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Zgodnie

z

zasadatrri monitoringu ,,Lokalnego Programu Rewitalizacji

dla Lubartowa na lata2017-2023", przyjgtego uchwal4 nr XXV/I6l/2017 Rady Miasta
Lubart6w z dnia l8 maja 2017 r., zmienion4 uchwalami nr: XXDVl87l2}l7

z

dnia 12

puldziernika20lT r., XXXIV121612018 z dnia 17 maja 2018 r. oraz Yl27l20lg z dnia
22 hilego 2019 r., przedkladam Sprawozdanie z monitoringu Lolalnego Programu
Rewitalizacii dla Lubartowa nq lata 2017-2023, obejmuj4ce okres od maja 2017 r.
do maja 2019 r.
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Sprawozdanie z monitoringu Lokalnego Programu

Rewitalizacji
dla Lubartowa na lata 2017-2023

I.

Informacje og6lne

Lokalny Program Rewitalizacji dla Lubartowa na lata 2017-2023 zostal przyjgty uchwal4

nr XXV/16112017 Rady Miasta Lubart6w z dnia 18 maja 2017 r., zmienion4 uchwalami
nr: XXDVI 87l2ol7 z dnia 12 puldziernika 2017 r., XXXIV/2l6l2Ol8 z dnia t7 maja 2018 r.
oraz Y/2712019 z dnia22lutego 2019 r.
Dokument przedstawia aktualn4 sytuacjg w gminie w sferach: spolecmej, gospodarczej,
przesttzenrto-funkcjonalnej, technicznej oraz Srodowiskowej. Scharakteryzowane zosta\y

w nim

r6wnie2 czynniki

i

zjawiska kryzysowe,

a

takae skala

rewitalizacyjnych. Zebrane dane uzupelniono o informacje

i wnioski

i

charakter potrzeb

wypracowane podczas

badania ankietowego, warsztat6w diagnostycznych oraz konsultacji spolecznych. Celem
programu jest wlprowadzenie obszar6w zdegradowanych ze stanu kryzysu oraz stworzenie

warunk6w

do ich

zr6wnowaZonego rozwoju. Stanowi

on

narzgdzie planowania,

koordynowania i integrowania r6Znorodnych aktywnoSci w ramach rewitalizacji.

Uchwalony program zostal wpisany

do

Wykazu gminnych program6w rewitalizacji

wojewddztwa lubelskiego. Wpis jest r6wnoznaczny ze stwierdzeniem, 2e program spelnia

wymogl Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych
na lata 2014-2020, a tym samym odpowiada zapisom (Jmowy Partnerstwa, umo2liwiaj4c
korzystanie z funduszy unijnych na realizacjg projekt6w w nim zawartych.

Wdrazanie Programu Rewitalizacji, podobnie

jak jego

opracowanie, opiera

sig na zasadach partnerstwa oraz partycypacji spolecznej.

Do rewitalizacji w:rzruaczono obszar, na kt6rym ma miejsce najwigksze nagromadzenie
i kumulacja zjawisk kryzysowych. Wyodrgbniony obszar charakteryzuje sig zdegradowaniem

i

funkcji spolecznych, gospodarczych

infrastruktury technicznej, przestrzeni publicznej

oraz zmniejszonym potencjalem aktyvmoSci spolecznoSci lokalnej.
rewitalizacj i wchodz4 nastgpuj4ce ulice

:

EUlooou:i".,.'n'",,=":l:?;j.tI:
Pomoc Techniena

E

W sklad obszaru

l.

Nowodworska l8A, l8B, 18C;

2. Lipowa 57-77;
3. Wyrobisko - tereny po potudniowej stronie ul. Lipowej;
4. Klemensa Junoszy Szaniawskiego parzyste;
5. Cicha 14i27-35;
6. Cmentarna;
7. Stanislawa Moniuszki od 4 do 18 parzyste, od 1 do I I nieparzyste;
8. Lipowa od 1 do 7, od,4 do 8;
9. 3 Maja;
10. Fryderyka Chopina parzyste, od

I

do

2l

nieparzyste;

I 1. Ignacego Paderewskiego;
12. Harcerska;
1

3. Batalion6w Chlopskich;

14. Juliusza Slowackiego od 3,{ do 31,
15.

41A,438,45A,47A, od 6 do 18, 30;

Parkowal,lA,2,4;

