski
PCPR

Stowarzyszenie
Inicjatyw
Edukacyjnych Pro
Educatio
PCPR
DPS Ostrów
Lubelski

PCPR
DPS Ostrów
Lubelski
PCPR
DPS Ostrów
Lubelski
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Stwarzanie warunków do rehabilitacji społecznej poprzez dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny i
środki pomocnicze
Rok
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Działanie
305 osób uzyskało dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych na kwotę 187 909,00 zł, natomiast 926 osób uzyskało
dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze na kwotę
457 534,00 zł
343 osób uzyskało dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych na kwotę 230 868,00 zł, natomiast 1431 osób
uzyskało dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze na
kwotę 676 360,00 zł
195 osób uzyskało dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych na kwotę 140 953,00 zł, natomiast 1126 osób
uzyskało dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze na
kwotę 545 601,00 zł
69 osób uzyskało dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych na kwotę 42 669,00 zł, natomiast 931 osób uzyskało
dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze na kwotę
370 415,00 zł
166 osób uzyskało dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych na kwotę 109 196,00 zł, natomiast 586 osób uzyskało
dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze na kwotę
217 929,00 zł
251 osób uzyskało dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych na kwotę 212 749,00 zł, natomiast 1067 osób
uzyskało dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze na
kwotę 508 815,00 zł
124 osób uzyskało dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych na kwotę 86 177,00 zł, natomiast 672 osób uzyskało
dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze na kwotę
317 399,00 zł

Realizator
PCPR

PCPR

PCPR

PCPR

PCPR

PCPR

PCPR
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Stwarzanie możliwości uczenia się i rozwoju każdego dziecka niepełnosprawnego w integracyjnej grupie przedszkolnej i klasie szkolnej

Działanie

Rok

Realizator

2007

2 uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności, 1 z nauczaniem indywidualnym

RCEZ

2008

2 uczniów z orzeczeniem

RCEZ

2009

2 uczniów z orzeczeniem

RCEZ

2010

3 uczniów z orzeczeniem

RCEZ

2011

4 uczniów z orzeczeniem

RCEZ

2012

3 uczniów z orzeczeniem, 2 nauczania indywidualne

RCEZ

2013

4 uczniów z orzeczeniem, 3 nauczanie indywidualne

RCEZ

Stworzenie możliwości pracy dla osób niepełnosprawnych poprzez finansowanie tworzenia stanowisk pracy ze środków PFRON

Rok
2010

Działanie
Realizator
Zatrudnienie pracownika w charakterze doradcy zawodowego- działanie Stowarzyszenia Inicjatyw Edukacyjnych ,, Pro Stowarzyszenia
Educatio”
Inicjatyw
Edukacyjnych ,, Pro
Educatio”
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Stwarzanie możliwości korzystania z rehabilitacji i opieki zdrowotnej przez osoby niepełnosprawne

Rok
2007





2008






2009







2010






2011






Działanie
305 osób uzyskało dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych
Dowóz na zajęcia – 42 osoby
Zajęcia terapeutyczne w pracowniach: ruchu i zabawy, rewalidacji indywidualnej, plastycznej, komputerowej,
rękodzielniczej, kulinarnej, ogrodniczej, stolarsko – mechanicznej, zaradności życiowej , w tym treningi
umiejętności społecznych- 60 osób
Opieka pielęgniarska; Poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne, psychiatryczne dla uczestników i ich rodzin
343 osób uzyskało dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych
Dowóz na zajęcia – 41 osób
Zajęcia terapeutyczne w pracowniach: ruchu i zabawy, rewalidacji indywidualnej, plastycznej, komputerowej,
rękodzielniczej, kulinarnej, stolarsko – mechanicznej, zaradności życiowej, pracownia aktywizacji ruchowej, w
tym treningi umiejętności społecznych - 61 osób
Opieka pielęgniarska
Poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne, psychiatryczne dla uczestników i ich rodzin
195 osób uzyskało dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych
Dowóz na zajęcia – 37 osób
Zajęcia terapeutyczne w pracowniach: ruchu i zabawy, rewalidacji indywidualnej, plastycznej, komputerowej,
rękodzielniczej, kulinarnej, stolarsko – mechanicznej, zaradności życiowej, pracownia aktywizacji ruchowej , w
tym treningi umiejętności społecznych - 60 osób
Opieka pielęgniarska; Poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne, psychiatryczne dla uczestników i ich rodzin
69 osób uzyskało dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych
Dowóz na zajęcia – 45 osób
Zajęcia terapeutyczne w pracowniach: ruchu i zabawy, rewalidacji indywidualnej, plastycznej, komputerowej,
rękodzielniczej, kulinarnej, stolarsko – mechanicznej, zaradności życiowej, pracownia aktywizacji ruchowej, w
tym treningi umiejętności społecznych - 60 osób
Opieka pielęgniarska; Poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne, psychiatryczne dla uczestników i ich rodzin
166 osób uzyskało dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych
Dowóz na zajęcia – 44 osoby
Zajęcia terapeutyczne w pracowniach: ruchu i zabawy, rewalidacji indywidualnej, plastycznej, komputerowej,
rękodzielniczej, kulinarnej, stolarsko – mechanicznej, zaradności życiowej, pracownia aktywizacji ruchowej -

Realizator
PCPR
ŚDS

PCPR
ŚDS

PCPR
ŚDS

PCPR
ŚDS

PCPR
ŚDS
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2012










2013







60 osób
Opieka pielęgniarska; Poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne, psychiatryczne dla uczestników i ich rodzin
Kinezjoterapia miejscowa – indywidualna: ćwiczenia bierne kończyn górnych i dolnych – 24 osoby; ćwiczenia
czynne kończyn górnych i dolnych – 32 osoby; ćwiczenia czynne w odciążeniu – 1 osoba; ćwiczenia czynne w
odciążeniu dawkowanym – 1 osoba; redresje – 12 osób; pionizacja i nauka chodzenia – 11 osób; ćwiczenia
samoobsługi – 11 osób:
Masaż ręczny klasyczny: Masaż klasyczny kręgosłupa, kończyn górnych i dolnych wg. wskazań lekarza – 34
osoby:
Fizykoterapia: światłolecznictwo – naświetlanie lampą sollux – 7 osób; hydroterapia – hydromasaż – 5 osób;
masaż wirowy – 3 osoby;
Rehabilitacja na świeżym powietrzu: Ludoterapia – gry i zabawy na świeżym powietrzu – 15 osób;
Silwoterapia – 15 osób: Terapia wykorzystująca ruch w formie spacerów na świeżym powietrzu.
251 osób uzyskało dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych
Dowóz na zajęcia – 45 osób
Zajęcia terapeutyczne w pracowniach: ruchu i zabawy, rewalidacji indywidualnej, plastycznej, komputerowej,
rękodzielniczej, kulinarnej, stolarsko – mechanicznej, zaradności życiowej, pracownia aktywizacji ruchowej , w
tym treningi umiejętności społecznych - 60 osób
Opieka pielęgniarska; Poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne, psychiatryczne dla uczestników i ich rodzin
Kinezjoterapia miejscowa – indywidualna: ćwiczenia bierne kończyn górnych i dolnych – 19 osoby; ćwiczenia
czynne kończyn górnych i dolnych – 21 osoby; ćwiczenia czynne w odciążeniu – 4 osoba; ćwiczenia czynne w
odciążeniu dawkowanym – 4 osoba; redresje – 11 osób; pionizacja i nauka chodzenia – 11 osób; ćwiczenia
samoobsługi – 11 osób:
Masaż ręczny klasyczny: Masaż klasyczny kręgosłupa, kończyn górnych i dolnych wg. wskazań lekarza-27 os
Fizykoterapia: światłolecznictwo – naświetlanie lampą sollux – 7 osób;
Rehabilitacja na świeżym powietrzu: Ludoterapia – gry i zabawy na świeżym powietrzu – 15 osób;
Silwoterapia – 15 osób: Terapia wykorzystująca ruch w formie spacerów na świeżym powietrzu.
124 osób uzyskało dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych
Dowóz na zajęcia – 45 osób
Zajęcia terapeutyczne w pracowniach: ruchu i zabawy, rewalidacji indywidualnej, plastycznej, komputerowej,
rękodzielniczej, kulinarnej, stolarsko – mechanicznej, zaradności życiowej, pracownia aktywizacji ruchowej, w
tym treningi umiejętności społecznych - 60 osób
Opieka pielęgniarska; Poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne, psychiatryczne dla uczestników i ich rodzin
Kinezjoterapia miejscowa – indywidualna: ćwiczenia bierne kończyn górnych i dolnych – 27 osoby; ćwiczenia
czynne kończyn górnych i dolnych – 29 osoby; ćwiczenia czynne w odciążeniu – 3 osoba; redresje – 14 osób;

DPS Kock

PCPR
ŚDS

DPS Kock

PCPR
ŚDS

DPS Kock
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pionizacja i nauka chodzenia – 14 osób; ćwiczenia samoobsługi – 11 osób:
Masaż ręczny klasyczny: Masaż klasyczny kręgosłupa, kończyn górnych i dolnych wg. wskazań lekarza-28 os.
Fizykoterapia: światłolecznictwo – naświetlanie lampą sollux – 4 os;
Rehabilitacja na świeżym powietrzu: Ludoterapia – gry i zabawy na świeżym powietrzu – 15 osób;
Silwoterapia – 15 osób: Terapia wykorzystująca ruch w formie spacerów na świeżym powietrzu.

Finansowanie Warsztatów terapii Zajęciowej i wspieranie inicjatyw związanych z jego rozwojem

Rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Finansowanie
własne)
Finansowanie
własne)
Finansowanie
własne)
Finansowanie
własne)
Finansowanie
własne)
Finansowanie
własne)
Finansowanie
własne)

Działanie
działalności WTZ w Kocku i Ostrowie Lubelskim na kwotę 918 066,00 zł.(środki PFRON oraz środki

Realizator
PCPR

działalności WTZ w Kocku i Ostrowie Lubelskim na kwotę 1050 628,00 zł (środki PFRON oraz środki

PCPR

działalności WTZ w Kocku i Ostrowie Lubelskim na kwotę 1134 360,00 zł (środki PFRON oraz środki

PCPR

działalności WTZ w Kocku i Ostrowie Lubelskim na kwotę 1134 360,00 zł (środki PFRON oraz środki

PCPR

działalności WTZ w Kocku i Ostrowie Lubelskim na kwotę 1134 360,00 zł (środki PFRON oraz środki

PCPR

działalności WTZ w Kocku i Ostrowie Lubelskim na kwotę 1142 580,00 zł (środki PFRON oraz środki

PCPR

działalności WTZ w Kocku i Ostrowie Lubelskim na kwotę 1233 000,00 zł (środki PFRON oraz środki

PCPR
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Organizowanie kursów zawodowych dla osób niepełnosprawnych

Rok
2009




2010



2011






2012





2013







Działanie
Realizacja Programu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej beneficjentów PCPR w Lubartowie (21 osób
niepełnosprawnych.), poprzez uczestnictwo w treningach kompetencji i umiejętności społecznych oraz
spotkania z doradcą zawodowym.
Zorganizowanie kursów zawodowych dla beneficjentów projektu: kurs prawa jazdy kat. B, kurs komputerowy,
kurs florystyczny.
Realizacja Programu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej beneficjentów PCPR w Lubartowie (155 osoby
niepełnosprawne.), poprzez uczestnictwo w treningach kompetencji i umiejętności społecznych oraz spotkania
z doradcą zawodowym.
Zorganizowanie kursów zawodowych dla beneficjentów projektu: kurs prawa jazdy kat. B, kurs komputerowy.
Zorganizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu lubartowskiego
Realizacja Programu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej beneficjentów PCPR w Lubartowie (171 osób
niepełnosprawnych.), poprzez uczestnictwo w treningach kompetencji i umiejętności społecznych oraz
spotkania z doradcą zawodowym.
Zorganizowanie kursów zawodowych dla beneficjentów projektu: kurs prawa jazdy kat. B, C, kwalifikacje
wstępne, kurs komputerowy.
Zorganizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu lubartowskiego.
Realizacja Programu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej beneficjentów PCPR w Lubartowie (168 osób
niepełnosprawnych.), poprzez uczestnictwo w treningach kompetencji i umiejętności społecznych oraz
spotkania z doradcą zawodowym.
Zorganizowanie kursów zawodowych dla beneficjentów projektu: kurs prawa jazdy kat. B, C, D, kwalifikacje
wstępne, kurs komputerowy.
Zorganizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu lubartowskiego.
Realizacja Programu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej beneficjentów PCPR w Lubartowie (86 osób
niepełnosprawnych), poprzez uczestnictwo w treningach kompetencji i umiejętności społecznych oraz
spotkania z doradcą zawodowym.
Zorganizowanie kursów zawodowych dla beneficjentów projektu: kurs prawa jazdy kat. , C, kurs wizażu, kurs
opiekuna osoby starszej, kurs wizażu i stylizacji paznokci, kurs magazyniera z obsługą wózków widłowych,
kurs kucharza małej gastronomi z cateringiem i carvingiem i kurs palacza kotłów parowych, wodnych i c.o.,
staże zawodowe.
Zorganizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu lubartowskiego.

Realizator
PCPR

PCPR

PCPR

PCPR

PCPR
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Cel II Opieka nad dzieckiem i rodziną: Sprawny system zapobiegania kryzysu rodziny oraz kompleksowe wsparcie rodzin:

1. Tworzenie kompleksowego systemu pomocy i opieki nad dzieckiem i rodziną
Zapewnienie profesjonalnej pomocy w postaci specjalistycznego poradnictwa rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznych

Rok
2007
2008
2009

2010

2011

Działanie
porady po badaniach – 1075 osób, porady bez badań – 8 osób, prelekcje – 2 spotkania
porady po badaniach – 1021 osób, porady bez badań – 3 osoby, prelekcje – 7 spotkań
 Prowadzenie punktu wsparcia w sprawach opiekuńczo-wychowawczych dla 15 rodzin zastępczych w ramach projektu
ministerialnego „Razem łatwiej II”.
 porady po badaniach – 1031 osób, porady bez badań – 10 osób, prelekcje – 7 spotkań
 Prowadzenie punktu poradnictwa w sprawach opiekuńczo-wychowawczych dla 20 rodzin zastępczych z terenu
powiatu lubartowskiego w ramach projektu ministerialnego „W kręgu rodziny”.
 Zatrudnienie 5 asystentów rodziny, którzy objęli swoim wsparciem 30 rodzin dysfunkcyjnych z terenu powiatu
lubartowskiego.
 Poradnictwo i wsparcie indywidualne i grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności
społeczno-zawodowych dla 18 usamodzielnianych wychowanków (30 godzin warsztatów).
 Utworzenie i moderowanie grupy wsparcia dla 18 wychowanków z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczowychowawczych.
 Doposażenie gospodarstwa domowego w niezbędny sprzęt AGD dla 18 usamodzielnianych wychowanków w ramach
projektu ministerialnego „Wsparcie na starcie”.
 Porady po badaniach – 975 osób, porady bez badań – 8 osób, prelekcje – 4 spotkania
 Treningi kompetencji rodzicielskich dla 44 osób (łącznie 30 godzin warsztatów).
 Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych.
 Warsztaty kompetencji wychowawczo-społecznych dla dzieci z rodzin zastępczych (łącznie 44 osoby).
 Napisanie i wydanie poradnika rodzica zastępczego w ramach projektu ministerialnego „Razem łatwiej”.
 Trening kompetencji i umiejętności społecznych dla 10 usamodzielnianych wychowanków (łącznie 44 godziny
warsztatów).
 Grupa wsparcia dla 10 usamodzielnianych wychowanków.

Realizator
PPP Lubartów
PPP Lubartów
PCPR
PPP Lubartów

PCPR

PPP Lubartów

PCPR
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2012
2013

 Doposażenie gospodarstwa domowego w niezbędny sprzęt AGD dla 18 usamodzielnianych wychowanków w ramach
projektu ministerialnego „Start”.
 Napisanie i wydanie poradnika „Vademecum usamodzielnienia” w ramach projektu ministerialnego „Start”.
Porady po badaniach – 910 osób, porady bez badań – 8 osób, prelekcje – 12 spotkań
Porady po badaniach – 966 osób, porady bez badań – 9 osób, prelekcje – 16 spotkań
Porady po badaniach – 796 osób, porady bez badań – 15 osób, prelekcje – 22 spotkania

PPP Lubartów
PPP Lubartów

Stworzenie kompleksowego systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, socjalnej i prawnej rodzinie

Rok
2007
2008
2009

2010

2011

2012
2013

Działanie
Współdziałanie z MOPS, GOPS, PCPR, Sadem Rodzinnym, szkołami i przedszkolami – na bieżąco
Współdziałanie z MOPS, GOPS, PCPR, Sadem Rodzinnym, szkołami i przedszkolami – na bieżąco
Współdziałanie z MOPS, GOPS, PCPR, Sadem Rodzinnym, szkołami i przedszkolami – na bieżąco
Prowadzenie punktu wsparcia w sprawach opiekuńczo-wychowawczych dla 15 rodzin zastępczych w ramach projektu
ministerialnego „Razem łatwiej II”.
Współdziałanie z MOPS, GOPS, PCPR, Sadem Rodzinnym, szkołami i przedszkolami – na bieżąco
 Prowadzenie punktu poradnictwa w sprawach opiekuńczo-wychowawczych dla 20 rodzin zastępczych z terenu
powiatu lubartowskiego w ramach projektu ministerialnego „W kręgu rodziny”.
 Poradnictwo i wsparcie indywidualne i grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności
społecznozawodowych dla 18 usamodzielnianych wychowanków (30 godzin warsztatów).
 Współdziałanie z MOPS, GOPS, PCPR, Sadem Rodzinnym, szkołami i przedszkolami – na bieżąco
 Treningi kompetencji rodzicielskich dla 44 osób (łącznie 30 godzin warsztatów).
 Trening kompetencji i umiejętności społecznych dla 10 usamodzielnianych wychowanków (łącznie 44 godziny
warsztatów).
 Warsztaty kompetencji wychowawczo-społecznych dla dzieci z rodzin zastępczych (łącznie 44 osoby).
Współdziałanie z MOPS, GOPS, PCPR, Sadem Rodzinnym, szkołami i przedszkolami – na bieżąco
Współdziałanie z MOPS, GOPS, PCPR, Sadem Rodzinnym, szkołami i przedszkolami – na bieżąco
Współdziałanie z MOPS, GOPS, PCPR, Sadem Rodzinnym, szkołami i przedszkolami – na bieżąco

Realizator
PCPR
PPP Lubartów
PPP Lubartów
PCPR
PPP Lubartów
PCPR

PPP Lubartów
PCPR

PPP Lubartów
PPP Lubartów
PPP Lubartów
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Zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych

Rok
2007

2008

2009

2010

2011

2012

Działanie
 Kolonie letnie dla dzieci i młodzieży – 30 osób.
 Pomoc finansowa oraz wsparcie dla pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych i placówek op-wych. – 62 osób.
 W placówkach opiekuńczo – wychowawczych przebywało 57 dzieci z terenu powiatu lubartowskiego.
 W 72 rodzinach zastępczych przebywało 113 dzieci.
 Współfinansowanie 2 świetlic profilaktyczno – wychowawczych – dla 60 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
 Kolonie letnie dla dzieci i młodzieży – 85 osób.
 Pomoc finansowa oraz wsparcie dla pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych i placówek op-wych. – 69 osób.
 W placówkach opiekuńczo – wychowawczych przebywało 49 dzieci z terenu powiatu lubartowskiego.
 W 83 rodzinach zastępczych przebywało 118 dzieci.
 Współfinansowanie 2 świetlic profilaktyczno – wychowawczych – dla 60 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
 Kolonie letnie dla dzieci i młodzieży – 80 osób.
 Pomoc finansowa oraz wsparcie dla pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych i placówek op-wych. – 72 osób.
 W placówkach opiekuńczo – wychowawczych przebywało 40 dzieci z terenu powiatu lubartowskiego.
 W 87 rodzinach zastępczych przebywało 120 dzieci.
 Współfinansowanie 2 świetlic profilaktyczno – wychowawczych – dla 60 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
 Kolonie letnie dla dzieci i młodzieży – 85 osób.
 Pomoc finansowa oraz wsparcie dla pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych i placówek op-wych. – 58 osób.
 W placówkach opiekuńczo – wychowawczych przebywało 35 dzieci z terenu powiatu lubartowskiego.
 W 84 rodzinach zastępczych przebywało 120 dzieci.
 Współfinansowanie 2 świetlic profilaktyczno – wychowawczych – dla 60 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
 Kolonie letnie dla dzieci i młodzieży – 85 osób.
 Pomoc finansowa oraz wsparcie dla pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych i placówek op-wych. – 59 osób.
 W placówkach opiekuńczo – wychowawczych przebywało 31 dzieci z terenu powiatu lubartowskiego.
 W 80 rodzinach zastępczych przebywało 119 dzieci.
 Współfinansowanie 2 świetlic profilaktyczno – wychowawczych – dla 60 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
 Kolonie letnie dla dzieci i młodzieży – 85 osób.
 Pomoc finansowa oraz wsparcie dla pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych i placówek op-wych. – 53
osoby.
 W placówkach opiekuńczo – wychowawczych przebywało 31 dzieci z terenu powiatu lubartowskiego.