16. Pioha Firleja;
I 7. Tadeusza KoSciuszki;

18. Adama

Mickiewicza od I do 29 nieparzyste;

19.Partyzancka;
20. Farna;
21. Rynek II;

22.Kr6tka;
23.11listopada;
24. Rynek I;
25. J6zefaBema;
26. Lubelska od

I

do 55 nieparzyste, od 2 do 34 parzyste;

27. W4ska;
28. Poniatowskiego;
29. Bednarska;
30. Pigkna;
31. Targowa;
32. Legion6w;
33. Pocztowa;
34. Joselewicza;
2
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35. Armii Krajowej;
36. Gen. Orlicz-Dre szera;
37. Ks. Szulca;
38. Krgta;
39. Waryflskiego;
40. Wsp6lna;
41. Obywatelska;

42.Krzywe Kolo od 44, do 20 parzyste. od 3 do 27 nieparzyste;
43. Jana Slawiriskiego 1,1A,

lB, lC, lD,

1E, lF;

44. Spacerowa od 6 parzyste i od 7 nieparzyste;
45. Wieniawskiego;
46. Boleslawa Prusa;
47 .

Zielona nieparzyste;

48. Ogrodowa od ul. 1l-go listopada do partyzanckiej;
49. Mikolaja Reja 14.

co stanowi 29,750 wszystkich
obszaru natomiast zajmuje l,l4 l<nf, co stanowi

Obszar rewitalizacji zamieszkuje 6 332 osoby,
mieszkaric6w Lubartowa. Powieruchnia
8,20Yo powierzchni calego miasta.

II. Okres spraw ozdawczy
Od maja 2017 r. do maja 2019 r.

III.

Projekty rewitalizacyjne

Przedsigwzigciem rewitalizacyjnym jest projekt lub grupa projekt6w

w

i

innych dzialafr

szczegillnoSci o charakterze spolecznym, ekonomicznym, urbanistycznym, budowlanym,

Srodowiskowym, konserwatorskim, edukacyjnym, naukowym, zdrowotnym lub kulturalnym,

zawartych lub wynikaj4cych z programu rewitalizacji oruz logicznie powiqzanych z treSciq

i

celami programu rewitalizacji. Wszystkie wpisane do programu projekty zlokalizowane

s4 na obszatze rewitalizacji oraz oddzialuj4 na zamieszkujqce na nim osoby. Na listg
podstawowq zostalo wpisanych 15 projekt6w, choi czgilt, z nich ma charakter
infrastrukturalny, wszystkie wplywaj4 na poprawg sytuacji

w

sferze spolecznej. projekty

gl6wne uzupelnione sE przez projekty komplementarne, kt6re maj4 na celu dopelnienie
przedsigwzigl wyszczeg6lnionych na liScie gl6wnej oraz wpisujq sig w definicjg projekt6w
3
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migkkich,

tj.

dzialafi nieinwestycyjnych, obejmuj4cych szkolenia, organizacjg wydarzeri

i imprez kulturalnych, aktywizacjg czlonk6w spolecznoSci lokalnych. Na liScie przedsigwzigi
komplementarnych znajduje sig 7 projekt6w.

IV.

Aktualizacje

Lokalnego

Programu

Rewitalizacji

dla Lubartowa na lata 2017-2023 w okresie sprawozdawczym
W trakcie obowipywania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Lubartowa na

lata

2017-2023 byl on aktualizowany trzykrotnie. Pierwsza aktualizacja nast4pila 12 pu2dziemika

2017

w

r., gdy jeden z

projektodawc6w wystEpit

przedsigwzigciach zgloszonych

Rewitalizacyjnych. Aktualizacj

a

do Listy

z

o wprowadzenie zmian
Projekt6w i Przedsigwzig1

wnioskiem

Planowanych

dotyczyla przede wszystkim zmiany partnera projekt6w

zgloszonych przez Sp6ldzielnig Mieszkaniow4, cel6w projekt6w oraz koszt6w realizacji
przedsigwzig6. Kolejna zmiana nastqpila 17 maja 2018

r., w

zwiqzku

ze zloaeriem
pn. ,,Azymut

przez NS Konsulting Sp. zo.o. propozycji projektu rewitalizacyjnego
na zatrudnienie", dotycz4cego aktywizacji zawodowej os6b zagrozonych bezrobociem.

byla
po filii

Genezq, trzeciej aktualizacji

postgpujqca degradacja przestrzeni wok6l

niezagospodarowanego budynku

szkoty przy

ul. Reja 14 w

Lubartowie, kt6ry

wymagal szybkiej interwencji. Objgcie tego terenu obszarem rewitalizacji pozwolilo
na wprowadzenie do programu dodatkowego projektu, w ramach kt6rego obiekt
wraz z otoczeniem, maj4 zostat przystosowane do nowych funkcji spolecznych, z kt6rych
bgdQ korzystali mieszkancy calego obszaru.

W dniu 22 lutego 2019 r. zostal uchwalony

zaktualizowany pro gram.

V. Cele rewitalizacji i wizja obszaru rewitalizicii
Celem nadrzgdnym procesu rewitalizacji jest minimalizacja wystgpowania zjawisk
negatywnych, o2ywienie spoleczno-gospodarcze oraz aktywizacja mieszkaric6w obszar6w
rewitalizacji. Cele strategiczne, to :

1.

Ograniczenie zjawiska wykluczenia spolecznego

i wysoki poziom integracji

spolecznej oraz zawodowej mieszkafic6w,

2. Wzrost aktyumoSci gospodarczej na obszarze rewitalizacji,
3. Infrastruktura techniczna i przestrzeh publiczna spelniajqca
mieszkaric6w.

4
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oczekiwania

ZaVJada sig realizacjg

Wzraczonych cel6u, do roku 2023. Natomiast wizja obszaru

rewitalizacji po zakoriczeniu dzialafi wynikaj4cych z Lokalnego Programu Rewitalizacji
dla Lubartowa brzmi nastgpuj4co:

Dzigki zrealizowanym przedsigwzigciom, podobszary rewitalizacji staty sig rejonami

sig wysok4 jakoSci4 przestrzeni publicznej
oraz zadawalaj4cym stanem infrastruktury technicznej i mieszkaniowej. Ograniczony
atrakcyjnymi, charakteryzuj4cymi

zostal odsetek os6b wykluczonych spolecmie, zagroaonych wykluczeniem
otaz korzystaj4cych ze wsparcia pomocy spolecznej. SpolecznoS6 lokaln4 obszaru
rewitalizacji tworzq osoby aktywne i w pelni wykorzystujEce sw6j potencjal,
kt6ry w przyszloSci przyczyni sig do dalszego rozwoju terenu.

VI.

Monitoring zmian zachodz4cych na obszarze rewitalizacji

Podczas wyznaczania obszaru zdegradowanego

Lubartowa, poslu2ono

z

sig

wskaZnikami

t62nego rodzaju instytucji.

o

i

obszaru rcwitalizacji na terenie

charakterze iloSciowym pozyskanymi

W celu przeprowadzenia

monitoringu

i

oceny

obszaru

rewitalizacji ponownie zebrano te dane. Odnosz4 sig one do 5 sfer: spolecznej, gospodarczej,
Srodowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej. Wyniki zostaly przedstawione

w

spos6b wzglgdny

-

zostaly przyr6wnane do 100 mieszkanc6w danej jednostki podziatu

Lubartowa. Dzigki takiej metodologii moZliwe jest przedstawienie wartoSci uwzglgdniaj4cej
r62nice w liczbie ludnoSci obrgb6w. Wskazniki dotyczqce rewitalizowanych sfer zebrano za
okres od

I

stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.:

Podobszar 4:

Wskafnik

2015

2018

Bezrobotni og6lem w przeliczeniu 100 mieszkaric6w jednostki
podzialu

28,70

5,28

Liczba bezrobotnych kobiet w przeliczeniu na 100 mieszkaric6w
jednostki podzialu

I 1,80

1,65

Dlugotrwale bezrobotni w przeliczeniu na 100 mieszkafic6w
jednostki podzialu

76,90

2,64

Bezrobotni poni2ej 25 roku Zyciaw przeliczeniu na 100
m ieszkaric6w j ednostki podzialu

2,64

0

Bezrobotni powy2ej 50 roku iryciaw przeliczeniu na 100
mieszkaric6w j ednostki podzialu

10,92

2,97

5
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Bezrobotni zWkszta\ceniem Srednim w przeliczeniu na 100
mieszkaric6w j ednostki podzialu

4,05

2,31

Bezrobotni bez kwalifikacji w przeliczeniu na 100 mieszkaric6w
jednostki podzialu