Realizator
PCPR

PCPR

PCPR

PCPR

PCPR

PCPR
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2013

 W 80 rodzinach zastępczych przebywało 120 dzieci.
 Kolonie letnie dla dzieci i młodzieży – 60 osób.
 Pomoc finansowa oraz wsparcie dla pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych i placówek op-wych. – 55 osób.
 W placówkach opiekuńczo – wychowawczych przebywało 30 dzieci z terenu powiatu lubartowskiego.
 W 84 rodzinach zastępczych przebywało 124 dzieci.

PCPR

Współdziałanie ze służbami socjalnymi i instytucjami w zakresie pozyskiwania informacji o występowaniu negatywnych zjawisk społecznych

Rok
2007
2008
2009
2010
2011

2012
2013

















Działanie
Spotkania z kierownikami ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu lubartowskiego – 5 spotkań w roku.
Współpraca z MOPS, GOPS, PCPR, Sądem Rodzinnym, Pedagogami szkolnymi – na bieżąco
Spotkania z kierownikami ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu lubartowskiego – 6 spotkań w roku.
Współpraca z MOPS, GOPS, PCPR, Sądem Rodzinnym, Pedagogami szkolnymi – na bieżąco
Spotkania z kierownikami ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu lubartowskiego – 4 spotkań w roku.
Współpraca z MOPS, GOPS, PCPR, Sądem Rodzinnym, Pedagogami szkolnymi – na bieżąco
Spotkania z kierownikami ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu lubartowskiego – 5 spotkań w roku.
Współpraca z MOPS, GOPS, PCPR, Sądem Rodzinnym, Pedagogami szkolnymi – na bieżąco
Spotkania z kierownikami ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu lubartowskiego – 6 spotkań w roku.
Współudział w projekcie „Prosynteza” – współpraca Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji, Kuratorów przy
Sądzie Rejonowym w Lubartowie, przedstawicieli służby zdrowia oraz przedstawicieli szkół z Lubartowa.
Współpraca z MOPS, GOPS, PCPR, Sądem Rodzinnym, Pedagogami szkolnymi – na bieżąco
Spotkania z kierownikami ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu lubartowskiego – 5 spotkań w roku.
Współpraca z MOPS, GOPS, PCPR, Sądem Rodzinnym, Pedagogami szkolnymi – na bieżąco
Spotkania z kierownikami ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu lubartowskiego – 3 spotkani w roku.
Współpraca z MOPS, GOPS, PCPR, Sądem Rodzinnym, Pedagogami szkolnymi – na bieżąco

Realizator
PCPR
PPP Lubartów
PCPR
PPP Lubartów
PCPR
PPP Lubartów
PCPR
PPP Lubartów
PCPR

PPP Lubartów
PCPR
PPP Lubartów
PCPR
PPP Lubartów
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Tworzenie środowiskowego systemu wsparcia dla osób niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania w tym dla dzieci i rodzin

Rok
2007

2008

2009

2010

2011

2012
2013

Działanie
Pobyt 57 dzieci z terenu powiatu lubartowskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.
Prowadzenie 2 świetlic profilaktyczno – wychowawczych – dla 60 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
Terapia indywidualna – 323 osoby; Warsztaty dla rodziców – 21 osób; pogadanki, prelekcje – 2 spotkania
Pobyt 49 dzieci z terenu powiatu lubartowskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.
Prowadzenie 2 świetlic profilaktyczno – wychowawczych – dla 60 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
Terapia indywidualna – 328 osób; Warsztaty dla rodziców – 132 osoby; pogadanki, prelekcje – 7 spotkań
Pobyt 40 dzieci z terenu powiatu lubartowskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.
Prowadzenie 2 świetlic profilaktyczno – wychowawczych – dla 60 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
Terapia indywidualna – 359 osób; Warsztaty dla rodziców – 64 osoby; pogadanki, prelekcje – 7 spotkań
Pobyt 35 dzieci z terenu powiatu lubartowskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.
Prowadzenie 2 świetlic profilaktyczno – wychowawczych – dla 60 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
Terapia indywidualna – 335 osób; Warsztaty dla rodziców – 35 osób; pogadanki, prelekcje – 4 spotkania
Pobyt 31 dzieci z terenu powiatu lubartowskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.
Prowadzenie 2 świetlic profilaktyczno – wychowawczych – dla 60 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
Terapia indywidualna – 302 osoby; Warsztaty dla rodziców – 41 osób; pogadanki, prelekcje – 12 spotkań
Pobyt 31 dzieci z terenu powiatu lubartowskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.
Terapia indywidualna – 352 osoby; Warsztaty dla rodziców – 122 osób; pogadanki, prelekcje – 16 spotkań

Realizator
PCPR

 Pobyt 30 dzieci z terenu powiatu lubartowskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.
 Terapia indywidualna – 301 osoby; Warsztaty dla rodziców – 68 osób; pogadanki, prelekcje – 22 spotkania

PCPR
PPP Lubartów



















PPP Lubartów
PCPR
PPP Lubartów
PCPR
PPP Lubartów
PCPR
PPP Lubartów
PCPR
PPP Lubartów
PCPR
PPP Lubartów

Tworzenie rodzinnej opieki zastępczej – rodziny wielodzietne.

Rok
2007
2008

Działanie
 Funkcjonowanie 54 spokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych, w których przebywało 74 dzieci.
 Funkcjonowanie 24 niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych, w których przebywało 39 dzieci.
 Funkcjonowanie 54 spokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych, w których przebywało 74 dzieci.

Realizator
PCPR
PCPR
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2009
2010
2011
2012
2013













Funkcjonowanie 24 niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych, w których przebywało 39 dzieci
Funkcjonowanie 54 spokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych, w których przebywało 74 dzieci.
Funkcjonowanie 24 niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych, w których przebywało 39 dzieci
Funkcjonowanie 62 spokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych, w których przebywało 84 dzieci.
Funkcjonowanie 22 niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych, w których przebywało 36 dzieci
Funkcjonowanie 61 spokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych, w których przebywało 74 dzieci.
Funkcjonowanie 19 niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych, w których przebywało 36 dzieci
Funkcjonowanie 46 spokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych, w których przebywało 81 dzieci.
Funkcjonowanie 34 niezawodowych rodzin zastępczych, w których przebywało 39 dzieci
Funkcjonowanie 47 spokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych, w których przebywało 69 dzieci.
Funkcjonowanie 37 niezawodowych rodzin zastępczych, w których przebywało 55 dzieci

PCPR
PCPR
PCPR
PCPR
PCPR

*w dniu 01.01.2012 r. weszła w życie ustawa z dn. 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w związku z którą uległy zmianie nazwy rodzin
zastępczych z niespokrewnionych na niezawodowe.

Organizowanie alternatywnych form opieki nad dziećmi i młodzieżą

Rok
2007

Działanie
Zorganizowanie kolonii letnich dla dzieci i młodzieży – 30 osób.

Realizator
PCPR

2008

Zorganizowanie kolonii letnich dla dzieci i młodzieży – 85 osób.

PCPR

2009

Zorganizowanie kolonii letnich dla dzieci i młodzieży – 80 osób.

PCPR

2010

Zorganizowanie kolonii letnich dla dzieci i młodzieży – 85 osób.

PCPR

2011

Zorganizowanie kolonii letnich dla dzieci i młodzieży – 85 osób.

PCPR

2012

Zorganizowanie kolonii letnich dla dzieci i młodzieży – 85 osób.

PCPR

2013

Zorganizowanie kolonii letnich dla dzieci i młodzieży – 60 osób.

PCPR
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Inicjowanie powstania mieszkań chronionych, rodzinnych i instytucjonalnych form opieki zastępczej, placówki socjalizacyjnej,
wielofunkcyjnej, zwiększenie ilości świetlic środowiskowych i innych dziennych form wsparcia dzieci i rodziny.
Działanie

Rok

Realizator

2007

Funkcjonowanie 2 świetlic profilaktyczno – wychowawczych – dla 60 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

PCPR

2008

Funkcjonowanie 2 świetlic profilaktyczno – wychowawczych – dla 60 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

PCPR

2009

Funkcjonowanie 2 świetlic profilaktyczno – wychowawczych – dla 60 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

PCPR

2010

Funkcjonowanie 2 świetlic profilaktyczno – wychowawczych – dla 60 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

PCPR

2011

Funkcjonowanie 2 świetlic profilaktyczno – wychowawczych – dla 60 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

PCPR

*Od 01.01.2012 r. w związku ze zmianą ustawy świetlice profilaktyczno - wychowawcze stały się zadaniem gminy.

2. Przeciwdziałanie patologiom społecznym i ich skutkom w rodzinie:
Organizowanie i prowadzenie na terenie szkół i placówek oświatowo – wychowawczych, profilaktycznych programów dla dzieci i młodzieży

Działanie

Rok
2007

Realizator



Programy profilaktyczne – 1072 osoby, zajęcia integracyjne – 1065 osób

PPP




program „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”.
warsztaty dla młodzieży: „Zagrożenia HIV?AIDS”, „Alkohol kradnie wolność, nie ćpaj, nie truj się”, „Agresja w
domu i w szkole. Jak przeciwdziałać i zapobiegać”, „Narkomania i narkotyki” przy współpracy Miejskiej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dla uczniów klas pierwszych prowadzono zajęcia
warsztatowe „Spójrz inaczej na agresję”.
„Profilaktyka uzależnień, chorób XX wieku” we wszystkich klasach pierwszych.
Olimpiada uzależnień „ Nie palę, nie piję, nie biorę. Jestem odpowiedzialny za swoje zdrowie”.(22 uczniów)
W ramach ochrony dzieci i młodzieży przed szkodliwymi treściami przy korzystaniu z usług internetowych w
szkole we wszystkich pracowniach komputerowych, salach lekcyjnych, centrum multimedialnym założono
bezpłatne programy bezpiecznego korzystania z Internetu przez młodzież.
„Bezpieczny uczeń- jak unikać zagrożeń”- II edycja ogólnopolskiego programu edukacyjnego.
Dla klas pierwszych zorganizowano spotkanie z przedstawicielem policji. Temat pogadanki: „Odpowiedzialność
karna nieletnich za ich zachowanie i działanie w różnych miejscach, także w szkole” oraz spotkanie dla klas

RCEZ
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trzecich: „Zagrożenia, wykroczenia i przestępczość wśród dorosłych”.
turniej klas „Tytoń albo zdrowie- żyjmy w świecie wolnym od dymu tytoniowego”.
zorganizowano spotkanie rodziców 2 klas z kuratorem sądowym. Spotkanie dotyczyło tematyki zagrożeń dla
nieletnich- wykroczenia i uzależnienia.
zorganizowano spotkanie rodziców 3 klas z prezesem Stowarzyszenia Emaus ks. Arkadiuszem Paśnikiem na
temat profilaktyki uzależnień.
spotkanie z rodzicami uczniów z 4 klas z kuratorem zawodowym ds. Rodzinnych i Nieletnich: „Przejawy
demoralizacji wśród nieletnich i środki wychowawcze stosowane przez Sąd wobec nieletnich”.
Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu - 185
Pierwotna profilaktyka wad cewy nerwowe j,, Już teraz mogę zadbać o zdrowie swojego przyszłego dziecka"
Wykład dla rodziców nt. „Bliżej siebie – czyli jak rozmawiać z dzieckiem, aby słuchało, jak słuchać, aby
mówiło” – wszyscy rodzice uczniów klas I Liceum Ogólnokształcącego.
Warsztaty dla wszystkich uczniów klas I w ramach zajęć integracyjno – adaptacyjnych.
Współpraca z Powiatową Komendą Policji w Lubartowie zaowocowała cyklem wykładów na temat, „Jaka jest
Twoja świadomość?” warsztaty były zorganizowane dla wszystkich uczniów klas I Liceum Ogólnokształcącego.
Profilaktyka uzależnień od alkoholu, narkotyków i nikotyny był głównym tematem podczas ogólnopolskich czy
światowych obchodów dni walki z uzależnieniami i chorobami z nich wynikającymi (np. tematyka godzin
wychowawczych oraz badań przesiewowych) – cała społeczność szkolna.
Współpraca z Sądem Rejonowym w Lubartowie dotyczyła przede wszystkim uczniów wychowujących się w
rodzinach dysfunkcyjnych oraz uczniów bądź ich najbliższych mających dozór kuratorski.
Program profilaktyki wad cewy nerwowej „Już teraz mogę zadbać o zdrowie swojego przyszłego dziecka” – dla
wszystkich klas III LO.
Program profilaktyki i wczesnego diagnozowania nowotworów sutka u kobiet „Różowa wstążeczka” – dla
wszystkich klas III LO.
Zajęcia profilaktyczne dla wszystkich klas I i II: zachowania zdrowotne i antyzdrowotne oraz choroby zakaźne i
ich objawy.
W ramach współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną organizacja warsztatów „Techniki
efektywnego uczenia się” dla klas I, które osiągają niskie wyniki w nauce.
Prowadzenie poradnictwa w zakresie wsparcia ofiar przemocy.
Rozpowszechnienie informacji o formach wsparcia oraz instytucjach udzielających pomocy ofiarom przemocy w
rodzinie.
Organizacja spotkań profilaktycznych z pracownikami Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie.
Stała współpraca z instytucjami pomocowymi oraz instytucjami zapobiegającymi przemocy w rodzinie
(Komenda Powiatowa Policji w Lubartowie, Sąd Rejonowy w Lubartowie, Ośrodki Pomocy Społecznej,

ZS Kock
ZS Nr 2
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2008



















Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie), współpraca ta polegała przede wszystkim na wymianie
doświadczeń, przeciwdziałaniu przemocy oraz diagnozie problemu na szczeblu szkolnym.
Indywidualne wsparcie ofiar przemocy przez pedagoga szkolnego.
Propagowanie prawidłowych relacji w środowisku rodzinnym poprzez wywieszanie broszur informacyjnych na
terenie szkoły.
Programy profilaktyczne – 949 osoby, zajęcia integracyjne – 488 osób

PPP

RCEZ
Realizacja programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.
„Odpowiedzialność nieletnich za popełnione czyny”- spotkanie młodzieży klas pierwszych RCEZ ze specjalista
d/s nieletnich i dzielnicowym Powiatowej Komendy Policji.
Konkurs szkolny „Kultura i obycie umilają życie. Sięgnij po wybrane elementy savoir-vivre i nie tylko”.
światowy dzień zdrowia 2008r – Chrońmy zdrowie przed wpływami zmian klimatycznych” prelekcja dla 4 klas.
Zagrożenia współczesnego świata- spotkanie 3 klas z przedstawicielami Związku Komunalnego Gmin Ziemi
Lubartowskiej.
Dzień wolny od uzależnień a zdrowy styl życia. Młodość bez papierosa- konkurs szkolny.
Warsztaty profilaktyczne „Młodzież-tytoń, alkohol, narkotyki” dla klas pierwszych, prowadzone przez
terapeutów Poradni Profilaktyki i Terapii MONAR w Lublinie,,
„Dzień wolny od uzależnień-zdrowy styl życia”- podsumowanie akcji promującej zdrowy styl życia
(konferencja i konkurs dla uczniów szkół powiatu lubartowskiego), akcja zorganizowana przez RCEZ z udziałem
Stowarzyszenia Agape i Alwernia.
spotkanie z pedagogiem dla rodziców klas pierwszych (52 rodziców i 5 wychowawców) „Przestępczość wśród
nieletnich– przyczyny, prawo, środki wychowawcze, poprawcze, lecznicze, stosowane przez instytucje
profilaktyczno- resocjalizacyjne”.
ZS Kock
Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu – 205 uczniów
Pierwotna profilaktyka wad cewy nerwowej ,, Już teraz mogę zadbać o zdrowie swojego przyszłego dziecka"
ZS Nr 2
Wykład dla rodziców nt. „Bliżej siebie – czyli jak rozmawiać z dzieckiem, aby słuchało, jak słuchać, aby
mówiło” – wszyscy rodzice uczniów klas I Liceum Ogólnokształcącego.
Warsztaty dla wszystkich uczniów klas I w ramach zajęć integracyjno – adaptacyjnych.
Współpraca z Powiatową Komendą Policji w Lubartowie zaowocowała cyklem wykładów na temat, „Jaka jest
Twoja świadomość?” warsztaty były zorganizowane dla wszystkich uczniów klas I Liceum Ogólnokształcącego.
Profilaktyka uzależnień od alkoholu, narkotyków i nikotyny był głównym tematem podczas ogólnopolskich czy
światowych obchodów dni walki z uzależnieniami i chorobami z nich wynikającymi (np. tematyka godzin
wychowawczych oraz badań przesiewowych) – cała społeczność szkolna.
Współpraca z Sądem Rejonowym w Lubartowie dotyczyła przede wszystkim uczniów wychowujących się w
rodzinach dysfunkcyjnych oraz uczniów bądź ich najbliższych mających dozór kuratorski.
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Program profilaktyki wad cewy nerwowej „Już teraz mogę zadbać o zdrowie swojego przyszłego dziecka” – dla
wszystkich klas III LO.
Program profilaktyki i wczesnego diagnozowania nowotworów sutka u kobiet „Różowa wstążeczka” – dla
wszystkich klas III LO.
Zajęcia profilaktyczne dla wszystkich klas I i II: zachowania zdrowotne i antyzdrowotne oraz choroby zakaźne i
ich objawy.
W ramach współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną organizacja warsztatów „Techniki
efektywnego uczenia się” dla klas I, które osiągają niskie wyniki w nauce.
Prowadzenie poradnictwa w zakresie wsparcia ofiar przemocy.
Organizacja spotkań profilaktycznych z pracownikami Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie.
Poruszanie tematyki przemocy w rodzinie na lekcjach wychowawczych we wszystkich klasach
Stała współpraca z instytucjami pomocowymi oraz instytucjami zapobiegającymi przemocy w rodzinie
(Komenda Powiatowa Policji w Lubartowie, Sąd Rejonowy w Lubartowie, Ośrodki Pomocy Społecznej,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie), współpraca ta polegała przede wszystkim na wymianie
doświadczeń, przeciwdziałaniu przemocy oraz diagnozie problemu na szczeblu szkolnym.
Indywidualne wsparcie ofiar przemocy przez pedagoga szkolnego.
Programy profilaktyczne – 1142 osoby, zajęcia integracyjne – 713 osób
zajęcia integracyjno- adaptacyjne dla 4 klas pierwszych Technikum Zawodowego z psychologiem PPP (95
uczniów, 7 nauczycieli, 2 psychologów);
warsztaty inegracyjno- adaptacyjne z przedstawicielami PPP w Lubartowie dla 6 klas Zasadniczej Szkoły
Zawodowej;
zajęcia dotyczące komunikacji, tolerancji, radzenia sobie ze stresem, metod uczenia się, oczekiwań uczniów,
agresji, praw człowieka, ucznia, dziecka, a także zagrożeń i nałogów;
warsztaty w klasach pierwszych pt. „Czarny trójkąt -konflikt, agresja, przemoc”;
konferencja zakończona konkursem pt. „Wszystko co zawsze chcieliście wiedzieć o narkotykach i narkomanii,
ale wstydziliście się zapytać”;
spotkanie klas 2 i 3 ZSZ z przedstawicielami KPP w Lubartowie pt. „Konsekwencje ryzykownych zachowań w
świetle prawa”(140 osób)
Warsztaty z zakresu psychoterapii z udziałem terapeuty z PPP: „Radzenie sobie ze smutkiem i żałobą w
sytuacjach straty i śmierci”;
konferencja Hiv/Aids- Jak ustrzec się zakażenia? Światowy Dzień Walki z AIDS
spotkanie klas drugich RCEZ z komendantem Straży Miejskiej w Lubartowie- 13 klas „ Ryzykowne
zachowania”;
spotkanie policjantami z KPP w Lubartowie z klasami pierwszymi, zakres tematyczny: Odpowiedzialność

PPP
RCEZ
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prawna nieletnich (10 klas).
spotkanie z rodzicami klas pierwszych (120 rodziców, 9 wychowawców). Została poruszona tematyka
bezpieczeństwa uczniów w drodze do szkoły i ze szkoły, omówiona została problematyka przestępczości, agresji,
przemocy wśród młodzieży oraz konsekwencje, jakie mogą spotkać rodziców. Została omówiona forma pomocy
socjalnej i specjalistycznej oraz zapoznanie rodziców z procedurami w celu uzyskania pomocy;
spotkanie rodziców z udziałem kierownika ZKSS w Lubartowie o tematyce: Zagrożenia i środki zapobiegawcze
przestępczości i demoralizacji.
spotkanie z rodzicami z udziałem psychologa, prezesa Stowarzyszenia Kontakt w Lublinie w ramach realizacji
zadania pt. „Wspieranie działań edukacyjnych skierowanych do rodziców i pedagogów szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych w zakresie wczesnego reagowania na zjawisko eksperymentowania z substancjami
psychoaktywnymi pt. „Dylematy młodego pokolenia” (51 rodziców, 5 wychowawców);
spotkanie z rodzicami „Uzależnienia od komputera i Internetu”.
Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu – 218 uczniów
Program profilaktyki i wczesnego diagnozowania nowotworów sutka u kobiet ,,Różowa Wstążeczka” – 73 osoby
Pierwotna profilaktyka wad cewy nerwowej ,, Już teraz mogę zadbać o zdrowie swojego przyszłego dziecka"
Wykład dla rodziców nt. „Bliżej siebie – czyli jak rozmawiać z dzieckiem, aby słuchało, jak słuchać, aby
mówiło” – wszyscy rodzice uczniów klas I Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Zawodowego.
Warsztaty dla wszystkich uczniów klas I w ramach zajęć integracyjno – adaptacyjnych.
Współpraca z Powiatową Komendą Policji w Lubartowie zaowocowała cyklem wykładów na temat, „Jaka jest
Twoja świadomość?” warsztaty były zorganizowane dla wszystkich uczniów klas I Liceum Ogólnokształcącego i
Technikum Zawodowego.
Współpraca z Policealną Szkołą Detektywów i Pracowników Ochrony „O’chikara” z Lublina, zaowocowała
cyklem wykładów dla uczniów klas I, nt. „Bezpieczny uczeń – jak uniknąć zagrożeń?”.
Profilaktyka uzależnień od alkoholu, narkotyków i nikotyny był głównym tematem podczas ogólnopolskich czy
światowych obchodów dni walki z uzależnieniami i chorobami z nich wynikającymi (np. tematyka godzin
wychowawczych oraz badań przesiewowych) – cała społeczność szkolna.
Współpraca z Sądem Rejonowym w Lubartowie dotyczyła przede wszystkim uczniów wychowujących się w
rodzinach dysfunkcyjnych oraz uczniów bądź ich najbliższych mających dozór kuratorski.
Program profilaktyki wad cewy nerwowej „Już teraz mogę zadbać o zdrowie swojego przyszłego dziecka” – dla
wszystkich klas III LO.
Program profilaktyki i wczesnego diagnozowania nowotworów sutka u kobiet „Różowa wstążeczka” – dla
wszystkich klas III LO.
Organizacja spotkań profilaktycznych z pracownikami Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie.
Udział w sesjach Parlamentu Dzieci i Młodzieży Województwa Lubelskiego oraz Sejmiku Dzieci i Młodzieży
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Miasta Lubartów (niektóre sesje poruszały tematy przemocy w rodzinie oraz przeciwdziałaniu patologiom
społecznym).
Stała współpraca z instytucjami pomocowymi oraz instytucjami zapobiegającymi przemocy w rodzinie
(Komenda Powiatowa Policji w Lubartowie, Sąd Rejonowy w Lubartowie, Ośrodki Pomocy Społecznej,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie), współpraca ta polegała przede wszystkim na wymianie
doświadczeń, przeciwdziałaniu przemocy oraz diagnozie problemu na szczeblu szkolnym.
Indywidualne wsparcie ofiar przemocy przez pedagoga szkolnego.
Programy profilaktyczne – 867 osoby, zajęcia integracyjne – 714 osób
organizacja z okazji Światowego Dnia Zdrowia spotkania z przedstawicielem PSSE w Lubartowie pt. „
Profilaktyka chorób XXI wieku” „Człowiek i miasto”.
konkurs pt: „Kultura i obycie umilają życie- sięgnij po wybrane elementy savoir vivre'u i nie tylko".
zajęcia w ramach projektu unijnego pod nazwą „Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości”; Na
spotkaniach edukacyjnych ponad 90 uczniów z klas Technikum Zawodowego poznało zagadnienia prawne oraz
związane m.in. z funkcjonowaniem sądownictwa i prokuratury. Spotkania organizowane w szkole przez
przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości przybliżyły młodzieży problematykę wymiaru sprawiedliwości,
np. organizację i zasady działania wymiaru sprawiedliwości, prawa ofiar przestępstw w tym przemocy w
rodzinie, obowiązki wynikające z pełnienia funkcji świadka w sądzie, a także z ustawodawstwem i wymiarem
sprawiedliwości wobec nieletnich, zapobieganiem i zwalczaniem przemocy wobec dzieci i młodzieży.
Ogólnopolski Dzień Szkoły bez Przemocy. W ramach Dnia bez Przemocy odbyły się w szkole: Dzień wolny od
uzależnień, Konkurs profilaktyczny z zakresu nikotynizmu, Święto sportu szkolnego, konkurs wiedzy o
olimpizmie;
spotkanie dla maturzystów z wykładowcą WSEiI pt. „Prawa ucznia a odpowiedzialność za czyny i realizacja
obowiązków”;
zajęcia integracyjno- adaptacyjne w formie wycieczki do Firleja Technikum Zawodowe (112 uczniów, 8
nauczycieli, oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa: 96 uczniów, 7 nauczycieli i pedagog z PPP)
udział uczniów w warsztatach i debacie „Młodzi wykluczeni”- Lublin
warsztaty w klasach pierwszych pt. „Agresja- w domu, szkole, czy grupie rówieśniczej- co w zamian?” 10godzin
konferencja zakończoną konkursem pt. „Szklana pułapka-mechanizmy powstawania alkoholowych uzależnień”,
prelekcja o wpływie dopalaczy na organizm ludzki pt: „Dopalacze mogą cię wypalić”,
spotkanie „Co to są dopalacze? Rodzaje substancji znajdujących się na rynku, ich działanie oraz zagrożenia
związane z ich stosowaniem” ze specjalistą ds. nieletnich z Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie,
„Odpowiedzialność prawna nieletnich. Środki wychowawcze stosowane przez Sąd” z kuratorem zawodowym
Kuratorskiej Służby Sądowej w Lubartowie,
Odpowiedzialność prawna nieletnich- spotkanie warsztatowe ze specjalistą ds. nieletnich KPP w Lubartowie z
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klasami pierwszymi (10 godzin)
„Wybrane aspekty z kodeksu karnego” z kuratorem zawodowym Kuratorskiej Służby Sądowej w Lubartowie
Konkurs Hiv/Aids- Jak ustrzec się zakażenia? Światowy Dzień Walki z AIDS
Program Profilaktyczno- Wychowawczy dla młodzieży: Narkotyki zagłuszają rytm muzyki”
„Sposoby rozwiązywania agresji i przemocy w szkole”
spotkanie z rodzicami klas pierwszych (120 rodziców, 9 wychowawców). Została poruszona tematyka
bezpieczeństwa uczniów w drodze do szkoły i ze szkoły, omówiona została problematyka przestępczości, agresji,
przemocy wśród młodzieży oraz konsekwencje, jakie mogą spotkać rodziców. Została omówiona forma pomocy
socjalnej i specjalistycznej oraz zapoznanie rodziców z procedurami w celu uzyskania pomocy.
spotkanie rodziców z psychologiem policyjnym nt: „Substancje o działaniu psychoaktywnym”. Spotkanie miało
charakter profilaktyczny, uczestnicy usystematyzowali swoją wiedzę z zakresu uzależnień
Spotkanie z rodzicami: „ Motywacja do nauki kluczem sukcesu dla uczniów i rodziców”
spotkanie rodziców i nauczycieli ze specjalistą d/s przemocy i agresji „Zawód-rodzic”.
Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu – 203 uczniów
Pierwotna profilaktyka wad cewy nerwowej ,, Już teraz mogę zadbać o zdrowie swojego przyszłego dziecka"
Wykład dla rodziców nt. „Bliżej siebie – czyli jak rozmawiać z dzieckiem, aby słuchało, jak słuchać, aby
mówiło” – wszyscy rodzice uczniów klas I Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Zawodowego.
Warsztaty dla wszystkich uczniów klas I w ramach zajęć integracyjno – adaptacyjnych.
Współpraca z Powiatową Komendą Policji w Lubartowie zaowocowała cyklem wykładów na temat, „Jaka jest
Twoja świadomość?” warsztaty były zorganizowane dla wszystkich uczniów klas I Liceum Ogólnokształcącego i
Technikum Zawodowego.
Współpraca z Policealną Szkołą Detektywów i Pracowników Ochrony „O’chikara” z Lublina, zaowocowała
cyklem wykładów dla uczniów klas I, nt. „Bezpieczny uczeń – jak uniknąć zagrożeń?”.
Profilaktyka uzależnień od alkoholu, narkotyków i nikotyny był głównym tematem podczas ogólnopolskich czy
światowych obchodów dni walki z uzależnieniami i chorobami z nich wynikającymi (np. tematyka godzin
wychowawczych oraz badań przesiewowych) – cała społeczność szkolna.
Współpraca z Sądem Rejonowym w Lubartowie dotyczyła przede wszystkim uczniów wychowujących się w
rodzinach dysfunkcyjnych oraz uczniów bądź ich najbliższych mających dozór kuratorski.
Program profilaktyki wad cewy nerwowej „Już teraz mogę zadbać o zdrowie swojego przyszłego dziecka” – dla
wszystkich klas III LO.
Program profilaktyki i wczesnego diagnozowania nowotworów sutka u kobiet „Różowa wstążeczka” – dla
wszystkich klas III LO.
Zajęcia profilaktyczne dla wszystkich klas I i II: zachowania zdrowotne i antyzdrowotne oraz choroby zakaźne i
ich objawy.
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Organizacja spotkań profilaktycznych z pracownikami Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie.
Udział w sesjach Parlamentu Dzieci i Młodzieży Województwa Lubelskiego oraz Sejmiku Dzieci i Młodzieży
Miasta Lubartów (niektóre sesje poruszały tematy przemocy w rodzinie oraz przeciwdziałaniu patologiom
społecznym).
 Udział w konkursie „Młodzi przeciwko patologiom społecznym”, w którym uczniowie naszej szkoły zostali
finalistami tegoż konkursu.
 Stała współpraca z instytucjami pomocowymi oraz instytucjami zapobiegającymi przemocy w rodzinie
(Komenda Powiatowa Policji w Lubartowie, Sąd Rejonowy w Lubartowie, Ośrodki Pomocy Społecznej,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie), współpraca ta polegała przede wszystkim na wymianie
doświadczeń, przeciwdziałaniu przemocy oraz diagnozie problemu na szczeblu szkolnym.
 Indywidualne wsparcie ofiar przemocy przez pedagoga szkolnego.
 Organizacja punkt konsultacyjny, w którym przyjmowała pani psycholog z Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej, pani Sylwia Karbowska. Możliwość z jego skorzystania mieli uczniowie, rodzice oraz
nauczyciele.
Rozpowszechnienie informacji o formach wsparcia oraz instytucjach udzielających pomocy w zakresie zdrowia
psychicznego, plakaty, ulotki oraz informacje na stronie internetowej naszej placówki.
 Programy profilaktyczne – 830 osób, zajęcia integracyjne – 606 osób












„Co to są dopalacze? Rodzaje substancji znajdujących się na rynku, ich działanie oraz zagrożenia związane z ich
stosowaniem” ze specjalistą ds. nieletnich z Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie.
Konferencja dla klas pierwszych Technikum Zawodowego z funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Policji w
Lubartowie pt. Odpowiedzialność prawna nieletnich
spotkanie klas drugich i trzecich ZSZ RCEZ z komendantem Straży Miejskiej w Lubartowie „Ryzykowne
zachowania”(bójki i wymuszenia na terenach szkół, spożywanie alkoholu, zażywanie narkotyków oraz
konsekwencje z tego wynikające, najczęstsze wykroczenia popełnione wśród nieletnich, a także wiele innych
istotnych spraw życiu młodego człowieka).
„Odpowiedzialność prawna nieletnich. Środki wychowawcze stosowane przez Sąd” z kuratorem zawodowym
Kuratorskiej Służby Sądowej w Lubartowie
„Wybrane aspekty z kodeksu karnego” z kuratorem zawodowym Kuratorskiej Służby Sądowej w Lubartowie
„Kim są DDA?” spotkanie z psychologiem z Poradni Leczenia Uzależnień z Lublina
Konkurs Hiv/Aids- Jak ustrzec się zakażenia? Światowy Dzień Walki z AIDS
konkurs literacko – plastyczny w ramach V edycji programu „Szkoła bez przemocy” na temat: „Przemoc i
agresja w szkole – jak zapobiegać, przeciwdziałać?”
Aby poprawić skuteczność działań zorganizowano szkolenia dla nauczycieli:
Przemoc w szkole, nieletni zagrożeni demoralizacją - analiza zjawiska i przeciwdziałania, prowadzący dziekan
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wydziału prawa WSPS w Warszawie.
W ramach godzin wychowawczych przeprowadzano np. tematy: Akceptacja w grupie rówieśniczej, Fala czyli
pierwsze dni w szkole, Jak uczyć się efektywniej- techniki uczenia się, Ryzykowne zachowania. Jak sobie z
nimi radzić?, Ryzykowne zachowania a bezpieczeństwo uczniów, Hierarchia wartości w życiu młodego
człowieka, Zagrożenia na imprezach, Zagrożenia XXI wieku, nerwice, choroby cywilizacyjne, Wagary czy to się
opłaca?, Stres pod kontrolą -jak sobie radzić w sytuacjach stresowych, Stop agresji fizycznej, psychicznej i
przemocy w szkole, Agresywne zachowania młodzieży i ich przyczyny, Dobry uczeń, dobry kolega, Bezpieczna
szkoła-uwarunkowania, Komu potrzebne są normy, zasady, i prawo?, Prawa człowieka, ucznia, dziecka.
Spotkanie z rodzicami w dniu 17.02.2011r. poprzedzone zostało prelekcją w ramach projektu „ Porządki
nieświadomości”- program wspierania rozwoju rodziny pt.„Granice wychowania- dylematy rodzica”
prowadzone przez psychoterapeutę.
spotkanie z rodzicami klas pierwszych.(120 rodziców, 10 wychowawców). Została poruszona tematyka
bezpieczeństwa uczniów w drodze do szkoły i ze szkoły, omówiona została problematyka przestępczości, agresji,
przemocy wśród młodzieży oraz konsekwencje, jakie mogą spotkać rodziców. Została omówiona forma pomocy
socjalnej i specjalistycznej oraz zapoznanie rodziców z procedurami w celu uzyskania pomocy.
spotkanie rodziców z psychologiem, terapeutą z Poradni Leczenia Uzależnień z Lublina pt. „Kim są DDA?"
Spotkanie miało charakter profilaktyczny, uczestnicy usystematyzowali swoją wiedzę z zakresu uzależnień.
Zorganizowano też spotkanie z rodzicami „Motywacja do nauki kluczem sukcesu dla uczniów i rodziców” oraz
spotkanie profilaktyczne dla rodziców z oficerem prasowym KPP w Lubartowie o problemach wieku dorastania.
Program edukacyjny dotyczący profilaktyki raka szyjki macicy u kobiet ,,WYBIERZ ŻYCIE – PIERWSZY
KROK” – 59 uczniów
Pierwotna profilaktyka wad cewy nerwowej ,, Już teraz mogę zadbać o zdrowie swojego przyszłego dziecka"
Wykład dla rodziców nt. „Bliżej siebie – czyli jak rozmawiać z dzieckiem, aby słuchało, jak słuchać, aby
mówiło” – wszyscy rodzice uczniów klas I Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Zawodowego.
Współpraca z Policealną Szkołą Detektywów i Pracowników Ochrony „O’chikara” z Lublina, zaowocowała
cyklem wykładów dla uczniów klas I, nt. „Bezpieczny uczeń – jak uniknąć zagrożeń?”.
Wykład dla wszystkich rodziców i uczniów klas I i II o legalnych zagrożeniach – „Legalnie na dno”.
Profilaktyka uzależnień od alkoholu, narkotyków i nikotyny był głównym tematem podczas ogólnopolskich czy
światowych obchodów dni walki z uzależnieniami i chorobami z nich wynikającymi (np. tematyka godzin
wychowawczych oraz badań przesiewowych) – cała społeczność szkolna.
Współpraca z Sądem Rejonowym w Lubartowie dotyczyła przede wszystkim uczniów wychowujących się w
rodzinach dysfunkcyjnych oraz uczniów bądź ich najbliższych mających dozór kuratorski.
Program profilaktyki wad cewy nerwowej „Już teraz mogę zadbać o zdrowie swojego przyszłego dziecka” – dla
wszystkich klas III LO.
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Program profilaktyki i wczesnego diagnozowania nowotworów sutka u kobiet „Różowa wstążeczka” – dla
wszystkich klas III LO.
Zajęcia profilaktyczne dla wszystkich klas I i II: zachowania zdrowotne i antyzdrowotne oraz choroby zakaźne i
ich objawy.
Rozpowszechnienie informacji o formach wsparcia oraz instytucjach udzielających pomocy ofiarom przemocy w
rodzinie.
Organizacja spotkań profilaktycznych z pracownikami Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie.
Udział w sesjach Parlamentu Dzieci i Młodzieży Województwa Lubelskiego oraz Sejmiku Dzieci i Młodzieży
Miasta Lubartów (niektóre sesje poruszały tematy przemocy w rodzinie oraz przeciwdziałaniu patologiom
społecznym).
Udział w konkursie „Młodzi przeciwko patologiom społecznym”, w którym uczniowie naszej szkoły zostali
finalistami tegoż konkursu.
Programy profilaktyczne – 1561 osoby, zajęcia integracyjne – 22 osoby
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międzyszkolny konkursu savoir-vivre „Kultura i obycie umilają życie”
„Idealny obywatel” lekcje z WOS we współpracy ze Stowarzyszeniem dla ziemi
"Alkohol nie dla kobiet w ciąży" -warsztaty na godzinach wychowawczych dla uczniów RCEZ z psychologiem
we współpracy ze Stowarzyszeniem Klub Abstynenta "Nadzieja" oraz Centrum Psychologiczno-Terapeutycznym
Compos Mentis
Forum Młodych „Od praw dziecka do praw seniora”, które odbyło się w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji
w Lublinie
zajęcia dotyczące „Agresji w nas i wokół nas-przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym”
pogadanki z klasami pierwszymi TZ i ZSZ z specjalistą ds nieletnich Grzegorzem Mazusiem o tematyce:
odpowiedzialności prawnej nieletnich.
udział młodzieży w IV Debacie „Młodzi Zagubieni" z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka (10
grudnia) spotkanie, którego ideą jest upowszechnianie i ochrona praw człowieka.
W roku 2012 zostały zrealizowane następujące działania w zakresie wspomagania nauczycieli w realizacji ich
zadań:
System pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Jak skutecznie współpracować z rodzicami? Trudna klasa jak ją
opanować, wychowywać i nauczać? Bezpieczeństwo uczniów w szkołach i placówkach oświatowych; Szkolenie
w zakresie doradztwa edukacyjno zawodowego; Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole
ZS Kock
Program edukacyjny dotyczący profilaktyki raka szyjki macicy u kobiet ,,WYBIERZ ŻYCIE – PIERWSZY
KROK” – uczniów – 54 uczniów
Program pierwotnej Profilaktyki Wad Cewy Nerwowej ,, Już teraz mogę zadbać o zdrowie swojego przyszłego
dziecka"
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Wykład dla rodziców nt. „Bliżej siebie – czyli jak rozmawiać z dzieckiem, aby słuchało, jak słuchać, aby
mówiło” – wszyscy rodzice uczniów klas I Gimnazjum Sportowego, Liceum Ogólnokształcącego i Technikum
Zawodowego.
Profilaktyka uzależnień od alkoholu, narkotyków i nikotyny był głównym tematem podczas ogólnopolskich czy
światowych obchodów dni walki z uzależnieniami i chorobami z nich wynikającymi (np. tematyka godzin
wychowawczych oraz badań przesiewowych) – cała społeczność szkolna.
Współpraca z Sądem Rejonowym w Lubartowie dotyczyła przede wszystkim uczniów wychowujących się w
rodzinach dysfunkcyjnych oraz uczniów bądź ich najbliższych mających dozór kuratorski.
Program profilaktyki wad cewy nerwowej „Już teraz mogę zadbać o zdrowie swojego przyszłego dziecka” – dla
wszystkich klas III LO.
Program profilaktyki i wczesnego diagnozowania nowotworów sutka u kobiet „Różowa wstążeczka” – dla
wszystkich klas III LO.
Zajęcia profilaktyczne dla wszystkich klas I i II: zachowania zdrowotne choroby zakaźne i ich objawy.
W ramach współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną organizacja warsztatów „Techniki
efektywnego uczenia się” dla klas I, które osiągają niskie wyniki w nauce.
Prowadzenie poradnictwa w zakresie wsparcia ofiar przemocy.
Udział w sesjach Parlamentu Dzieci i Młodzieży Województwa Lubelskiego oraz Sejmiku Dzieci i Młodzieży
Miasta Lubartów (niektóre sesje poruszały tematy przemocy w rodzinie oraz przeciwdziałaniu patologiom
społecznym).
Udział w konkursie „Młodzi przeciwko patologiom społecznym”, w którym uczniowie naszej szkoły zostali
finalistami tegoż konkursu.
Programy profilaktyczne – 717 osoby, zajęcia integracyjne – 1407 osób

ZS Nr 2

spotkanie komendanta Straży Miejskiej w Lubartowie z uczniami klas drugich technikum zawodowego i
zasadniczej szkoły zawodowej przedstawiające problemy związane z niewłaściwymi zachowaniami uczniów w
miejscach publicznych, a także grożących konsekwencjach tych nagannych zachowań, m.in. używania
wulgaryzmów, palenia papierosów, spożywania alkoholu. Poruszane były także zagadnienia związane z
odpowiedzialnością prawną osób nieletnich. Zwrócono uwagę na znaczenie uregulowań prawnych w szkole i
życiu społecznym, a także na konieczność ich przestrzegania.
promowali walkę z nowotworem skóry - czerniakiem. Jest to kampania w ramach akcji "MAM HAKA NA
RAKA". Ich hasłem przewodnim było: "STAND UP TAKE ACTION" co oznacza : "Wstań i Zacznij Działać".
udział uczniów w XI Sesji Parlamentu Dzieci i Młodzieży Województwa Lubelskiego.
Forum Młodych Lublin 2013 pod hasłem „Jesteśmy różni – możemy być razem”. Organizatorami spotkania byli
Parlament Dzieci i Młodzieży Województwa Lubelskiego, Kuratorium Oświaty w Lublinie, Wyższa Szkoła
Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją” w Lublinie. Celem Forum było