9,96

1,98

Liczba os6b korrystaj4cych z pomocy spolecznej z powodu
ub6stwa w przeliczeniu na 100 mieszkaric6w jednostki podzialu

8,99

1,98

Liczba os6b korrystaj4cych z pomocy spolecznej z powodu
bezradno$ci w sprawach opiekuriczo-wychowawczych
w przeliczeniu na 100 mieszkaric6w jednostki podziafu

0,66

Liczba os6b korzystaj4cych z pomocy spolecznej z powodu
alkoholizmu w przeliczeniu na 100 mieszkafc6w jednostki
podzialu
Liczba os6b korzystaj4cych z pomocy spolecznej z powodu
niepelnosprawnoSci w przeliczeniu na 100 mieszka6c6w jednostki

0,66

4,40

0,66

Liczba organizacji pozarz1dowych w przeliczeniu na 100
m ieszkaf c6w j ednostki podzialu
Kradzie?w przeliczeniu na 100 mieszkaric6w jednostki podziatu

0,18

0

Kradzie? z wlamaniem w przeliczeniu na 100 mieszkaric6w
jednostki podziafu

1,23

podziafu

0

B6jki i pobicia w przeliczeniu na 100 mieszkafc6w jednostki

0,33

0

podzialu
Rozboje w przeliczeniu na 100 mieszkaric6w jednostki podzialu

0

Przemoc domowa w przeliczeniu na 100 mieszkaric6w jednostki

0

podziafu
Liczba zarej estrowanych podmiot6w gospod arczych
w przeliczeniu na 100 mieszkaric6w jednostki podzialu
Obiekty objgte ewidencj4 zabytk6w miasta Lubartowa

4,29

0

Liczba budynk6w komunalnych

0
0

Liczba budynk6w wymagaj 4cych wi gkszego remontu

0

0

Liczba lokali bez lazienki bqdi ze wsp6ln4 toalet4

0

0

Liczba pustostan6w

0

0

Umiejscowienie na obszarze przekroczert dobowych stg2eri pylu

Nie

PMIO

sE

prowadzone

pomiary
monitoringowe
dla punkt6w
adresowych.

Podobszar 6:

Wskainik

2015
6
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2018

Bezrobotni og6lem w przeliczeniu 100 mieszkaric6w jednostki
podzialu

5,83

5,25

Liczba bezrobotnych kobiet w przeliczeniu na 100 mieszkaric6w
jednostki podzialu

2,48

2,49

Dlugotrwale bezrobotni w przeliczeniu na 100 mieszkaric6w
jednostki podziatu

3,59

3,43

Bezrobotni poni2ej 25 roku )ryciaw przeliczenfu na 100
mieszkaric6w j ednostki podzialu

0,54

0,60

Bezrobotni powyZej 50 roku iryciaw przeliczeniu na 100
mieszkaric6w j ednostki podzialu

2,00

1,60

Bezrobotni zwyksztalceniem Srednim w przeliczeniu na 100
mieszkaf c6w j ednostki podzialu

1,37

1?5

Bezrobotni bez kwalifikacji w przeliczeniu na 100 mieszkaric6w
jednostki podziafu

2,31

2,ll

Liczba os6b korrystaj4cych z pomocy spolecmej z powodu
ub6stwa w przeliczeniu na 100 mieszkaric6w jednostki podzialu

3,49

Liczba os6b korzystaj4cych z pomocy spolecznej z powodu
bezradno6ci w sprawach opiekufczo-wychowawczych
w przeliczeniu na 100 mieszkaric6w jednostki podziatu

l,4l

Liczba os6b korrystaj4cych z pomocy spolecmej z powodu
alkoholizrnu w przeliczeniu na 100 mieszkaric6w jednostki
podziafu
Liczba os6b korzystaj4cych z pomocy spolecznej z powodu
niepelnosprawnoSci w przeliczeniu na 1 00 mieszkaric6w jednostki
podzialu

0,80

Liczba organizacji pozarzqdowych w przeliczeniu na 100
mieszkaric6w j ednostki podzialu
Kradzie? w przeliczeniu na 100 mieszkaric6w jednostki podziafu