RCEZ

PPP
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przełamywanie stereotypów w relacjach społecznych, uwrażliwienie na wartości płynące z odmienności drugiego
człowieka oraz uświadomienie potrzeby tolerancji wobec różnic kulturowych i środowiskowych.
zajęcia dotyczące „Agresji w nas i wokół nas-przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym”
pogadanki z klasami pierwszymi TZ i ZSZ z specjalistą ds nieletnich Grzegorzem Mazusiem o tematyce:
odpowiedzialności prawnej nieletnich.
W ramach współpracy z Fundacją Sokrates z Lublina 25 i 28 października młodzież Regionalnego Centrum
Edukacji Zawodowej spotkała się z prawnikiem, od wielu lat niepełnosprawnym "Prawa dziecka, ucznia
człowieka".
Akcja "Rzuć palenie razem z nami"
Tydzień profilaktyki i promocji zdrowia,
promocja krwiodawstwa „Młoda krew ratuje życie”. W szkole działa Szkolna Liga Krwiodawstwa, zachęcając
młodzież do oddawania krwi (w roku szkolnym 2013/2014 r. uczniowie RCEZ oddali 80,5 l krwi).
Rodzice skorzystali z następujących szkoleń:
„Rola rodziny w przezwyciężeniu problemów dorastającej młodzieży- jak skutecznie pomóc dziecku”,
„Bezpieczeństwo w szkole i poza nią zajęcia informacyjno- prewencyjne”. Spotkanie odbyło się w celach
prewencyjnych, aby zwrócić większą uwagę rodziców na problem zażywania środków odurzających przez
młodzież oraz aby pokazać jak łatwo młodej osobie, często nieświadomie, popełnić przestępstwo.
„Agresja wśród dzieci. Przyczyny. Skutki. Zapobieganie. Rola rodziny”- spotkanie z psychologiem z PPP.
Rola rodziny w przezwyciężeniu problemów dorastającej młodzieży-jak skutecznie pomóc dziecku.
„Zachowania suicydalne dzieci i młodzieży” – prelekcja
„ Agresja wśród dzieci. Przyczyny. Skutki. Zapobieganie. Rola rodziny-spotkanie z psychologiem z PPP w
Lubartowie.
Warsztaty dla uczniów i nauczycieli ,,Cyberprzemoc – bezpieczeństwo w sieci” - 143 uczniów
Program profilaktyczny ,,Dopóki masz wybór” - 143 uczniów
Program edukacyjny dotyczący profilaktyki raka szyjki macicy u kobiet ,,WYBIERZ ŻYCIE – PIERWSZY
KROK” – 50 uczniów
Program profilaktyczny ,,Profilaktyka zaburzeń depresyjnych wśród młodzieży w wieku 16-17 lat” - 40 uczniów
Pierwotna profilaktyka wad cewy nerwowej ,, Już teraz mogę zadbać o zdrowie swojego przyszłego dziecka"
Wykład dla rodziców nt. „Bliżej siebie – czyli jak rozmawiać z dzieckiem, aby słuchało, jak słuchać, aby
mówiło” – wszyscy rodzice uczniów klas I Gimnazjum Sportowego, Liceum Ogólnokształcącego i Technikum
Zawodowego.
Współpraca z Powiatową Komendą Policji w Lubartowie zaowocowała cyklem wykładów na temat, „Jaka jest
Twoja świadomość?” oraz „Więzienie stracony czas”, warsztaty były zorganizowane dla wszystkich uczniów
klas I Gimnazjum Sportowego, Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Zawodowego.

ZS Kock

ZS Nr 2
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W ramach współpracy z Powiatową Komendą Policji w Lubartowie zorganizowano warsztaty dla wszystkich
uczniów klas II dotyczących tematyki bezpieczeństwa na drodze.
Profilaktyka uzależnień od alkoholu, narkotyków i nikotyny był głównym tematem podczas ogólnopolskich czy
światowych obchodów dni walki z uzależnieniami i chorobami z nich wynikającymi (np. tematyka godzin
wychowawczych oraz badań przesiewowych) – cała społeczność szkolna.
Warsztaty dla uczniów klasy II H LO oraz II Tz w ramach programu edukacyjno – profilaktycznego pt.: „ARS –
czyli jak dbać o miłość” (problematyka warsztatów dotyczyła uzależnień).
Współpraca z Sądem Rejonowym w Lubartowie dotyczyła przede wszystkim uczniów wychowujących się w
rodzinach dysfunkcyjnych oraz uczniów bądź ich najbliższych mających dozór kuratorski.
Program profilaktyki wad cewy nerwowej „Już teraz mogę zadbać o zdrowie swojego przyszłego dziecka” – dla
wszystkich klas III LO.
Program profilaktyki i wczesnego diagnozowania nowotworów sutka u kobiet „Różowa wstążeczka” – dla
wszystkich klas III LO.
Zajęcia profilaktyczne dla wszystkich klas I i II: zachowania zdrowotne i antyzdrowotne oraz choroby zakaźne i
ich objawy.
W ramach współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną organizacja warsztatów „Techniki
efektywnego uczenia się” dla klas I, które osiągają niskie wyniki w nauce.
Udział uczniów w programie profilaktyczno – informacyjnym „Mediacje rówieśnicze sposobem na
przezwyciężanie przemocy i agresji w szkole” – uczniowie Samorządu Uczniowskiego.
Prowadzenie poradnictwa w zakresie wsparcia ofiar przemocy.
Organizacja spotkań profilaktycznych z pracownikami Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie.
Udział w debacie poświęconej tematyce przemocy (np. „Razem Bezpieczniej”).
Udział w sesjach Parlamentu Dzieci i Młodzieży Województwa Lubelskiego oraz Sejmiku Dzieci i Młodzieży
Miasta Lubartów (niektóre sesje poruszały tematy przemocy w rodzinie oraz przeciwdziałaniu patologiom
społecznym).
Udział w konkursie „Młodzi przeciwko patologiom społecznym”, w którym uczniowie naszej szkoły zostali
laureatami tegoż konkursu.
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Praca z rodzinami dysfunkcyjnymi w kierunku przywrócenia im zdolności opiekuńczo-wychowawczych

Rok

Działanie

Realizator

2007

Terapia rodzin – 2, Szkoła dla rodziców – 21 osób, konsultacje dla rodziców – 272 osoby

PPP Lubartów

2008

Terapia rodzin – 4, Szkoła dla rodziców – 132 osoby, konsultacje dla rodziców – 236 osób

PPP Lubartów

2009

Terapia rodzin – 2, szkoła dla rodziców – 64 osoby, konsultacje dla rodziców – 190 osób

PPP Lubartów

2010

Terapia rodzin – 2, szkoła dla rodziców – 35 osób, konsultacje dla rodziców – 200 osób

PPP Lubartów

2011

Terapia rodzin – 1, szkoła dla rodziców – 41 osób, konsultacje dla rodziców – 180 osób

PPP Lubartów

2012

Terapia rodzin – 1, szkoła dla rodziców – 122 osoby, konsultacje dla rodziców – 309 osób

PPP Lubartów

2013

Terapia rodzin – 2, szkoła dla rodziców – 122 osoby, szkolenia dla rodziców – 68 osób, konsultacje dla rodziców – PPP Lubartów
374 osoby

Współpraca z ośrodkami edukacyjnymi i mediami w celu promocji pozytywnych wzorców społecznych

Rok
2007
2008
2009

2010

2011

Działanie
Zamieszczanie artykułów w lokalnych mediach - Lubartowiak, Echo Powiatu.
Zamieszczanie artykułów w lokalnych mediach - Lubartowiak, Echo Powiatu.
Zamieszczanie artykułów w lokalnych mediach( Gazety: Lubartowiak, Echo Powiatu, Wspólnota oraz strony internetowe:
mmlubartow i lubartow 24) na temat bieżącej działalności PCPR w Lubartowie, realizowanych projektów oraz udzielanej
pomocy osobom niepełnosprawnym, rodzinom zastępczym, usamodzielnianym wychowankom, osobom potrzebującym
wsparcia i pomocy) - w ramach Projektu systemowego – „Program Aktywizacji społeczno – zawodowej beneficjentów
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie”.
Zamieszczanie artykułów w lokalnych mediach( Gazety: Lubartowiak, Echo Powiatu, Wspólnota oraz strony internetowe:
mmlubartow i lubartow 24) na temat bieżącej działalności PCPR w Lubartowie, realizowanych projektów oraz udzielanej
pomocy osobom niepełnosprawnym, rodzinom zastępczym, usamodzielnianym wychowankom, osobom potrzebującym
wsparcia i pomocy) - w ramach Projektu systemowego – „Program Aktywizacji społeczno – zawodowej beneficjentów
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie”.
Zamieszczanie artykułów w lokalnych mediach( Gazety: Lubartowiak, Echo Powiatu, Wspólnota oraz strony internetowe:
mmlubartow i lubartow 24) na temat bieżącej działalności PCPR w Lubartowie, realizowanych projektów oraz udzielanej

Realizator
PCPR
PCPR
PCPR

PCPR

PCPR
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2012

2013

pomocy osobom niepełnosprawnym, rodzinom zastępczym, usamodzielnianym wychowankom, osobom potrzebującym
wsparcia i pomocy) - w ramach Projektu systemowego – „Program Aktywizacji społeczno – zawodowej beneficjentów
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie”.
Zamieszczanie artykułów w lokalnych mediach( Gazety: Lubartowiak, Echo Powiatu, Wspólnota oraz strony internetowe:
mmlubartow i lubartow 24) na temat bieżącej działalności PCPR w Lubartowie, realizowanych projektów oraz udzielanej
pomocy osobom niepełnosprawnym, rodzinom zastępczym, usamodzielnianym wychowankom, osobom potrzebującym
wsparcia i pomocy) - w ramach Projektu systemowego – „Program Aktywizacji społeczno – zawodowej beneficjentów
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie”.
Zamieszczanie artykułów w lokalnych mediach( Gazety: Lubartowiak, Echo Powiatu, Wspólnota oraz strony internetowe:
mmlubartow i lubartow 24) na temat bieżącej działalności PCPR w Lubartowie, realizowanych projektów oraz udzielanej
pomocy osobom niepełnosprawnym, rodzinom zastępczym, usamodzielnianym wychowankom, osobom potrzebującym
wsparcia i pomocy) - w ramach Projektu systemowego – „Program Aktywizacji społeczno – zawodowej beneficjentów
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie”.

PCPR

PCPR

Promowanie zdrowego stylu życia

Rok
2007

Działanie
•
•
•
•
•
•
•
•

Zagrożenia HIV?AIDS
Alkohol kradnie wolność, nie ćpaj, nie truj się.
Narkomania i narkotyki przy współpracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
przeprowadzono Olimpiadę Wiedzy o Uzależnieniach „Nie palę, nie piję, nie biorę. Jestem odpowiedzialny za swoje
zdrowie”.
warsztaty dla klas pierwszych zakończone olimpiadą ”W życiu jak w tańcu każdy krok ma znaczenie”
warsztaty profilaktyczne dla klas pierwszych –program wychowawczo- profilaktyczny” Narkomania i narkotyki we
współpracy z MONAR
program dla uczniów klas pierwszych „ Alkohol kradnie wolność, nie ćpaj nie truj się”
Szkolenia dla rodziców i nauczycieli z prezesem Stowarzyszenia Emaus ks. Arkadiuszem Paśnikiem: Projektowanie
pracy wychowawczej z uczniami o zachowaniach trudnych wychowawczo i destrukcyjnych, Internet i młode pokolenie
wyzwania, zagrożenia, nadzieje, Młodzież- tytoń, alkohol, narkotyki- diagnoza problemu, procedury postępowania,
tworzenie programów profilaktycznych, Profilaktyka uzależnień: narkotyki, leki, alkohol, sterydy” szkolenie nauczycieli
z terapeutą Stowarzyszenia Powrotu z U.

Realizator
RCEZ
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Zapobieganie szerzeniu się zakażeń wirusem HIV ( akcja informacyjno-plakatowa, realizacja tematów dotyczących
HIV/AIDS, projekcja filmu ,,Żyję bez ryzyka AIDS”)
Profilaktyka w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od środków psychoaktywnych ( lekcje wychowawcze, projekcje
filmów, akcje informacyjno-plakatowe)
Profilaktyka antytytoniowa
 kampania antynikotynowa ,,Rzuć palenie razem z nami”
 zajęcia wychowawcze z młodzieżą z zakresu profilaktyki antytytoniowej
 akcje informacyjno-plakatowe z okazji ,,Światowego Dnia bez Tytoniu”
Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem. Zajęcia warsztatowe według programu ,,Stres pod kontrolą” dla
uczniów klas III. Przekazanie rodzicom ulotek pt. ,,Przedmaturalny Zawrót Głowy czyli jak poradzić sobie ze stresem
przedmaturalnym”.

ZS Kock

PPP Lubartów
Programy psychoprofilaktyczne: Alkohol kradnie wolność, Zły dotyk
2008

 spotkanie z przedstawicielami PSSE w Lubartowie z 4 klasami- „Stop meningokokom”.
 światowy dzień zdrowia 2008r – Chrońmy zdrowie przed wpływami zmian klimatycznych” prelekcja dla 4 klas.
 Zagrożenia współczesnego świata- spotkanie 3 klas z przedstawicielami Związku Komunalnego Gmin Ziemi
Lubartowskiej.
 Dzień wolny od uzależnień a zdrowy styl życia. Młodość bez papierosa- konkurs szkolny.
 Olimpiada wiedzy o uzależnieniach
 Trening ART. trening umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz kontroli złości dla uczniów ZSZ,
 konkurs plastyczny dla uczniów RCEZ „Żyj świadomie i bezpiecznie”
 „Dzień HIV/AIDS-dużo zależy od Ciebie!!!”-spotkanie (konferencja i konkurs) w ramach promocji zdrowia
zorganizowane przez Stowarzyszenie Alwernia i RCEZ,
 Warsztaty profilaktyczne „Młodzież-tytoń, alkohol, narkotyki” dla klas pierwszych, prowadzone przez terapeutów
Poradni Profilaktyki i Terapii MONAR w Lublinie,, „Dzień wolny od uzależnień-zdrowy styl życia”- podsumowanie
akcji promującej zdrowy styl życia (konferencja i konkurs dla uczniów szkół powiatu lubartowskiego), akcja
zorganizowana przez RCEZ z udziałem Stowarzyszenia Agape i Alwernia,

RCEZ
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Konkurs ,, Zagrożenia zdrowia młodzieży”
ZS Kock
Zapobieganie szerzeniu się zakażeń wirusem HIV ( akcja informacyjno-plakatowa, realizacja tematów dotyczących
HIV/AIDS, projekcja filmu ,,Żyję bez ryzyka AIDS”)
Profilaktyka antytytoniowa
 kampania antynikotynowa ,,Rzuć palenie razem z nami”
 zajęcia wychowawcze z młodzieżą z zakresu profilaktyki antytytoniowej
 akcje informacyjno-plakatowe z okazji ,,Światowego Dnia bez Tytoniu”
Profilaktyka w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od środków psychoaktywnych ( lekcje wychowawcze, projekcje
filmów, akcje informacyjno-plakatowe)
Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem. Zajęcia warsztatowe według programu ,,Stres pod kontrolą” dla
uczniów klas III.

2009

PPP Lubartów
Programy psychoprofilaktyczne: Media wróg- czy przyjaciel, Stres potrafię sobie z nim poradzić.
 zajęcia dotyczące komunikacji, tolerancji, radzenia sobie ze stresem, metod uczenia się, oczekiwań uczniów, agresji, RCEZ
praw człowieka, ucznia, dziecka, a także zagrożeń i nałogów;
 spotkanie klas drugich RCEZ z komendantem Straży Miejskiej w Lubartowie: „Ryzykowne zachowania” (bójki
i wymuszenia na terenach szkół, spożywanie alkoholu, zażywanie narkotyków oraz konsekwencje z tego wynikające,
najczęstsze wykroczenia popełnione wśród nieletnich );
 Trening ART- trening zastępowania agresji (trening umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz kontroli złości) dla
10 uczniów ZSZ nie radzących sobie z emocjami;
 spotkanie z psychologiem PPP: „Życie największą wartością człowieka”
 warsztaty „Czarny trójkąt-konflikty, agresja, przemoc”,
 konferencja i konkurs „ Wszystko co zawsze chcieliście wiedzieć o narkotykach i narkomanii, ale wstydziliście się
zapytać”
 warsztaty profilaktyczne dla 13 klas pierwszych „Młodzież- tytoń, alkohol, narkotyki”, przeprowadzone przez
terapeutów Poradni Profilaktyki i Terapii MONAR w Lublinie;
 „Dzień HIV/ AIDS- dużo zależy od Ciebie !!!”- spotkanie w ramach promocji zdrowia zorganizowane przez
Stowarzyszenie Alwernia Franciszkańskie Dzieło Promocji Młodzieży i Rodziny wraz z Regionalnym Centrum
ZS Kock
Edukacji Zawodowej w Lubartowie;
 Zapobieganie szerzeniu się zakażeń wirusem HIV ( akcja informacyjno-plakatowa, realizacja tematów dotyczących
HIV/AIDS, projekcja filmu ,,Żyję bez ryzyka AIDS”)
 Profilaktyka w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od środków psychoaktywnych ( lekcje wychowawcze,
projekcje filmów, akcje informacyjno-plakatowe)
61

Profilaktyka antytytoniowa
 kampania antynikotynowa ,,Rzuć palenie razem z nami”
 zajęcia wychowawcze z młodzieżą z zakresu profilaktyki antytytoniowe
 akcje informacyjno-plakatowe z okazji ,,Światowego Dnia bez Tytoniu”
Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem. Zajęcia warsztatowe według programu ,,Stres pod kontrolą” dla
uczniów klas III.
Programy psychoprofilaktyczne: Agresja słowna, czynna wśród dzieci , Zły dotyk.
2010

PPP Lubartów

RCEZ
 spotkanie z przedstawicielami PSSE w Lubartowie „Profilaktyka chorób XXI wieku” z okazji Światowego Dnia
Zdrowia,
 szkolny konkurs savoir-vivre „Kultura i obycie umilają życie”,
 Ogólnopolski Dzień Szkoły bez Przemocy. W ramach Dnia bez Przemocy odbyły się w szkole: Dzień wolny od
uzależnień, Konkurs profilaktyczny z zakresu nikotynizmu: „Kto nie pali jest na fali”, Mini targi pracy, Święto sportu
szkolnego.
 „Dzień wolny od uzależnień - zdrowy styl życia”. Podsumowaniem akcji promującej zdrowy tryb życia był udział
uczniów w konkursie plastycznym: „Żyj świadomie i bezpiecznie”, w konferencji z okazji „Dnia wolnego od uzależnień
- zdrowego stylu życia”;
 Światowy Dzień Zdrowia: „Ograniczenie zdrowotnych następstw palenia tytoniu”. Przedstawiciele Centrum Onkologii
Ziemi Lubelskiej przeprowadzili konferencję oświatowo – zdrowotną związaną z profilaktyką w tym zakresie
realizowaną w ramach Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem
Zapobieganie szerzeniu się zakażeń wirusem HIV ( akcja informacyjno-plakatowa, realizacja tematów dotyczących ZS Kock
HIV/AIDS, projekcja filmu ,,Żyję bez ryzyka AIDS”)
Profilaktyka w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od środków psychoaktywnych ( lekcje wychowawcze, projekcje
filmów, akcje informacyjno-plakatowe)
Profilaktyka antytytoniowa
 kampania antynikotynowa ,,Rzuć palenie razem z nami”
 zajęcia wychowawcze z młodzieżą z zakresu profilaktyki antytytoniowej
 akcje informacyjno-plakatowe z okazji ,,Światowego Dnia bez Tytoniu”
Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem. Zajęcia warsztatowe według programu ,,Stres pod kontrolą” dla
uczniów klas III.

62

Programy psychoprofilaktyczne: Jak radzić sobie ze stresem przed klasówką, Media – wróg czy przyjaciel.
2011

PPP Lubartów

 Opracowano i realizowane były programy mające na celu podnoszenie świadomości na temat zdrowego stylu życia oraz RCEZ
zachowań prozdrowotnych (Szkolny Program Profilaktyki i Szkolny Program Wychowawczy, plany pracy
wychowawczej i tematyka zajęć z wychowawcą). W ramach realizacji Programu Wychowawczego i Programu
Profilaktyki Szkoły realizowana jest tematyka zajęć związanych z tym obszarem. W szkole odbywały się szkolenia dla
uczniów, rodziców i nauczycieli, prowadzono poradnictwo i konsultacje, objęto opieką osoby potrzebujące pomocy.
 Prowadzono działania wspierające rodziców w ich zadaniach wychowawczych i edukacyjnych związanych z
poszczególnymi etapami rozwojowymi dziecka, w celu kształtowania prawidłowych nawyków zdrowotnych u dzieci
oraz podejmowaniu skutecznych i nieprzemocowych działań wychowawczych.
 Dla rodziców prowadzono poradnictwo o możliwościach i formach pomocy oraz jednostkach udzielających pomocy.
Odbywały się konsultacje psychologa z PPP w ostatnią środę miesiąca oraz bieżące konsultacje pedagogów szkolnych,
indywidualne konsultacje psychologów po każdym profilaktycznym spotkaniu z rodzicami i nauczycielami.
Upowszechniano informacje o formach wsparcia oraz instytucjach udzielających pomocy (program profilaktyki szkoły,
informacje w gablotach szkolnych i aktualności na stronie szkolnej).
 Prowadzono szkolenia wszystkich uczestników społeczności szkolnej, zapewniono dostęp do specjalistycznych usług w
tym informacyjno- konsultacyjnych.
 organizacja z okazji Światowego Dnia Zdrowia spotkania z przedstawicielem PSSE w Lubartowie pt. „ Profilaktyka
chorób XXI wieku” „Człowiek i miasto” ; „Człowiek i miasto” to motyw przewodni obchodów Światowego Dnia
Zdrowia 2010. Omówienie zagrożeń zdrowotnych związanych z życiem w dużych aglomeracjach miejskich, możliwości
transmisji chorób zakaźnych w populacji oraz czynników sprzyjających szybkiemu szerzeniu się zakażeń. Zasady
zapobiegania szerzeniu się chorób zakaźnych. Omówienie czynników kształtujących odporność indywidualną na
zakażenia drobnoustrojami chorobotwórczymi, rola szczepień ochronnych.
 spotkanie klas 2 i 3 ZSZ z przedstawicielami KPP, „Co to są dopalacze? Rodzaje substancji znajdujących się na rynku,
ich działanie oraz zagrożenia związane z ich stosowaniem” ze specjalistą ds. nieletnich z Komendy Powiatowej Policji
w Lubartowie
 „Kim są DDA?” spotkanie z psychologiem z Poradni Leczenia Uzależnień z Lublina
 Konkurs Hiv/Aids- Jak ustrzec się zakażenia? Światowy Dzień Walki z AIDS
 Kim są DDA spotkanie z psychologiem z Poradni Leczenia Uzależnień z Lublina panią Martą Tomaszewską
 "Alkohol nie dla kobiet w ciąży" -warsztaty na godzinach wychowawczych dla uczniów RCEZ z psychologiem we
współpracy ze Stowarzyszeniem Klub Abstynenta "Nadzieja" oraz Centrum Psychologiczno-Terapeutycznym Compos
Mentis
 przedstawiciele Technikum Zawodowego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej wzięli udział w II Forum Młodych „Od
praw dziecka do praw seniora”, które odbyło się w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie
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Profilaktyka antytytoniowa
 kampania antynikotynowa ,,Rzuć palenie razem z nami”
 zajęcia wychowawcze z młodzieżą z zakresu profilaktyki antytytoniowej
 akcje informacyjno-plakatowe z okazji ,,Światowego Dnia bez Tytoniu”
 Konkurs ,,Młodość bez uzależnień”
 Profilaktyka w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od środków psychoaktywnych ( lekcje wychowawcze,
projekcje filmów, akcje informacyjno-plakatowe)
 Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem. Zajęcia warsztatowe według programu ,,Stres pod kontrolą” dla
uczniów klas III.
 Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem. Zajęcia warsztatowe według programu ,,Stres pod kontrolą” dla
uczniów klas III.
Programy psychoprofilaktyczne: Zły dotyk, Alkohol kradnie wolność.
2012

ZS Kock

PPP Lubartów

 W ramach godzin wychowawczych przeprowadzano np. tematy: Zagrożenia XXI wieku, nerwice, choroby RCEZ
cywilizacyjne, Anoreksja, bulimia, Nikotynizm- choroba XXI wieku, Stres pod kontrolą -jak sobie radzić w sytuacjach
stresowych, Prawa człowieka, ucznia, dziecka.
Zorganizowano:
 lekcje z WOS we współpracy ze Stowarzyszeniem dla Ziemi„Idealny obywatel”
 "Alkohol nie dla kobiet w ciąży" -warsztaty na godzinach wychowawczych dla uczniów RCEZ z psychologiem we
współpracy ze Stowarzyszeniem Klub Abstynenta "Nadzieja" oraz Centrum Psychologiczno-Terapeutycznym Compos
Mentis
 Dnia 13 czerwca 2012 roku przedstawiciele Technikum Zawodowego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej wzięli udział w
II Forum Młodych „Od praw dziecka do praw seniora”, które odbyło się w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w
Lublinie
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Dzień szkoły bez przemocy” – Kibicowanie fair play
Profilaktyka antytytoniowa
 kampania antynikotynowa ,,Rzuć palenie razem z nami”
ZS Kock
 zajęcia wychowawcze z młodzieżą z zakresu profilaktyki antytytoniowej
 akcje informacyjno-plakatowe z okazji ,,Światowego Dnia bez Tytoniu”
 Zapobieganie szerzeniu się zakażeń wirusem HIV ( akcja informacyjno-plakatowa, realizacja tematów dotyczących
HIV/AIDS, projekcja filmu ,,Żyję bez ryzyka AIDS”)
 Profilaktyka w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od środków psychoaktywnych ( lekcje wychowawcze,
projekcje filmów, akcje informacyjno-plakatowe)
 Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem. Zajęcia warsztatowe według programu ,,Stres pod kontrolą” dla
uczniów klas III.
Programy psychoprofilaktyczne: Media wróg - czy przyjaciel. Stres – potrafię sobie z nim poradzić.
PPP Lubartów

2013

 W ramach realizacji Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki Szkoły realizowana jest tematyka zajęć z RCEZ
wychowawcą: „Zagrożenia XXI wieku- uzależnienia, nerwice, stresy, choroby cywilizacyjne”, „Problemy okresu
dojrzewania”, „Zdrowe i dobre życie- rola właściwego odżywiania”, „Sposoby spędzania wolnego czasu. Rola
aktywnego wypoczynku”, „Choroby i nałogi XXI wieku, jak ich uniknąć?”, „Sposoby rozładowywania napięcia
emocjonalnego” i inne.
 Szkoła prowadzi edukację antyuzależnieniową, profilaktykę uzależnień. Kształtuje właściwe/asertywne postawy wobec
środków uzależniających (poprzez: werbalizację potrzeb, radzenie sobie z presją grupy, wzajemne wspieranie, sztukę
odmawiania, informowanie o społecznych i zdrowotnych skutkach uzależnień, szkodliwości substancji
psychoaktywnych, zwalczanie mitów narkotykowych). Organizowane są spotkania ze specjalistami, z przedstawicielami
Policji i Straży Miejskiej.
 Dla uczniów klas pierwszych organizowane są spotkania ze specjalistą ds nieletnich KPP w Lubartowie. Klasy drugie
uczestniczą w spotkaniach na temat ryzykownych zachowań z funkcjonariuszem straży miejskiej- problemy związane z
niewłaściwymi zachowaniami uczniów w miejscach publicznych, a także grożących konsekwencjach tych nagannych
zachowań, m.in. agresji,używania wulgaryzmów, palenia papierosów, spożywania alkoholu. Poruszane są także
zagadnienia związane z odpowiedzialnością prawną osób nieletnich. Zwrócono uwagę na znaczenie uregulowań
prawnych w szkole i życiu społecznym, a także na konieczność ich przestrzegania.
 W szkole prezentuje się i promuje pozytywne wzorce zachowań- co roku odbywa się konkurs międzyszkolny Savoirvivre pt. „Kultura i obycie umilają życie”, Dzień szkoły bez przemocy połączony ze świętem sportu szkolnego. W
ramach święta corocznie przeprowadzany jest konkurs na plakat o tematyce fair play, konkurs „Zdrowy Styl Życia”,
popularyzowane są gry zespołowe i kształtowane nawyki aktywnego spędzania czasu wolnego.
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 5 marca został rozstrzygnięty konkurs wiedzy o AIDS/HIV przeprowadzony w klasach pierwszych RCEZ w
Lubartowie.
 chłopcy z klas pierwszych Technikum Zawodowego uczestniczyli w I edycji programu edukacyjnego Po męsku o
dojrzewaniu. Jego celem jest promowanie zdrowego stylu życia jak również uzupełnianie wiedzy z zakresu fizjologii
dojrzewania.
 Dzień wolny od uzależnień – Światowy Dzień Bez Tytoniu
 Akcja "Rzuć palenie razem z nami" w ramach Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu,
 Tydzień profilaktyki i promocji zdrowia (spotkania: lek. med. z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w Lublinie na
temat krwiodawstwa i procedur zarejestrowania się jako dawcy szpiku, lek med. specjalista ortopeda z SPZOZ w
Lubartowie na temat profilaktyki wad postawy u młodzieży i wpływu aktywności fizycznej na pracę zawodową, lek.
med. specjalista chorób układu krążenia z SPZOZ w Lubartowie na temat chorób i przyczyn nadciśnienia tętniczego,
emerytowany nauczyciel wychowania do życia w rodzinie na temat profilaktyki raka piersi, kosmetyczka na temat
higieny i pielęgnacji skóry. Uczniowie skorzystali z możliwości pomiaru ciśnienia krwi. Pielęgniarka odpowiadała na
nurtujące uczniów pytania). Udział po raz II w ogólnopolskiej kampanii „Mam haka na raka” (od września 2013 r.
przeprowadzono działania profilaktyczne mające na celu propagowanie i przekonanie jak największej liczby osób do
wzięcia udziału w badaniach na raka chłoniaka, które odbyły się w Centrum Onkologii w Lublinie. Na koniec grupa 60
uczniów przemaszerowała z opiekunami do centrum miasta „uzbrojona” w bęben, transparent oraz kilkaset ulotek
promując akcję wśród mieszkańców miasta i regionu).
 Promocja krwiodawstwa „Młoda krew ratuje życie” (działa Szkolna Liga Krwiodawstwa, zachęcając młodzież do
oddawania krwi. Brało w niej udział 79 uczniów naszej szkoły- łącznie w roku szkolnym 2013/2014 r. oddali 80,5 l
krwi).
ZS Kock
 Konkurs ,,Młodość wolna od uzależnień"
 Profilaktyka w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od środków psychoaktywnych ( lekcje wychowawcze,
projekcje filmów, akcje informacyjno-plakatowe)
 Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem. Zajęcia warsztatowe według programu ,,Stres pod kontrolą” dla
uczniów klas III.
 Zapobieganie szerzeniu się zakażeń wirusem HIV ( akcja informacyjno-plakatowa, realizacja tematów dotyczących
HIV/AIDS, projekcja filmu ,,Żyję bez ryzyka AIDS”)
 Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o HIV i AIDS
 Profilaktyka antytytoniowa
 kampania antynikotynowa ,,Rzuć palenie razem z nami”
 zajęcia wychowawcze z młodzieżą z zakresu profilaktyki antytytoniowej
 akcje informacyjno-plakatowe z okazji ,,Światowego Dnia bez Tytoniu”
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Programy psychoprofilaktyczne: Cyberprzemoc, Miłość niebezpieczny związek.

PPP Lubartów

Systematyczne monitorowanie zjawisk społecznych na terenie powiatu

Rok
2007

2008

2009

2010

2011

2012

Działanie
Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych u 72 rodzin zastępczych – 186 wywiadów.
Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych u 62 usamodzielnianych wychowanków z placówek op-wych. i rodzin
zastępczych – 128 wywiadów.
Analiza sytuacji materialno – bytowej, zawodowej i zdrowotnej u 65 rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w
rodzinach zastępczych i placówkach
Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych u 83 rodzin zastępczych – 243 wywiadów.
Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych u 69 usamodzielnianych wychowanków z placówek op-wych. i rodzin
zastępczych – 139 wywiadów.
Analiza sytuacji materialno – bytowej, zawodowej i zdrowotnej u 75 rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w
rodzinach zastępczych i placówkach
Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych u 87 rodzin zastępczych – 272 wywiady.
Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych u 72 usamodzielnianych wychowanków z placówek op-wych. i rodzin
zastępczych – 153 wywiady.
Analiza sytuacji materialno – bytowej, zawodowej i zdrowotnej u 81 rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w
rodzinach zastępczych i placówkach
Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych u 86 rodzin zastępczych – 202 wywiadów.
Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych u 58 usamodzielnianych wychowanków z placówek op-wych. i rodzin
zastępczych – 78 wywiadów.
Analiza sytuacji materialno – bytowej, zawodowej i zdrowotnej u 79 rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w
rodzinach zastępczych i placówkach
Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych u 80 rodzin zastępczych – 217 wywiadów.
Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych u 59 usamodzielnianych wychowanków z placówek op-wych. i rodzin
zastępczych – 72 wywiady.
Analiza sytuacji materialno – bytowej, zawodowej i zdrowotnej u 86 rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w
rodzinach zastępczych i placówkach.
Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych u 80 rodzin zastępczych – 217 wywiadów.
Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych u 53 usamodzielnianych wychowanków z placówek op-wych. i rodzin
zastępczych – 72 wywiady.
Analiza sytuacji materialno – bytowej, zawodowej i zdrowotnej u 84 rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w

Realizator
PCPR

PCPR

PCPR

PCPR

PCPR

PCPR
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2013

rodzinach zastępczych i placówkach.
Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych u 55 usamodzielnianych wychowanków z placówek op-wych. i rodzin
zastępczych – 66 wywiadów.
Analiza sytuacji materialno – bytowej, zawodowej i zdrowotnej u 128 rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w
rodzinach zastępczych i placówkach.
Gromadzenie dokumentacji w zakresie świadczeń pieniężnych w 90 sprawach dotyczących rodzin zastępczych.
Wykonywanie prawomocnych postanowień Sądu dot. umieszcania 16 dzieci w rodzinach zastępczych i 10 dzieci w
placówkach op-wych.

PCPR

Edukacja publiczna – informowanie społeczeństwa o możliwościach szukania pomocy psychospołecznej i prawnej w zakresie profilaktyki
poprzez rozpowszechnianie ulotek, plakatów, informatorów, zamieszczanie informacji w lokalnej, prasie, radiu, telewizji, organizowaniu
szkoleń
Rok
2007
2008
2009

2010

Działanie
Art. zamieszczony na stronie internetowej Poradni: Emocje naszych dzieci.
Art. zamieszczony na stronie internetowej Poradni: Zburzenia i trudności emocjonalne.
 Rozpowszechnianie ulotek i plakatów dotyczących prowadzenia punktu poradnictwa i wsparcia w sprawach opiekuńczo
– wychowawczych w ramach projektu ministerialnego „ Razem łatwiej”.
 Zamieszczanie artykułów w lokalnych mediach( Gazety: Lubartowiak, Echo Powiatu, Wspólnota oraz strony
internetowe: mmlubartow i lubartow 24) na temat bieżącej działalności PCPR w Lubartowie, realizowanych projektów
oraz udzielanej pomocy osobom niepełnosprawnym, rodzinom zastępczym, usamodzielnianym wychowankom, osobom
potrzebującym wsparcia i pomocy) - w ramach Projektu systemowego – „Program Aktywizacji społeczno – zawodowej
beneficjentów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie”.

Realizator
PPP Lubartów
PPP Lubartów
PCPR

Art. zamieszczony na stronie internetowej Poradni: Zachowania suicydalne młodzieży.

PPP Lubartów

 Rozpowszechnianie ulotek i plakatów dotyczących prowadzenia punktu poradnictwa i wsparcia w sprawach opiekuńczo
– wychowawczych w ramach projektów ministerialnych: „W kręgu rodziny”, „Wsparcie na starcie”.
 Zamieszczanie artykułów w lokalnych mediach( Gazety: Lubartowiak, Echo Powiatu, Wspólnota oraz strony
internetowe: mmlubartow i lubartow 24) na temat bieżącej działalności PCPR w Lubartowie, realizowanych projektów
oraz udzielanej pomocy osobom niepełnosprawnym, rodzinom zastępczym, usamodzielnianym wychowankom, osobom
potrzebującym wsparcia i pomocy) - w ramach Projektu systemowego – „Program Aktywizacji społeczno – zawodowej
beneficjentów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie”.

PCPR
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2011

2012

2013

Art.. zamieszczony -Wspólnota Lubartowska”: Rozwód i co dalej.

PPP Lubartów

 Napisanie i wydanie poradnika „Vademecum usamodzielnienia” w ramach projektu ministerialnego „Start”.
 Napisanie i wydanie poradnika rodzica zastępczego w ramach projektu ministerialnego „Razem łatwiej”.
 Rozpowszechnianie ulotek i plakatów dotyczących prowadzenia punktu poradnictwa i wsparcia w sprawach opiekuńczo
– wychowawczych w ramach projektów ministerialnych „ Razem łatwiej” i „Start”.
 Zamieszczanie artykułów w lokalnych mediach( Gazety: Lubartowiak, Echo Powiatu, Wspólnota oraz strony
internetowe: mmlubartow i lubartow 24) na temat bieżącej działalności PCPR w Lubartowie, realizowanych projektów
oraz udzielanej pomocy osobom niepełnosprawnym, rodzinom zastępczym, usamodzielnianym wychowankom, osobom
potrzebującym wsparcia i pomocy) - w ramach Projektu systemowego – „Program Aktywizacji społeczno – zawodowej
beneficjentów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w PCPRLubartowie”.

PCPR

Echo Powiatu : Wady wymowy – przyczyny i konsekwencje, Każde dziecko rozwija się w swoim tempie, każde ma swój
czas, Bajki i bajeczki – dlaczego warto czytać dzieciom.

PPP Lubartów

Zamieszczanie artykułów w lokalnych mediach( Gazety: Lubartowiak, Echo Powiatu, Wspólnota oraz strony internetowe:
mmlubartow i lubartow 24) na temat bieżącej działalności PCPR w Lubartowie, realizowanych projektów oraz udzielanej
pomocy osobom niepełnosprawnym, rodzinom zastępczym, usamodzielnianym wychowankom, osobom potrzebującym
wsparcia i pomocy) - w ramach Projektu systemowego – „Program Aktywizacji społeczno – zawodowej beneficjentów
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie”.

PCPR

Echo Powiatu: Jak bez stresu pomagać dzieciom w odrabianiu lekcji, Komputer – przyjaciel czy wróg Twojego dziecka,
Jak przygotować się do matury.
Zamieszczanie artykułów w lokalnych mediach( Gazety: Lubartowiak, Echo Powiatu, Wspólnota oraz strony internetowe:
mmlubartow i lubartow 24) na temat bieżącej działalności PCPR w Lubartowie, realizowanych projektów oraz udzielanej
pomocy osobom niepełnosprawnym, rodzinom zastępczym, usamodzielnianym wychowankom, osobom potrzebującym
wsparcia i pomocy) - w ramach Projektu systemowego – „Program Aktywizacji społeczno – zawodowej beneficjentów
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie”.

PCPR Lubartów
PCPR

PPP Lubartów
Art. zamieszczony na stronie internetowej Poradni: Jak radzić sobie z zrachowaniami agresywnymi u dzieci.
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Cel III Zwiększanie aktywności życiowej ludzi starszych poprzez pomoc w łagodzeniu trudności wynikających z wieku i stworzenia
możliwości uczestnictwa w życiu społecznym:

1. Poprawa oferty świadczonych usług przez jej wzbogacenie i podniesienie poziomu usług dla osób starszych
Usprawnianie opieki nad ludźmi starszymi i przewlekle chorymi w środowisku zamieszkania

Rok
2007-2013

Działanie
Działanie jest realizowane przez ośrodki pomocy społecznej
 Wsparcie w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób samotnych, chorych,
które z powodu wieku, niepełnosprawności lub innych przyczyn, wymagają pomocy osób drugich
(zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych, zapewnienie usług higienicznych, pielęgniarskich, kontaktu z
otoczeniem)
 Współpraca z rodziną i służbą zdrowia
 Praca środowiskowa pracowników socjalnych

Realizator
OPS

Doskonalenie systemu informowania o możliwościach uzyskania pomocy przez osoby potrzebujące

Rok
2010
2011
2012
2013

Działanie
Realizator
Przygotowanie ulotek informacyjnych zawierających ofertę usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej w DPS Kock
Kocku oraz dane kontaktowe
Aktualizowanie strony internetowej www.dpskock.pl
DPS Kock
Stworzenie fanpage’a DPS Kock na Facebooku
DPS Kock
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Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa dla ludzi potrzebujących

Rok
2009



2010



2011



2012



2013




Działanie
Spotkania z doradcą zawodowym dla 32 uczestników projektu systemowego – „Program Aktywizacji
społeczno – zawodowej beneficjentów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie”.
Spotkania z doradcą zawodowym dla 173 uczestników projektu systemowego – „Program Aktywizacji
społeczno – zawodowej beneficjentów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie”.
Spotkania z doradcą zawodowym dla 201 uczestników projektu systemowego – „Program Aktywizacji
społeczno – zawodowej beneficjentów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie”.
Spotkania z doradcą zawodowym dla 246 uczestników projektu systemowego – „Program Aktywizacji
społeczno – zawodowej beneficjentów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie”.
Poradnictwo prawnicze i psychologiczne dla 128 uczestników projektu systemowego – „Program Aktywizacji
społeczno – zawodowej beneficjentów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie”.
Spotkania z doradcą zawodowym dla 128 uczestników projektu systemowego – „Program Aktywizacji
społeczno – zawodowej beneficjentów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie”.