1,96

0,25

0,17

Kradzie? z wlamaniem w przeliczeniu na 100 mieszkaric6w
jednostki podzialu

B6jki i pobicia w przeliczeniu na 100 mieszkaric6w jednostki

0,29

0,11

0,06

0,03

podzialu
Rozboje w przeliczeniu na 100 mieszkaric6wjednostki podzialu

0,03

Przemoc domowa w przeliczeniu na 100 mieszkaric6w jednostki

0,13

podzialu
Liczba zarej estrowanych podmiot6w gospod arcrych
w przeliczeniu na 100 mieszkaric6w jednostki podzialu

72,13

Obiekty objgte ewidencj4 zabytk6w miasta Lubartowa

37

37

Liczba budynk6w komunalnych

JJ

t2

Li czba budynk6w wym agaj 4cych w i gksze go remontu

J

2

7
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Liczba lokali bez lazienki bqdL ze wsp6ln4 toalet4

J

I

Liczba pustostan6w

J

0

Umiejscowienie na obszarze przel<roczert dobowych stgZeli pylu

Nie s4
prowa&one

PMlO

pomiary
monitoringo
we dla
punkt6w
adresowych.

Analizuj4c zebrane wskazniki, mozna odnotowai

.vqvrarhnq

poprawg we wszystkich

badanych strefach. Nieznacznie zwigkszyla sig liczba bezrobotnych kobiet w podobszarze

6 orazliczba bezrobotnych ponizej 25 roku Zyciai bezrobotnych z wyksztalceniem Srednim,
ale przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby bezrobotnych og6lem.

VII. Stopieri
Lp.

realizacji zakladanych cel6w programu

Informacja o projektach rewitalizacljnych wpisanych
na listg podstawow4

I

Tytul
projektu

Rewitalizacja teren6w Sp6ldzielni Mieszkaniowej w Lubartowie
sposobem na aktywizacj g spolecznq mieszkafi c6w

Beneficjent

Sp6ldzielnia Mieszkaniowa

-

w Lubartowie, ul. Cicha

6,

partner: MAJECZKA Jacek Bednarski, ul.l Maja l6
Opis
przebiegu

przedsigwzigci
a

-

utworzenie koniecmej do obsfugi monitoringu telekomunuikacyjnej
kanalizacji kablowej w os. Cmentarna-Szaniawskiego, Chopina (20 I 8),
- wykonanie budowy systemu monitoringu wizyjnego w os. CmentarnaSzaniawskiego, Chopina, Garbarskie ( 2018),

-

przebudowa dr6g wewngtrznych wraz

z

miejscami postojowymi

w os. Chopina, Garbarskie (2018-2019),
- remont i budowa altan Smietnikowych w os. cmentarna-Szaniawskiego,
Chopina, Garbarskie (20 I 8),

- urz|dzenie zieleni w os. Cmentarna-Szaniawskiego, Chopina, Garbarskie
(2018-20re),
- przebudowa/budowa plac6w zabaw, silowni, boiska w os. CmentarnaSzaniawskiego, Chopina, Garbarskie (2019),

-

wykonanie adaptacji

hali

magazynowej

dla potrzeb

gospodarczo-kulturowych przy ul. Zielonej I
z zakupem wyposa2eni a 920 I 9 -2020),
Budowa multimedialnej sieci Swiatlowodowej

w
w

spoleczno-

Lubartowie wraz

technologii GPON

(201e),
- remont obiekt6w przy ul. Zielonej
prry vl. Lipowej 8A (2020).

7,9,

'n'"r,t":[?g:I:

ll oraz pomieszczeri w budynku

IE

Zr6dla

Srodki wsp6lnotowe oraz Srodki wlasne

finansowania

podejmowany
ch dzialan
Osi4gnigte

- Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub

wskazniki
produktu

na obszarach miejskich (m,)

-

wyremontowane

420,81;

- Liczba przedsigbiorstw otrzymuj4cych wsparcie (srt.) 2;
- Liczba wspartych obiekt6w infrastruktury zlokalizowanych
na rewitalizowanych obszarach (sa.) I 1;
- Powierzchnia obszar6w objgtych rewitalizacj4 (ha)

-

47,66

Napotkane

problemy
Uwagi

W

wskazniki
rezultatu

)

-

-Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - 0,5;
- Powierzchnia uzlrtkowa budynk6w prrygotowanych pod dzialalno56
gospodarcz4 (m') - 1462,59;
- Liczba os6b korzystaj4cych z obiekt6w infrastruktury spolecznokulturalnej/turystycznej bgd4cej przedmiotem proj ektu - 700
Brak