Realizator
PCPR
PCPR
PCPR
PCPR
PCPR

Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych osób starszych i
przewlekle chorych
Rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Działanie
Powołanie Rady Mieszkańców, w skład której weszło 7 osób.
Aktywna działalność Rady mieszkańców, skład 7 osób, zebrania Rady 4 razy w roku.
Aktywna działalność Rady mieszkańców, skład 7 osób, zebrania Rady 4 razy w roku.
Aktywna działalność Rady mieszkańców, skład 9osób, zebrania Rady 4 razy w roku.
Aktywna działalność Rady mieszkańców, skład 9 osób, zebrania Rady 4 razy w roku.
Aktywna działalność Rady mieszkańców, skład 9 osób, zebrania Rady 4 razy w roku.
Aktywna działalność Rady mieszkańców, skład 7 osób, zebrania Rady 4 razy w roku.
Powołano sekcje: ogrodnicza – 5 członków, układania jadłospisów – 4 członków, wspierająca prace porządkowe
na stołówce – 5 członków, wspierająca organizację imprez kulturalno–oświatowych - 7 członków, sekcja
artystyczna – 7 członków.

Realizator
DPS Kock
DPS Kock
DPS Kock
DPS Kock
DPS Kock
DPS Kock
DPS Kock
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Zapobieganie instytucjonalizacji osób starszych wymagających opieki w środowisku ich zamieszkania poprzez pracę socjalną, usługi
opiekuńcze, dzienne domy pomocy, kluby środowiskowe, organizacje pozarządowe
Rok
2007-2013

Działanie
Działanie realizowane przez ośrodki pomocy społecznej
 Organizacja usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania;
 Motywowanie i praca socjalna z rodziną w celu zapewnienia profesjonalnej opieki nad osobą wymagającą
wsparcia;
 Działalność Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Lubartowie: możliwość dziennego pobytu dla osób
wymagających wsparcia, zapewnienie posiłku, usług kąpielowych i pralniczych;
 Działalność Klubu Seniora w Gminie Lubartów

Realizator
OPS

Utrzymywanie właściwych standardów w domach pomocy społecznej z terenu powiatu
Działanie

Rok
2008



Wymiana stolarki okiennej w budynku C.

2009



2010



Doposażanie sali rehabilitacyjne: orbitrek-1 szt., bieżnia–1 szt., rotor ręczno-nożny-1 szt., rower stacjonarny–2 DPS Kock
szt.
DPS Kock
Modernizacja kotłowni gazowej – zakup czterech pieców gazowych.

2011






2012




Realizator
DPS Kock

DPS Kock
Zakup mebli do pokoi mieszkańców: łóżka specjalistyczne, szafy, szafki przyłóżkowe.
Zakup pralnicowirówki (wymiana zużytego sprzętu na nowy, o parametrach gwarantujących lepsze
wykorzystanie wody, środków piorących oraz energii elektrycznej).
Wymiana stolarki okiennej w Budynku Głównym A.
Podnoszenie kwalifikacji personelu poprzez udział w kursach i szkoleniach: Metody i formy terapii zajęciowej
stosowane w pracy z osobami starszymi i przewlekle somatycznie chorymi – 38 pracowników Działu
Terapeutyczno – Opiekuńczego.
DPS Kock
Zakup mebli na wyposażenie pokoi mieszkańców: łóżka specjalistyczne, szafy, szafki przyłóżkowe.
Podnoszenie kwalifikacji personelu poprzez udział w kursach i szkoleniach: Szkolenie Prawa mieszkańców
domu pomocy społecznej, kierunki prowadzonej terapii oraz metody pracy z mieszkańcami – 40 pracowników
Działu Terapeutyczno – Opiekuńczego, Szkolenie wewnętrzne: Cukrzyca choroba określana mianem epidemii
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2013








xxi wieku – 39 pracowników Działu Terapeutyczno – Opiekuńczego, Szkolenie Metody terapeutyczne w pracy z
osobami z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością – 36 pracowników Działu Terapeutyczno –
Opiekuńczego,
DPS Kock
Wymiana pieca w pralni.
Montaż drzwi dymoszczelnych w Budynku D.
Remont stołówki.
Doposażanie Sali rehabilitacyjnej: rower stacjonarny – 2szt, rower poziomy, hydromasaż, wałki rehabilitacyjne
– 2 szt,
lampa sollux – 2 szt, rotory ręczne- 2 szt. Utworzono Salę Aktywizacji Ruchowej: bieżnia elektryczna, rowerki
stacjonarne 2 szt, stepper, atlas. Powstała Sala Rekreacji i Rozrywki na wyposażenie której zakupiono:
piłkarzyki, stół do tenisa, warcaby – 4 sztuki.
Podnoszenie kwalifikacji personelu poprzez udział w kursach i szkoleniach: Kurs kwalifikacyjny Leczenie ran 5 pielęgniarek, Kurs kwalifikacyjny Opieka długoterminowa – 3 pielęgniarki, kurs specjalistyczny wykonywanie
i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego – 3 pielęgniarki,
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Cel IV Przeciwdziałanie skutkom bezrobocia:

1. Tworzenie programów na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych świadczeniobiorców pomocy społecznej:
Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz aktywizacji bezrobotnych

Rok
2007-2013







Działanie
Współpraca z : Stowarzyszeniem Inicjatyw Lokalnych w Lubartowie, Środowiskowym Domem Samopomocy
w Lubartowie, warsztatami terapii zajęciowej, Powiatowym Urzędem Pracy w Lubartowie oraz ośrodkami
pomocy społecznej na terenie powiatu lubartowskiego.
Sfinansowano koszty 1 rok nauki dla 20 uczniów w wybranej przez beneficjenta szkoły średniej w ramach
projektu „Powiatowe Doradztwo Zawodowe”, który był realizowany we współpracy z Fundacją Rozwoju
Demokracji Lokalnej w Lublinie;
Podpisano umowy o partnerstwie ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Lokalnych w Lubartowie w zakresie realizacji
kontraktów socjalnych dotyczących zorganizowania zatrudnienia wspieranego dla osób wykluczonych
społecznie i zawodowo;
Podjęto współpracę z Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny w ramach projektu „To twoja szansa”, w ramach
którego zostały przeszkolone 2 osoby bezrobotne w kierunku „Księgowość z obsługą komputera”;
Pomoc PUP w realizacji projektu „Przedsiębiorczość bez barier”, który był finansowany ze środków UE przez
Lubelską Fundację Rozwoju w Lubartowie: rekrutacja niepełnosprawnych osób bezrobotnych, które otrzymały
wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 33.400,00 zł dla każdej osoby.

Realizator
PCPR

PUP

Opracowanie i realizacja programów aktywizujących świadczeniobiorców pomocy społecznej

Rok
2009




2010



Działanie
Realizator
Aktywizacja społeczna mieszkańców powiatu lubartowskiego (32 osoby niepełnosprawne i usamodzielniani PCPR
wychowankowie z rodzin zastępczych i placówek opiek. - wych.), poprzez uczestnictwo w treningach
kompetencji i umiejętności społecznych oraz spotkania z doradcą zawodowym.
Zorganizowanie kursów zawodowych dla beneficjentów projektu: kurs prawa jazdy kat. B, kurs komputerowy,
kurs florystyczny.
Aktywizacja społeczna mieszkańców powiatu lubartowskiego (173 osoby niepełnosprawne i usamodzielniani PCPR
74

2011









2012







2013





wychowankowie z rodzin zastępczych i placówek opiek. – wych.), poprzez uczestnictwo w treningach
kompetencji i umiejętności społecznych, indywidualnych spotkaniach z psychologiem oraz spotkania z doradcą
zawodowym.
Zorganizowanie kursów zawodowych dla beneficjentów projektu: kurs prawa jazdy kat. B, kurs komputerowy.
Zorganizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu lubartowskiego
Aktywizacja społeczna mieszkańców powiatu lubartowskiego (201 osób niepełnosprawnych i usamodzielniani PCPR
wychowankowie z rodzin zastępczych i placówek opiek. – wych.), poprzez uczestnictwo w treningach
kompetencji i umiejętności społecznych, indywidualnych spotkaniach z psychologiem oraz spotkania z doradcą
zawodowym.
Zorganizowanie kursów zawodowych dla beneficjentów projektu: kurs prawa jazdy kat. B, C, kwalifikacje
wstępne, kurs komputerowy.
Zorganizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu lubartowskiego.
Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy domowej.
Zatrudnienie 5 asystentów osób niepełnosprawnych i 2 rehabilitantów dla niepełnosprawnych mieszkańców
powiatu lubartowskiego.
Aktywizacja społeczna mieszkańców powiatu lubartowskiego (246 osób niepełnosprawnych i usamodzielniani PCPR
wychowankowie z rodzin zastępczych i placówek opiek. – wych.), poprzez uczestnictwo w treningach
kompetencji i umiejętności społecznych, indywidualnych spotkaniach z psychologiem oraz spotkania z doradcą
zawodowym.
Zorganizowanie kursów zawodowych dla beneficjentów projektu: kurs prawa jazdy kat. B, C, D, kwalifikacje
wstępne, kurs komputerowy.
Zorganizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu lubartowskiego.
Program Aktywności Lokalnej dla sprawców i ofiar przemocy domowej oraz rodzin zastępczych z terenu
powiatu lubartowskiego.
Zatrudnienie 5 asystentów osób niepełnosprawnych i 2 rehabilitantów dla niepełnosprawnych mieszkańców
powiatu lubartowskiego.
Aktywizacja społeczna mieszkańców powiatu lubartowskiego (128 osób niepełnosprawnych i usamodzielniani PCPR
wychowankowie z rodzin zastępczych i placówek opiek. – wych.), poprzez uczestnictwo w treningach
kompetencji i umiejętności społecznych, indywidualnych spotkaniach z psychologiem oraz spotkania z doradcą
zawodowym.
Zorganizowanie kursów zawodowych dla 19 beneficjentów projektu: kurs prawa jazdy kat. , C, kurs wizażu,
kurs opiekuna osoby starszej, kurs wizażu i stylizacji paznokci, kurs magazyniera z obsługą wózków
widłowych, kurs kucharza małej gastronomi z cateringiem i carvingiem i kurs palacza kotłów parowych,
wodnych i c.o..
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Zorganizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla 54osób niepełnosprawnych z terenu powiatu lubartowskiego.
Program Aktywności Lokalnej dla 10 sprawców i 12 ofiar przemocy domowej oraz 11 rodzin zastępczych z
terenu powiatu lubartowskiego.
Zorganizowanie stażu zawodowego dla 10 osób.

Promowanie grup samopomocowych

Rok
2009
2010




2012





2013



2011

Działanie
Grupa wsparcia dla 10 usamodzielnianych wychowanków.
Utworzenie i moderowanie grupy wsparcia dla 18 wychowanków z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczowychowawczych w ramach projektu ministerialnego „ Wsparcie na starcie”.
Grupa wsparcia dla 10 usamodzielnianych wychowanków w ramach projektu ministerialnego „Start”.
Grupa wsparcia dla 10 usamodzielnianych wychowanków.
Grupa wsparcia dla 20 rodzin zastępczych – w ramach projektu systemowego „Program Aktywizacji społeczno
– zawodowej beneficjentów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie”.
Grupa wsparcia dla 10 rodzin zastępczych – w ramach projektu systemowego „Program Aktywizacji społeczno
– zawodowej beneficjentów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie”.

Realizator
PCPR
PCPR
PCPR
PCPR
PCPR

Pomoc dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy

Rok
2007-2013

Działanie
Pomoc dla przedsiębiorców świadczona była przez PUP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz przepisów wykonawczych do ustawy.




Realizator
PUP

Refundacja kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy dla zatrudnianych osób bezrobotnych. W
okresie sprawozdawczym wsparciem objęto 286 osób bezrobotnych, w tym 24 os. W ramach środków UE;
Refundacja wynagrodzeń pracodawcy, który zatrudnił w ramach prac interwencyjnych osoby bezrobotne. Z tej
formy wsparcia skorzystało 967 osób bezrobotnych, w tym 8 os. w ramach środków UE.
Organizacja staży u pracodawcy, który w pełni był finansowany przez Urząd. W okresie sprawozdawczym
skierowano 3544 os, w tym 740 os w ramach środków UE.
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Organizacja robót publicznych, które są skierowane do osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na
rynku pracy, z wyłączeniem osób do 5 roku życia. W w.w okresie skierowano 418 osób.
Organizacja przygotowania zawodowego: skierowano 151 osób bezrobotnych, w tym 30 osób w ramach
środków UE.
Organizacja robót społecznie użytecznych. W latach 2007-2010 skierowano 98 osób;
Aktywizacja bezrobotnych w ramach w.w form do 2010 roku była realizowana w ramach środków
finansowych przyznanych algorytmem dla powiatu oraz ze środków UE w ramach EFS.
Od 2012 roku aktywizacja była realizowana w ramach środków przyznanych algorytmem oraz dodatkowych
środków z rezerwy ministerstwa w celu objęcia wsparciem jak największą grupę bezrobotnych.

Inicjowanie tworzenia klubów i centrów integracji społecznej

Rok

2009 2013

Działanie
Realizator
Klub Integracji Społecznej jest elementem wewnętrznej struktury Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych "SIL". Celem SIL
Klubu jest przeciwdziałanie zjawisku bezrobocia wśród mieszkańców Powiatu Lubartowskiego, ze szczególnym
uwzględnieniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
W ramach KIS realizowane są:
 Konsultacje indywidualne
 Doradztwo zawodowe
 Doradztwo psychologiczne i socjalne
 Zajęcia edukacyjne
 Działania zatrudnieniowe
Średnia ilość uczestników 22 osoby rocznie
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2. Ograniczanie zjawiska dziedziczenia bezrobocia
Współpraca ośrodków pomocy społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w Lubartowie na rzecz tworzenia programów pomocowych mających
na celu zapobieganie dziedziczenia bezrobocia
Działanie

Rok
2008 - 2013



Realizator

Podpisanie porozumień z ośrodkami pomocy społecznej oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w PUP, PCPR,OPS
Lubartowie dotyczących nawiązania współpracy na rzecz rozwoju i upowszechniania form aktywnej integracji
społecznej i zawodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2008-2013

Wspieranie absolwentów w aktywizacji zawodowej

Rok
2007 - 2013

Działanie

Realizator

Absolwentami w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy są osoby do 25 roku życia oraz PUP
osoby, którym nie upłynęło 12 m-cy od dnia ukończenia szkoły wyższej. Absolwenci stanowią ponad 20% ogólnej bazy
zarejestrowanych osób. Ten wskaźnik świadczy o tym, że duży odsetek młodych osób po ukończeniu szkoły ma
problemy ze znalezieniem pracy. Spowodowane jest to głównie brakiem doświadczenia zawodowego oraz
nieposiadaniem zawodu, który byłby zgodny z aktualnymi potrzebami pracodawców na rynku pracy. Urząd podjął
następujące działania aktywizujące:
 Staże – 3544 os.
 Szkolenia – 320 os.
 Prace interwencyjne – 252 os.
 Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
 Roboty publiczne – 6 os.
 Prace społecznie użyteczne – 4 os.
Każda forma aktywizacji była poprzedzona aktywizacją społeczną, która miała na celu ustalenie właściwej ścieżki
rozwoju zawodowego
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Tworzenie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych

Rok
2007
2008
2009
2010
2011

Działanie
Współfinansowanie 2 świetlic profilaktyczno – wychowawczych – dla 60 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych( przy szkole
podstawowej i gimnazjum).
Współfinansowanie 2 świetlic profilaktyczno – wychowawczych – dla 60 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych( przy szkole
podstawowej i gimnazjum).
Współfinansowanie 2 świetlic profilaktyczno – wychowawczych – dla 60 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych( przy szkole
podstawowej i gimnazjum).
Współfinansowanie 2 świetlic profilaktyczno – wychowawczych – dla 60 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych( przy szkole
podstawowej i gimnazjum).
Współfinansowanie 2 świetlic profilaktyczno – wychowawczych – dla 60 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych( przy szkole
podstawowej i gimnazjum).

Realizator
PCPR
PCPR
PCPR
PCPR
PCPR

*Od 01.01.2012 r. w związku ze zmianą ustawy świetlice profilaktyczno - wychowawcze stały się zadaniem gminy.

3. Zapobieganie degradacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych
Tworzenie programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych

Rok
2007

Działanie



Realizator
RCEZ
Realizacja projektu „Wyposażenie CKU, CKP i szkół zawodowych w stanowiska dla egzaminów

zawodowych”. Dzięki projektowi uzyskano wyposażenie pracowni w sprzęt techno-dydaktyczny.
Na podstawie diagnozy potrzeb i zainteresowań przygotowuje się ofertę zajęć dla uczniów. Szkoła organizuje
dla uczniów i słuchaczy zajęcia dodatkowe prowadzone: wyrównujące wiedzę niemal ze wszystkich
przedmiotów realizowanych w szkole, przygotowujące do egzaminu zawodowego i maturalnego ze
wszystkich przedmiotów wybieranych przez uczniów na egzaminie, konsultacje przedmiotowe, zajęcia
przygotowujące uczniów do konkursów i olimpiad, zajęcia sportowe dla dziewcząt i chłopców, koła
zainteresowań.
W ramach doradztwa zawodowego zorganizowano:
 spotkanie z doradcą zawodowym PUP w Lubartowie z klasami 4 TZ, 2 ULO- „Formy i metody
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prowadzonego doradztwa na terenie powiatu lubartowskiego”
 warsztaty z doradztwa zawodowego z przedstawicielami MCIZ w Lublinie: „Planowanie kariery
zawodowej”- dla klas TZ, ULO oraz „Wprowadzenie na rynek pracy” dla klas ZSZ
Na lekcjach podstaw przedsiębiorczości propaguje się postawę przedsiębiorczości i zakładanie własnej
działalności gospodarczej. Uczniowie nabywają podstawową wiedzę z Kodeksu Pracy Przekazuje się wiedzę
dotyczącą prawa pracy, kształci się kreatywność, samodzielność, operatywność, umiejętność pracy w grupie,
posługiwania się językami obcymi, pisania pism użytkowych, korzystania z różnych źródeł informacji,
umiejętność wykorzystywania wiedzy w praktyce, rozwiązywania problemów, komunikowania się,
przygotowuje się uczniów do rozmowy z pracodawcą.
W ramach współpracy z OKE Kraków w szkole działają ośrodki egzaminacyjne, szkoła ściśle współpracuje z
pracodawcami.
ZS Kock
 Zajęcia wyrównawcze oraz przygotowujące do egzaminu maturalnego i zawodowego.
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Spotkania dla klas III LO z panem Krzysztofem Boguckim z Centrum Konsultacji Edukacyjnej „Absolwent” ZS Nr 2
nt. wyboru kierunków kształcenia oraz aktualnych przepisów rekrutacyjnych na uczelnie wyższe.
W ramach współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Lubartowie, organizacja dla wszystkich
uczniów klas II zajęć z doradztwa zawodowego.
Bezpłatne obiady dla uczniów, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji finansowej.
Funkcjonowanie biblioteki szkolnej oraz centrum multimedialnego, gdzie młodzież może skorzystać z
bezpłatnego dostępu do Internetu.
Swoje zainteresowania, umiejętności i talenty uczniowie mogli rozwijać w kołach – literackim, recytatorskim,
dziennikarskim, kołach przedmiotowych oraz sportowych.
Realizowany projekt: „Nasza szkoła. Opracowanie i wdrożenie programów rozwoju szkół Polski Wschodniej”.
Realizacja projektu: „Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i RCEZ

pedagogicznych”. Dzięki projektowi uzyskano wyposażenie Centrum Multimedialnego
Szkoła organizuje dla uczniów i słuchaczy zajęcia dodatkowe, wyrównujące wiedzę niemal ze wszystkich
przedmiotów realizowanych w szkole, przygotowujące do egzaminu zawodowego i maturalnego ze
wszystkich przedmiotów wybieranych przez uczniów na egzaminie, konsultacje przedmiotowe, zajęcia
przygotowujące uczniów do konkursów i olimpiad, zajęcia sportowe dla dziewcząt i chłopców, koła
zainteresowań.
Uczniowie biorą udział w licznych konkursach, zawodach, turniejach, akcjach organizowanych w szkole i
poza nią. Działania te mają charakter o różnym zasięgu i występują na różnych szczeblach.
W ramach doradztwa zawodowego zorganizowano
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warsztaty z przedstawicielami MCIZ w Lublinie dla uczniów klas maturalnych.

warsztaty z doradztwa zawodowego z przedstawicielami Mobilnego Centrum Doradztwa Zawodowego z
Lublina wraz z pedagogiem szkolnym RCEZ w Lubartowie dla uczniów klas kończących Zasadniczą Szkołę
Zawodową (6 klas)
Dla rodziców zorganizowanospotkanie „Matura… i co dalej? -czyli jak pomóc maturzyście w wyborze dalszej
ścieżki edukacyjnej”, zapoznanie z projektem „ Schodami do góry” oraz spotkanie na którym omówiono formy pomocy
socjalnej i specjalistycznej oraz zapoznano rodziców z procedurami w celu uzyskania pomocy.

Zorganizowano bezpłatne dożywianie dla uczniów w szkole (65 uczniów).


,,Evryone can sing - śpiewać każdy może" - projekt zajęć dodatkowych z języka angielskiego dla uczniów
realizowany na kwotę 8.280,00 zł.
 ,,Bądź aktywny – rozwijaj umysł i ciało” współfinansowany przez Unię Europejska w ramach EFS. Młodzież
uczestniczyła w kursie szybkiego czytania i ćwiczenia pamięci oraz w kursie pływania: 34.574,05 zł
 Zajęcia wyrównawcze oraz przygotowujące do egzaminu maturalnego i zawodowego.
 Spotkania dla klas III LO z panem Krzysztofem Boguckim z Centrum Konsultacji Edukacyjnej „Absolwent” nt.
wyboru kierunków kształcenia oraz aktualnych przepisów rekrutacyjnych na uczelnie wyższe.
 W ramach współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Lubartowie, organizacja dla wszystkich
uczniów klas II zajęć z doradztwa zawodowego.
 Funkcjonowanie biblioteki szkolnej oraz centrum multimedialnego, gdzie młodzież może skorzystać z bezpłatnego
dostępu do Internetu.
 Swoje zainteresowania, umiejętności i talenty uczniowie mogli rozwijać w kołach – literackim, recytatorskim,
dziennikarskim, kołach przedmiotowych oraz sportowych.
Realizowane projekty: „Nasza szkoła. Opracowanie i wdrożenie programów rozwoju szkół Polski Wschodniej”,
„Archimedes”.
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ZS Kock

ZS Nr 2

Realizacja projektu: „Nowoczesna Szkoła” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, RCEZ
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie
atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Dzięki projektowi uzyskano dofinansowanie
organizacji dodatkowych zajęć wyrównujących dla uczniów z problemami w nauce, zajęć
rozwijających kompetencje kluczowe (j. angielski, informatyka, podstawy przedsiębiorczości,
matematyka), doradztwa zawodowego, zakup nowoczesnych materiałów dydaktycznych.
Na podstawie diagnozy potrzeb i zainteresowań przygotowuje się ofertę zajęć dla uczniów. Szkoła
organizuje dla uczniów i słuchaczy zajęcia dodatkowe prowadzone: wyrównujące wiedzę niemal ze
wszystkich przedmiotów realizowanych w szkole, przygotowujące do egzaminu zawodowego i
maturalnego ze wszystkich przedmiotów wybieranych przez uczniów na egzaminie, konsultacje
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przedmiotowe, zajęcia przygotowujące uczniów do konkursów i olimpiad, zajęcia sportowe dla
dziewcząt i chłopców, koła zainteresowań.
Uczniowie biorą udział w licznych konkursach, zawodach, turniejach, akcjach organizowanych w
szkole i poza nią. Działania te mają charakter o różnym zasięgu i występują na różnych szczeblach.
W ramach doradztwa zawodowego:

Mini targi pracy, zajęcia dla klas kończących dotyczące planowania dalszej kariery, zajęcia wprowadzające na
rynek pracy, spotkania z przedstawicielami uczelni i pracodawców.
 Realizacja projektu "Mój czas. Alternatywne formy spędzania czasu wolnego przez młodzież w gminie Kock"
realizowany w okresie od 1 marca 2009 roku do 31 marca 2010 roku, w partnerstwie z Kockim
Stowarzyszeniem Oświatowo - Regionalnym. Celem głównym projektu było wyrównywanie szans
edukacyjnych, pobudzenie aktywności i integracja młodzieży z różnych środowisk miasta i gminy Kock
poprzez realizację dodatkowych zajęć sportowych, takich jak: trening "Taekwon-do", warsztaty taneczne
połączone z kursem tańca, strzelectwo sportowe, trening "Piłka siatkowa". Wsparciem została objęta młodzież
niepracująca w wieku od 15-20 lat z terenu miasta i gminy Kock. Łącznie w projekcie wzięło udział 102 osoby.
 Zajęcia wyrównawcze oraz przygotowujące do egzaminu maturalnego i zawodowego.
 Spotkania dla klas III LO z panem Krzysztofem Boguckim z Centrum Konsultacji Edukacyjnej „Absolwent”
nt. wyboru kierunków kształcenia oraz aktualnych przepisów rekrutacyjnych na uczelnie wyższe.
 W ramach współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Lubartowie, organizacja dla wszystkich
uczniów klas II zajęć z doradztwa zawodowego.
 Bezpłatne obiady dla uczniów, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji finansowej.
 Paczki świąteczne dla uczniów z rodzin dysfunkcyjnych.
 Współpraca z parafią Św. Anny oraz Michała Archanioła w Lublinie, w celu pozyskiwania darów z Caritasu
dla dzieci z najuboższych rodzin.
 Funkcjonowanie biblioteki szkolnej oraz centrum multimedialnego, gdzie młodzież może skorzystać z
bezpłatnego dostępu do Internetu.
 Swoje zainteresowania, umiejętności i talenty uczniowie mogli rozwijać w kołach – literackim, recytatorskim,
dziennikarskim, kołach przedmiotowych oraz sportowych.
Realizowane projekty: „Archimedes”, „Szkoła równych szans”, „Comenius. Program uczenia się przez całe życie –
Zamki cenne historyczne dziedzictwo”.
Szkoła zapewnia bogatą ofertę zajęć dodatkowych. Organizuje liczne wycieczki, także programowe. Zapewnia uczniom
udział w różnych konkursach i olimpiadach.
W szkole działają ośrodki egzaminacyjne w porozumieniu z OKE, szkoła ściśle współpracuje z pracodawcami
W ramach doradztwa zawodowego zorganizowano:
 spotkanie klas maturalnych z władzami uczelni LSW w Rykach „Planowanie dalszej kariery edukacyjnej”,
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warsztaty z doradztwa zawodowego we współpracy z MCIZ i OHP w Lublinie dla uczniów klas kończących
ZSZ- przygotowanie do wejścia na rynek pracy, analiza mocnych i słabych stron, autoprezentacja, metody
poszukiwania pracy, planowanie dalszej kariery edukacyjnej, aktywizacja w życiu zawodowym.
 lekcje wychowawcze „Stres pod kontrolą” i „Moje predyspozycje na rynku pracy”, „Metody i formy
poszukiwania pracy”, „Wartości cenione w życiu zawodowym”, „Staż i pierwsza praca, samozatrudnienie”,
„Planowanie dalszej kariery edukacyjnej i zawodowej”.
 klasy maturalne spotkały się z pracownikiem PUP w Lubartowie, która zapoznała uczniów z aktywnymi
formami pomocy oferowanej przez Urząd Pracy. „Młodzi pracownicy - bezpieczny start”.
W dniu otwartym uczestniczyły wszystkie klasy technikum zawodowego i zasadniczej szkoły zawodowej o profilu
budowlanym z RCEZ w Lubartowie oraz klasy uczące w zawodzie technolog robót wykończeniowych z Zespołu Szkół
w Kocku. Uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w wykładach ,,Bhp na placu budowy” i ,, Bhp przy pracach na
wysokości”, obejrzenia pokazów i prezentacji zaproszonych firm i skorzystania z porad przedstawicieli urzędów.
 Dnia 1 i 29 października 2010r. w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie odbyły się
spotkania i warsztaty. Młodzież podczas zajęć z doradcami zawodowymi poznała m.in. swoje predyspozycje
zawodowe, czynniki determinujące wybór zawodu oraz uświadomiła najczęściej popełniane błędy
towarzyszące planowaniu własnej kariery zawodowej. Istotnym elementem zajęć była aktywność wszystkich
uczestników w warsztatach, dzięki czemu zdobyta wiedza teoretyczna została wykorzystana również w
praktyce. Doradcy zawodowi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Lublinie pracowali nad tym, aby
dzięki spotkaniom młodzież była lepiej przygotowana do kreowania własnej kariery edukacyjnej i zawodowej
oraz do poruszania się po współczesnym rynku pracy. W MCIZ prowadzi się indywidualne i grupowe zajęcia z
dziedziny szeroko pojętego poradnictwa zawodowego, udzielane są informacje o możliwościach kształcenia,
szkolenia, zawodach oraz rynku pracy. Warsztaty i szkolenia przybliżają zagadnienia związane z
przedsiębiorczością i samozatrudnieniem. Zajęcia te podnoszą samoocenę młodzieży poprzez nauczanie jej
technik autoprezentacji.
 spotkanie uczniów klas maturalnych z wykładowcą z Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie
związane z planowanie dalszej kariery edukacyjnej, wartościami cenionymi w życiu zawodowym.
 uczniowie brali udział w wycieczkach na targi budowlane czy targi pracy.
 Kontynuacja projektu "Mój czas. Alternatywne formy spędzania czasu wolnego przez młodzież w gminie ZS Kock
Kock" realizowany w okresie od 1 marca 2009 roku do 31 marca 2010 roku, w partnerstwie z Kockim
Stowarzyszeniem Oświatowo - Regionalnym. Celem głównym projektu było wyrównywanie szans
edukacyjnych, pobudzenie aktywności i integracja młodzieży z różnych środowisk miasta i gminy Kock
poprzez realizację dodatkowych zajęć sportowych, takich jak: trening " Taekwon-do", warsztaty taneczne
połączone z kursem tańca, strzelectwo sportowe, trening "Piłka siatkowa". Wsparciem została objęta młodzież
niepracująca w wieku od 15-20 lat z terenu miasta i gminy Kock. Łącznie w projekcie wzięło udział 102 osoby.
 Zajęcia wyrównawcze oraz przygotowujące do egzaminu maturalnego i zawodowego.
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ZS Nr 2
Spotkania dla klas III LO z panem Krzysztofem Boguckim z Centrum Konsultacji Edukacyjnej „Absolwent”
nt. wyboru kierunków kształcenia oraz aktualnych przepisów rekrutacyjnych na uczelnie wyższe.
 W ramach współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Lubartowie, organizacja dla wszystkich
uczniów klas II zajęć z doradztwa zawodowego.
 Bezpłatne obiady dla uczniów, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji finansowej.
 Paczki świąteczne dla uczniów z rodzin dysfunkcyjnych.
 Organizacja „Szlachetnej paczki” dla ucznia naszej szkoły.
 Współpraca z parafią Św. Anny oraz Michała Archanioła w Lublinie, w celu pozyskiwania darów z Caritasu
dla dzieci z najuboższych rodzin.
 Funkcjonowanie biblioteki szkolnej oraz centrum multimedialnego, gdzie młodzież może skorzystać z
bezpłatnego dostępu do Internetu.
 Swoje zainteresowania, umiejętności i talenty uczniowie mogli rozwijać w kołach – literackim, recytatorskim,
dziennikarskim, kołach przedmiotowych oraz sportowych.
Realizowane projekty: „Archimedes”, „Szkoła równych szans”, „Comenius. Program uczenia się przez całe życie –
Zamki cenne historyczne dziedzictwo”, „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne”.
 Szkoła organizuje dla uczniów i słuchaczy zajęcia dodatkowe wyrównujące wiedzę niemal ze wszystkich RCEZ
przedmiotów realizowanych w szkole, przygotowujące do egzaminu zawodowego i maturalnego ze wszystkich
przedmiotów wybieranych przez uczniów na egzaminie, konsultacje przedmiotowe, zajęcia przygotowujące
uczniów do konkursów i olimpiad, zajęcia sportowe dla dziewcząt i chłopców, koła zainteresowań. W roku
szkolnym 2011/2012 było to 69 godzin.
 W ramach doradztwa zawodowego prowadzone są lekcje wychowawcze „Stres pod kontrolą” oraz „Planowanie
dalszej kariery edukacyjnej i zawodowej”.
 Dnia 13 października 2011r. w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie odbyły się
spotkania i warsztaty dla maturzystów. Młodzież podczas zajęć z doradcami zawodowymi poznała m.in. swoje
predyspozycje zawodowe, czynniki determinujące wybór zawodu oraz uświadomiła najczęściej popełniane
błędy towarzyszące planowaniu własnej kariery zawodowej. Istotnym elementem zajęć była aktywność
wszystkich uczestników w warsztatach, dzięki czemu zdobyta wiedza teoretyczna została wykorzystana
również w praktyce. Doradcy zawodowi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Lublinie, oraz
pośrednicy pracy przygotowują uczniów do kreowania własnej kariery edukacyjnej i zawodowej oraz do
poruszania się po współczesnym rynku pracy.
W czasie spotkań młodzież skorzystała z wykładów prelegentów o uwarunkowaniach kariery zawodowej, planowaniu
kariery zawodowej, możliwościach edukacji i pracy zagranicą. Maturzyści mogli również obejrzeć filmy o tym jak
szukać pracy, jak nie dać się bezrobociu.
 W dniu 24 lutego 2011r. gościliśmy w naszej szkole przedstawicieli Wyższych uczelni: Wyższą Szkołę
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Ekonomii i Innowacji, Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej z Lublina oraz Akademię Leona Koźmińskiego z Warszawy.
Dla rodziców zorganizowano spotkanie: „Motywacja do nauki kluczem sukcesu dla uczniów i rodziców”, a
także spotkanie na temat procedur egzaminu maturalnego i zawodowego.
ZS Kock
"Nowoczesna edukacja dla wszystkich" - szkoła uczestniczyła w realizacji projektu prowadzonego
przez Powiat Lubartowski w latach 2011-2012. W ramach projektu realizowano zajęcia wyrównawcze
z matematyki i języka angielskiego, rozwijające zainteresowania z języka niemieckiego i piłki
siatkowej, zajęcia grupowe i indywidualne z doradztwa zawodowego oraz wsparcie psychologiczne.
Łącznie w projekcie wzięło udział 80 osób.
Zajęcia wyrównawcze oraz przygotowujące do egzaminu maturalnego i zawodowego.

Spotkania dla klas III LO z panem Krzysztofem Boguckim z Centrum Konsultacji Edukacyjnej „Absolwent”
nt. wyboru kierunków kształcenia oraz aktualnych przepisów rekrutacyjnych na uczelnie wyższe.
 W ramach współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Lubartowie, organizacja dla wszystkich
uczniów klas II zajęć z doradztwa zawodowego.
 Bezpłatne obiady dla uczniów, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji finansowej.
 Paczki świąteczne dla uczniów z rodzin dysfunkcyjnych.
 Organizacja „Szlachetnej paczki” dla ucznia naszej szkoły.
 Współpraca z parafią Św. Anny oraz Michała Archanioła w Lublinie, w celu pozyskiwania darów z Caritasu
dla dzieci z najuboższych rodzin.
 Funkcjonowanie biblioteki szkolnej oraz centrum multimedialnego, gdzie młodzież może skorzystać z
bezpłatnego dostępu do Internetu.
 Swoje zainteresowania, umiejętności i talenty uczniowie mogli rozwijać w kołach – literackim, recytatorskim,
dziennikarskim, kołach przedmiotowych oraz sportowych.
Realizowane projekty: „Archimedes”, „Comenius. Program uczenia się przez całe życie – Zamki cenne historyczne
dziedzictwo”, „Comenius. Program uczenia się przez całe życie – Europejscy nastolatkowe wypowiadają się poprzez
sztukę”, „Wczoraj i dziś – Polska i Litwa po 20 latach wolności”, „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne”.
 W celu pomocy dzieciom pochodzącym z rodzin znajdujących się w ciężkich warunkach bytowych, szkoła
ściśle współpracuje z ośrodkami pomocy społecznej w celu pomocy materialnej, głównie zapewnienie
dożywiania w stołówce bursy szkolnej.
 Prowadzona jest diagnoza potrzeb, zainteresowań i oczekiwań uczniów i rodziców. Na tej podstawie
przygotowuje się ofertę zajęć dla uczniów. Szkoła organizuje dla uczniów i słuchaczy zajęcia dodatkowe
prowadzone przez 76 nauczycieli: wyrównujące wiedzę niemal ze wszystkich przedmiotów realizowanych w
szkole, przygotowujące do egzaminu zawodowego i maturalnego ze wszystkich przedmiotów wybieranych
przez uczniów na egzaminie, konsultacje przedmiotowe, zajęcia przygotowujące uczniów do konkursów i

ZS Nr 2

RCEZ

85

















olimpiad, zajęcia sportowe dla dziewcząt i chłopców, koła zainteresowań.
W szkole prowadzono zajęcia z doradztwa zawodowego: dla rodziców „Motywacja do nauki kluczem sukcesu
dla uczniów i rodziców ” i uczniów: udział w Targach Pracy w Lublinie; lekcje wychowawcze dla klas
maturalnych „Stres pod kontrolą”
25 września zorganizowano dla trzech klas czwartych Technikum Zawodowego wyjazd na Salon Maturzystów
Perspektywy 2012.
5 listopada 2012r. organizacja spotkania maturzystów z przedstawicielami uczelni wyższych, które
zaprezentowały ofertę edukacyjną swoich uczelni. Przedstawiciele szkół wyższych przybliżyli młodzieży
charakterystykę uczelni i zaplecze dydaktyczne.
Planowanie dalszej kariery edukacyjnej i zawodowej dla maturzystów, spotkanie z absolwentami.
Zajęcia z klasami 3 ZSZ Moje predyspozycje na rynku pracy.
9 marca 2012r. organizacja spotkania tegorocznych maturzystów i uczniów klas trzecich technikum
zawodowego z przedstawicielami uczelni wyższych, które prezentując bogatą ofertę edukacyjną swoich uczelni
gorąco zachęcały młodzież do kontynuowania nauki. Tym razem gościli w naszej szkole przedstawiciele
Politechniki Lubelskiej, Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie, Wyższej Szkoły Ekonomii i
Innowacji w Lublinie. Przedstawiciele szkół wyższych przybliżyli młodzieży charakterystykę uczelni i zaplecze
dydaktyczne. Uczniowie mieli możliwość obejrzenia prezentacji kierunków kształcenia, zapoznania się z
zasadami rekrutacji, proponowaną opieką socjalną i stypendialną. Mogli też dowiedzieć się o dotychczasowych
osiągnięciach danej uczelni i szansach rozwojowych na przyszłość oraz poznać możliwości pogłębiania wiedzy
np.: w kołach naukowych.
ZS Kock
"Nowoczesna edukacja dla wszystkich" - szkoła uczestniczyła w realizacji projektu prowadzonego przez
Powiat Lubartowski w latach 2011-2012. W ramach projektu realizowano zajęcia wyrównawcze z matematyki i
języka angielskiego, rozwijające zainteresowania z języka niemieckiego i piłki siatkowej, zajęcia grupowe i
indywidualne z doradztwa zawodowego oraz wsparcie psychologiczne. Łącznie w projekcie wzięło udział 80
osób.
Zajęcia wyrównawcze oraz przygotowujące do egzaminu maturalnego i zawodowego.
ZS Nr 2
Spotkania dla klas III LO oraz klasy IV Tz z panem Krzysztofem Boguckim z Centrum Konsultacji
Edukacyjnej „Absolwent” nt. wyboru kierunków kształcenia oraz aktualnych przepisów rekrutacyjnych na
uczelnie wyższe.
Bezpłatne obiady dla uczniów, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji finansowej.
Paczki świąteczne dla uczniów z rodzin dysfunkcyjnych.
Organizacja „Szlachetnej paczki” dla ucznia naszej szkoły.
Współpraca z parafią Św. Anny oraz Michała Archanioła w Lublinie, w celu pozyskiwania darów z Caritasu
dla dzieci z najuboższych rodzin.
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Funkcjonowanie biblioteki szkolnej oraz centrum multimedialnego, gdzie młodzież może skorzystać z
bezpłatnego dostępu do Internetu.
 Swoje zainteresowania, umiejętności i talenty uczniowie mogli rozwijać w kołach – literackim, recytatorskim,
dziennikarskim, kołach przedmiotowych oraz sportowych.
Realizowane projekty: „Archimedes”, „Comenius. Program uczenia się przez całe życie – Europejscy nastolatkowe
wypowiadają się poprzez sztukę”, „Nauka – Praktyka – Sukces”, „ Archipelag Matematyki”, „Młodzieżowe
Uniwersytety Matematyczne”, „Nowoczesna Edukacja dla Wszystkich”.
 Przeprowadzono ankietę ucznia klasy pierwszej w celu rozeznania potrzeb wychowanków. Pracujemy nad
kształtowaniem umiejętności adaptacyjnych w nowym środowisku, przygotowujemy uczniów do życia w
grupie. Dla uczniów klas pierwszych organizowane są zajęcia integracyjno- adaptacyjne poza terenem szkoły z
udziałem wychowawców, nauczycieli, pedagoga, psychologów PPP.
 Prowadzone są zajęcia z pedagogiem i wychowawcami na tematy: „Samoakceptacja źródłem rozwoju
osobistego.”, „Zapoznanie z zasadami skutecznej komunikacji. Doskonalenie umiejętności interpersonalnych
(poprzez: analizę przyczyn zakłóceń w procesie komunikacji, rozwijanie umiejętności aktywnego słuchania,
poznanie zasad skutecznej komunikacji, rozwijanie empatii)”, „Kształtowanie pozytywnego myślenia o sobie
(poprzez: poznawanie swoich mocnych stron, docenianie własnych sukcesów). Kształtowanie i zwiększenie
umiejętności radzenia sobie w sytuacji stresu, kryzysu oraz krytycznych wydarzeniach życiowych.
Zmniejszenie i zapobieganie występowaniu zaburzeń zachowań.
 Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi organizowane są zajęcia dodatkowe z przedmiotów
ogólnokształcących i zawodowych, zajęcia dodatkowe z wychowawcami i pedagogiem, poradnictwo
zawodowe dla uczniów i ich rodziców, a dla uczniów z orzeczeniem także zajęcia rewalidacyjne.
 Na podstawie zdiagnozowanych potrzeb i zainteresowań przygotowana została oferta zajęć wyrównawczych,
zajęć przygotowujących do egzaminów zewnętrznych oraz zajęć pozalekcyjnych dodatkowych w projekcie
realizowanym w ramach priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.2.
Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, w którym bierze udział 300 uczniów TZ i ZSZ
nr 1.
 Realizuje projekt w ramach priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.2.
Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, w którym bierze udział 300uczniów. W ramach
projektu prowadzone są zajęcia wyrównawcze z matematyki, j. angielskiego, j. polskiego, geografii, zajęcia
przygotowujące do egzaminów zewnętrznych z matematyki, j. angielskiego, j. polskiego, geografii, zajęcia
pozalekcyjne dodatkowe: kosztorysowanie robót budowlanych oraz Excel, kurs grafiki komputerowej z
elementami reklamy, kurs obsługo wózka widłowego, kurs brukarza, mała księgowość z obsługą kas
fiskalnych, kurs prawa jazdy kat B.
 W miesiącach wakacyjnych lipiec, sierpień 2013 około 100 uczniów miało możliwość odbycia płatnych staży
w zakładach pracy. Każdy uczeń biorący udział w projekcie otrzymuje wsparcie w postaci 4 spotkań z doradcą
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zawodowym. W ramach projektu szkoła jest wyposażana w nowoczesny sprzęt (tablice multimedialne, zestawy
komputerowe, kasy fiskalne, urządzenia wielofunkcyjne itp.) oprogramowanie, materiały i pomoce
dydaktyczne.
W ramach doradztwa zawodowego uczniowie wzięli udział w Targach Pracy w Centrum Targowo –
Wystawienniczym w Lublinie. Uczestnictwo w Targach Pracy dało uczniom możliwość zapoznania się z
ofertami zatrudnienia przede wszystkim na lubelskim rynku pracy oraz zapoznania się z wymaganiami
dotyczącymi podjęcia pracy, takimi jak: wymagane kwalifikacje zawodowe czy dokumenty niezbędne w
procesie rekrutacji.
26.04.2013r, odbyły się mini targi pracy z udziałem zaproszonych lokalnych przedsiębiorców i instytucji takich
jak: PUP w Lubartowie, LFR w Lubartowie, LFRL filia w Lubartowie, PSS Lubartów, SPZOZ Lubartów, Bar
Cukierniczy Maria Siej, bursa szkolna. Cała społeczność szkolna i przyszli uczniowie mogli wymienić
informację na temat ofert pracy i organizacji pracy danych instytucji, które gorąco zapraszały do współpracy.
Doradcy zawodowi Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Lublinie w ramach Dnia Otwartego
przeprowadzili spotkania indywidualne i grupowe z uczniami klas III Gimnazjum, którzy gościli w naszej
szkole. Zajęcia odbywały się w Centrum Multimedialnym naszej szkoły. Celem spotkań było uświadomienie
wartości planowania kariery zawodowej i diagnoza predyspozycji zawodowych oraz pomoc w kreowaniu
dalszej drogi edukacyjnej
W ramach poradnictwa zawodowego:
Podpisano porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy dotyczące współpracy w zakresie kształtowania
postaw przedsiębiorczych wśród uczniów. Intencją było nawiązanie współpracy w zakresie kształtowania
postaw przedsiębiorczych wśród uczniów szkoły. Kształtowanie postaw przedsiębiorczych osób do 30 roku
życia jest zgodne z Regionalnym Planem Działania na rzecz Zatrudnienia na 2013 rok Obszar II „Promowanie
postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży”.
W ramach współpracy z OKE Kraków przedłużono działanie ośrodków egzaminacyjnych w 4 zawodach:
sprzedawca, elektromechanik, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, murarz. Złożono wnioski i
uzyskano zgodę na kolejne ośrodki. W 2013 r. zorganizowano egzaminy dla 231 absolwentów ZSZ z 27 szkół
w regionie.
zorganizowano spotkanie z doradcami zawodowymi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Lublinie,
oraz pośrednikami pracy. Przygotowywali oni uczniów do kreowania własnej kariery edukacyjnej i zawodowej
oraz do poruszania się po współczesnym rynku pracy.
- Organizuje się spotkania z przedstawicielami Okręgowej Inspekcji Pracy w Lublinie na temat „BHP na placu
budowy”. Omawiane są zasady i przepisy bhp obowiązujące przy robotach budowlanych, a także najczęściej
popełniane błędy i zaniedbania na placach budowy.
- Uczniowie uczestniczą w licznych konkursach, np. Konkurs wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higienie
pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych (nasz uczeń zajął 4 miejsce w województwie), Konkurs Wiedzy
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o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy (5 miejsce w okręgu)
- Organizowane są pokazy i szkolenia w zakresie nowoczesnych technologii, np. „Szkoła pod patronatem
MAPEI”.
- zorganizowano spotkanie z absolwentami, spotkanie z przedstawicielami uczelni wyższych (Lublin, Ryki).
Uczniowie mieli możliwość obejrzenia prezentacji kierunków kształcenia, zapoznania się z zasadami rekrutacji,
proponowaną opieką socjalną i stypendialną.
dla około 100 uczniów prowadzone są zajęcia z doradztwa zawodowego w wymiarze 4 godzin dla ucznia
zorganizowano informacyjne spotkanie z klasami kończącymi szkołę na temat dotacji z PUP na rozpoczęcie
działalności gospodarczej
- w ramach współpracy z Ośrodkami Doskonalenia Zawodowego organizowane są kursy dla uczniów klas
wielozawodowych
RCEZ podpisało porozumienie z Zespołem Szkół w Kocku w sprawie organizacji zajęć praktycznej nauki
zawodu dla uczniów klasy pierwszej, drugiej i trzeciej ZSZ nr 1 z Zespołu Szkół w Kocku w zawodach:
technolog robót wykończeniowych w budownictwie oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w
budownictwie przez Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie).

Zajęcia wyrównawcze oraz przygotowujące do egzaminu maturalnego i zawodowego.
Spotkania dla klas III LO oraz klasy IV Tz z panem Krzysztofem Boguckim z Centrum Konsultacji
Edukacyjnej „Absolwent” nt. wyboru kierunków kształcenia oraz aktualnych przepisów rekrutacyjnych na
uczelnie wyższe.
 Bezpłatne obiady dla uczniów, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji finansowej.
 Paczki świąteczne dla uczniów z rodzin dysfunkcyjnych.
 Organizacja „Szlachetnej paczki” dla ucznia naszej szkoły.
 Współpraca z parafią Św. Anny oraz Michała Archanioła w Lublinie, w celu pozyskiwania darów z Caritasu
dla dzieci z najuboższych rodzin.
 Funkcjonowanie biblioteki szkolnej oraz centrum multimedialnego, gdzie młodzież może skorzystać z
bezpłatnego dostępu do Internetu.
 Swoje zainteresowania, umiejętności i talenty uczniowie mogli rozwijać w kołach – literackim, recytatorskim,
dziennikarskim, kołach przedmiotowych oraz sportowych.
Realizowane projekty: „Comenius. Program uczenia się przez całe życie – Europejscy nastolatkowe wypowiadają się
poprzez sztukę”, „Nauka – Praktyka – Sukces”, „ Archipelag Matematyki”, „Sposób na naukę”, „Nowoczesna Edukacja
dla Wszystkich”, „Profiles – odkrywaj i ucz się”.

ZS Kock
ZS Nr 2
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Opracowanie i realizacja specjalnych programów na rzecz aktywizacji zawodowej bezrobotnych i osób o niskich kwalifikacjach zawodowych

Rok
2009




2010



2011







2012








Działanie
Aktywizacja społeczna mieszkańców powiatu lubartowskiego (32 osoby niepełnosprawne i usamodzielniani
wychowankowie z rodzin zastępczych i placówek opiek. - wych.), poprzez uczestnictwo w treningach
kompetencji i umiejętności społecznych oraz spotkania z doradcą zawodowym.
Zorganizowanie kursów zawodowych dla beneficjentów projektu: kurs prawa jazdy kat. B, kurs komputerowy,
kurs florystyczny.
Aktywizacja społeczna mieszkańców powiatu lubartowskiego (173 osoby niepełnosprawne i usamodzielniani
wychowankowie z rodzin zastępczych i placówek opiek. – wych.), poprzez uczestnictwo w treningach
kompetencji i umiejętności społecznych, indywidualnych spotkaniach z psychologiem oraz spotkania z doradcą
zawodowym.
Zorganizowanie kursów zawodowych dla beneficjentów projektu: kurs prawa jazdy kat. B, kurs komputerowy.
Zorganizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu lubartowskiego
Aktywizacja społeczna mieszkańców powiatu lubartowskiego (201 osób niepełnosprawnych i usamodzielniani
wychowankowie z rodzin zastępczych i placówek opiek. – wych.), poprzez uczestnictwo w treningach
kompetencji i umiejętności społecznych, indywidualnych spotkaniach z psychologiem oraz spotkania z doradcą
zawodowym.
Zorganizowanie kursów zawodowych dla beneficjentów projektu: kurs prawa jazdy kat. B, C, kwalifikacje
wstępne, kurs komputerowy.
Zorganizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu lubartowskiego.
Aktywizacja społeczna mieszkańców powiatu lubartowskiego (246 osób niepełnosprawnych i usamodzielniani
wychowankowie z rodzin zastępczych i placówek opiek. – wych.), poprzez uczestnictwo w treningach
kompetencji i umiejętności społecznych, indywidualnych spotkaniach z psychologiem oraz spotkania z doradcą
zawodowym.
Zorganizowanie kursów zawodowych dla beneficjentów projektu: kurs prawa jazdy kat. B, C, D, kwalifikacje
wstępne, kurs komputerowy.
Zorganizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu lubartowskiego.
Program specjalny „Każdy wiek ma swoje chwile” dla osób po 50 r. ż. Dla 36 osób. Podjęto działania:
Aktywizacja społeczna: warsztaty interpersonalne oraz opracowanie indywidualnych planów działań;
Wypłacenie pakietów wsparcia ułatwiających powrót lub pozostanie na rynku pracy, tj. zakup odzieży, obuwia,
okularów; usługi kosmetyczne, fryzjerskie, wizaż
Aktywizacja zawodowa: poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy; skierowanie na staż 21 osób na 5 m-cy;

Realizator
PCPR

PCPR

PCPR

PCPR

PUP
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skierowanie do prac interwencyjnych 15 osób na 5 m-cy
Program, specjalny „Najlepsi zostają z nami” dla osób do 30 r. ż. Realizowany w partnerstwie z PUP w
Lublinie
Aktywizacja społeczna: trening kompetencji społecznych oraz couching dla 114 osób; refundacja pakietu
wsparcia dla 98 osób;
Aktywizacja zawodowa: poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy; skierowanie na staż 100 osób;
organizacja szkoleń grupowych dla 13 osób; dofinansowanie do działalności gospodarczej dla 1 osoby
Aktywizacja społeczna mieszkańców powiatu lubartowskiego (128 osób niepełnosprawnych i usamodzielniani PCPR
wychowankowie z rodzin zastępczych i placówek opiek. – wych.), poprzez uczestnictwo w treningach
kompetencji i umiejętności społecznych, indywidualnych spotkaniach z psychologiem oraz spotkania z doradcą
zawodowym.
Zorganizowanie kursów zawodowych dla beneficjentów projektu: kurs prawa jazdy kat. C, D, kwalifikacje
wstępne,
Zorganizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu lubartowskiego.
PUP
Program specjalny „Dobry start – lepsza przyszłość” dla osób do 30 r. ż.
W ramach programu realizowana jest aktywizacja społeczna: trening społeczny i coaching; pakiet wsparcia w
formie zakupu odzieży, obuwia, okularów; usługa kosmetyczna, fryzjerska;
Aktywizacja zawodowa: poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy dla 60 osób; staż dla 60 osób; szkolenia
dla 10 osób oraz przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 10 osób;
refundacja kosztów wyposażenia/ doposażenia 5 stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych

Inicjowanie tworzenia nowych miejsc pracy
Działanie

Rok
2007 - 2013




Realizator

Dokonano refundacji wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych osób bezrobotnych do PUP
pracodawcy; 285 miejsc
Udzielono jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 898 osób bezrobotnych
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Cel V Partnerstwo społeczne i wzajemna akceptacja jako podstawa współdziałania administracji publicznej i sektora
pozarządowego:

1. Poprawa i rozszerzenie zakresu usług społecznych poprzez zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu
problemów społecznych i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców powiatu:
Sukcesywne przekazywanie przez administrację publiczną organizacjom pozarządowym zadań z zakresu pomocy społecznej oraz innych zadań
sfery pożytku publicznego
Rok
2007-2013



Działanie
Powiat Lubartowski w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U z 2010 Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) zleca organizacjom pozarządowym do realizacji
Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie
Podstawą realizowanego programu jest ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(Dz. U z 2005 r., Nr 180, poz. 1493 z późn., zm.). Do programu kwalifikowani są we współpracy z Zespołem
Kuratorskiej Służby Sądowej oraz Sądem Rejonowym w Lubartowie, Policją i Ośrodkami Pomocy Społecznej
pełnoletni mężczyźni i kobiety z terenu powiatu lubartowskiego – sprawcy przemocy wobec członków rodziny
oraz osoby skazane pełnomocnymi wyrokami za przestępstwo z art. 207 Kodeksu Karnego. Średnia ilość osób
biorących udział w programie rocznie: to 12 osób. Średnia wysokość dotacji rocznie przewidziana na realizacje
programu to: 10.000,00 zł.

Realizator
Starostwo
Powiatowe w
Lubartowie
PCPR
SIL

Stworzenie sieci informacyjnej o organizacjach pozarządowych realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej

Rok
2007-2013

Działanie
Baza organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu lubartowskiego zamieszczona jest na stronie
Starostwa Powiatowego w Lubartowie w zakładce organizacje pozarządowe. W bazie zamieszczone są ogólnodostępne
informacje dotyczące działalności stowarzyszeń i organizacji z terenu Powiatu Lubartowskiego.

Realizator
Starostwo
Powiatowe w
Lubartowie
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Opracowanie planów współpracy między jednostkami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi w sferze polityki społecznej

Rok
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Działanie
Roczny program współpracy Powiatu Lubartowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2007 został przyjęty
uchwała Nr IX/55/07 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 29 października 2007 roku. Dokument określa zasady
partnerskiej współpracy Powiatu Lubartowskiego z organizacjami pozarządowymi.
Roczny program współpracy Powiatu Lubartowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2008 został przyjęty
Uchwałą Nr XVIII/115/08 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 27 października 2008 roku. Dokument określa zasady
partnerskiej współpracy Powiatu Lubartowskiego z organizacjami pozarządowymi.
Roczny program współpracy Powiatu Lubartowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2009 został przyjęty
uchwała Nr XXVIII/186/09 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 23 października 2009 roku. Dokument określa zasady
partnerskiej współpracy Powiatu Lubartowskiego z organizacjami pozarządowymi.
Roczny program współpracy Powiatu Lubartowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2010 został przyjęty
uchwała Nr II/10/10 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 28 grudnia 2010 roku. Dokument określa zasady partnerskiej
współpracy Powiatu Lubartowskiego z organizacjami pozarządowymi.
Roczny program współpracy Powiatu Lubartowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011 został przyjęty
uchwała Nr XI/73/11 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 28 listopada 2011 roku. Dokument określa zasady partnerskiej
współpracy Powiatu Lubartowskiego z organizacjami pozarządowymi.
Roczny program współpracy Powiatu Lubartowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 został przyjęty
uchwała Nr XXI/156/12 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 26 listopada 2012 roku. Dokument określa zasady
partnerskiej współpracy Powiatu Lubartowskiego z organizacjami pozarządowymi.
Roczny program współpracy Powiatu Lubartowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013 został przyjęty
uchwała Nr XXIX/222/13 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 28 października 2013 roku. Dokument określa zasady
partnerskiej współpracy Powiatu Lubartowskiego z organizacjami pozarządowymi.

Realizator
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Powiatowe w
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Podejmowanie wspólnych działań na rzecz diagnozowania problemów i potrzeb mieszkańców

Rok
2013









Działanie
W ramach projektu „Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w subregionie puławskim” realizowanego w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki podpisano Porozumienie o współpracy partnerskiej na rzecz
ekonomii społecznej pomiędzy: Gminą Miastem Lubartów, Starostwem Powiatowym w Lubartowie,
Powiatowym Urzędem Pracy w Lubartowie, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie, Miejskim
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lubartowie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lubartowie,
Środowiskowym Domem Samopomocy w Lubartowie, Stowarzyszeniem Inicjatyw Lokalnych, Lokalną Grupą
Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”, Lokalną Grupą Rybacką „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”,
SPZOZ w Lubartowie, Bankiem Spółdzielczym w Lubartowie, Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej,
„SPOŁEM” PSS „Jedność w Lubartowie” i Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny.
Przedmiotem w.w Porozumienia jest uregulowanie wzajemnych relacji w celu współpracy na rzecz rozwoju
lokalnego z wykorzystaniem instrumentów ekonomii społecznej i aktywnej integracji.
Celem Partnerstwa jest:
wykorzystanie szans rozwojowych społeczności lokalnej tkwiących we wzajemnej współpracy pomiędzy
Partnerami,
zmniejszenia sfery ubóstwa i wykluczenia społecznego poprzez tworzenie podmiotów aktywnej integracji i
ekonomii społecznej,
przeciwdziałanie zjawiskom bezrobocia i dezintegracji społecznej poprzez rozwój społeczno-gospodarczy,
edukację oraz aktywizację zawodową zbiorowości lokalnej,
promocji ekonomii społecznej jako instrumentu aktywizacji środowisk lokalnych w zakresie realizacji
wspólnych celów społeczno-gospodarczych,
rozwijanie płaszczyzny współpracy i dialogu społecznego środowisk organizacji pozarządowych,
gospodarczych i samorządu lokalnego w celu wykorzystania szans dla rozwoju lokalnego.



Warsztaty dla członków partnerstwa mające na celu integrację grupy a także sformułowanie „Planu działania
partnerstwa lokalnego”



W 2013 roku zorganizowano wspólnie kiermasz bożonarodzeniowy w centrum miasta Lubartowa. Zaproszono
organizacje pozarządowe a także wszystkie zainteresowane osoby, które mogły zaprezentować swoją twórczość
rękodzielniczą.

Realizator
Partnerstwo Lokalne
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2. Promocja wolontariatu
Promocja działań wolontarystycznych

Rok
2007-2013






Działania
Systematyczne wizyty wolontariuszy ( raz w tygodniu w miesiącach od września do czerwca ok. 610 osób) skupionych przy Kole Wolontariatu w Zespole Szkół w Kocku. Formy zajęć z
Mieszkańcami: spacery, biblioterapia, muzykoterapia, ludoterapia – gry i zabawy towarzyskie oraz
wspomagające procesy poznawcze: myślenie, pamięć, spostrzeganie, kojarzenie, papieroplastyka,
logoterapia - terapia oparta na słowie: czytanie, pogadanki, dyskusje.
Organizowanie spotkań okolicznościowych tj: wspólne kolędowanie, spotkanie wielkanocne – grupa
wolontariuszy ok. 15 osób.
W latach 2007-2013 działają na terenie jednostek oświatowych grupy osób zaangażowane w pracę
wolontariatu, zrzeszające osoby chętne do udzielania bezinteresownej pomocy osobom
potrzebującym. W okresie sprawozdawczym działają następujące: „Wolontariat Uczniowski”, „Klub
Wolontariusza” oraz „Koło Wolontariatu”. W ramach działań wolontarystycznych osoby udzielające
pomocy zrzesza również Lubartowskie Stowarzyszenie Hospicjum Św. Anny prowadzące
„Wolontariat Hospicyjny”.

Realizator
ZS Kock
DPS Kock
ZS Nr 2
RCEZ
Lubartowskie Stowarzyszenie
Hospicjum Św. Anny
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Podsumowanie

Strategia zorientowana jest na rozszerzenie i pogłębienie form pracy socjalnej,
współpracę z różnymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się pomocą
społeczną w powiecie oraz instytucjami działającymi w szerszym obszarze polityki
społecznej. Opracowana Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie
Lubartowskim na lata 2007-2013 pozwoliła na celowe, systematyczne i planowe dążenie do
osiągnięcia wytyczonych celów strategicznych. Wyżej opisane działania tylko częściowo
wyrównują szanse edukacyjne, zawodowe czy zdrowotne osób niepełnosprawnych. Dlatego
w dalszym ciągu należy dążyć do podejmowania działań skutecznie wyrównujących te
szanse. Z analizy powyższego materiału wynika, że działania podejmowane w ramach
poszczególnych celów operacyjnych na terenie powiatu lubartowskiego poprzez różne
instytucje publiczne, pozarządowe przyczyniają się do zmniejszenia zjawisk wykluczenia
społecznego i wzmocnienia rodzin, sprzyjają ograniczeniu zjawiska bezrobocia oraz
wyrównują szanse osób niepełnosprawnych, co przyczynia się do spełnienia misji strategii.
Działania podejmowane w okresie sprawozdawczym realizowane były w ramach
posiadanych i pozyskiwanych środków finansowych. Mając na uwadze duże potrzeby
jednostek wspólnie z władzami powiatu podejmowano różne inicjatywy celem pozyskania
środków finansowych z Europejskiego Funduszu Społecznego, Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej.
Dotychczasowa realizacja założeń zawartych w Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych w Powiecie Lubartowskim na lata 2007 -2013 wpłynęła na poprawę kondycji
lokalnej społeczności, zmniejszyła negatywne zjawiska w dysfunkcyjnych rodzinach
zapobiegając wykluczeniu społecznemu. Umożliwiła rozwój infrastruktury społecznej oraz
poprawę warunków lokalowych w jednostkach pomocy społecznej.
Strategia ma
mieszkańcom miasta,
budowania lokalnego
dużej konsekwencji
lubartowskiego.

istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa społecznego
a także jest impulsem do podejmowania dalszych działań w kierunku
społeczeństwa obywatelskiego. Sprawna realizacja Strategii wymaga
i wspólnej pracy wszystkich podmiotów lokalnych powiatu
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