Osi4gnigte

ramach przedsigwzig6 ,,Rewitalizacja teren6w przy os. CmentarnaSzaniawskiego",,,Zmiana sposobu u2ytkowania oraz rewitalizacja
teren6w przy ul. Zielonej'',,,Rewitalizacja teren6w przy os. Garbarskim",
,,Rewitalizacja teren6w przy os. Chopina",,,Utworzenie multimedialnej

sieci Swiatlowodowej" powstal jeden projekt pn. ,,Rewitalizacja teren6w
Sp6ldzielni Mieszkaniowej w Lubartowie - sposobem na aktywizacjg
spoleczn4 mieszkaric6w". Ponadto w karcie zostaly wpisane wskazniki
produktu oraz rentltatu, kt6re zostan4 osi4gnigte z chwil4 zakoficzenia
projektu tj. w 2020 roku oraz w okresie jego trwaloSci.

Tytut
projektu
Beneficjent
Opis
przebiegu

przedsigwzigci
a

Zrodla

Odnowa zdegradowanych przestrzeni miejskich na terenie
Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej
w Lubartowie
Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Lubartowie

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
nie wykonuje inwestycji zawartej w Lokalnym Programie Rewitalizacji
dla Lubartowa na lata 2017-2023.

Nie dotyczy

finansowania

podejmowany

ch dziabrt
Osi4gnigte

Nie dot,rrczy

wskazniki
produktu
Osi4gnigte

Nie dotyczy

wska2niki
rezultatu

3

Napotkane

Nie dotyczy

problemy
Uwaei

Brak

TytuI
oroiektu

Rewitalizacja teren6w przy ulicy SlowacJkiego

Benehcient

Sp6ldzielnia Mieszkaniowa,,Wsp6lny Dom" w Lubartowie
9
Fundusze

Europejskie
Pom oc Techniczna

Unia EuropeJska
Fundue Sp6jnogcl

l.
2.
3.
4.

Opis
przebiegu

przedsigwzigci
a

Zr6dla
finansowania
podejmowany
ch dzialmrrt

Wykonanie monitoringu (3 kamery),
O6wietlenie zewngtrzne.

Srodki wlasne

Osi4gnigte

1

wskamiki
produktu

2

Rozbudowa i modernizacja parkingu -700 m2;
Remont ci4gu pieszo jezdnego - 60 mb;

J

Monitoring

4

OSwietlenie zewngtrzne

-

3 kamery;

-

I

lampa

1. Poprawa bezpieczeristwa mieszkaric6w budynku;
2. Wzrost dostgpnoSci do miejsc parkingowych;
3. Poprawa komunikacji.

Osi4gnigte
wskaZniki

rezultatu

4

Rozbudowa i modernizacja parkin,gu,
Remont ci4g6w pieszo-jezdnych,

Napotkane

Brak Srodk6w

problemv
Uwagi

Brak

fi nansowych zewngtrznych.

Tytul
proiektu

Rewitalizacja teren6w prry ulicy Nowodworskiej

Beneficjent

Sp6tdzielnia Mieszkaniowa,,Wsp6lny Donn" w Lubartowie

Opis
przebiegu

l.

przedsigwzigci

2.

i

modernizacjg parkingu

i

ci4g6w

pieszo-jezdnych,

a

Zr6dla
finansowania
podejmowany
ch dzialai

Dokumentacja na przebudowg
Wykonanie monitoringu

Srodki rvlasne

1.

Osi4gnigte

wskalniki
produktu

2.
l.

Osi4gnigte

Opracowanie dokumentacji technicznej planowanych rob6t

-

1

komplet;

Monitoring-3kamery
Poprawa bezpieczeristwa mieszkaflc6w budynku

wskaZniki
rezultatu
Napotkane

problemy
Uwagi
5

Brak zewn gtrznych Srodk6w

fi nansowych

Brak
,,Nie chcg by6 bierny

Tytul
projektu

- rozwijam siq aklywnie". Program aktywizacji
i integracji dlugotrwale bezrobotnych lulbartowian

Beneficjent

Miejski OSrodek Pomocy Spolecznej w Lubartowie

Opis
przebiegu

przedsigwzigci
a

2
3

Grudzieri 2016 r. - zlohony wniosek o dofinansowanie projektu
w ramach otwartego konkursu ofert RPO WL na lata2014-2020;
Lipiec 2017 r. - projekt nie otrzymal dofinansowania - odrzucony;

Grudzieri 2018 r. - zloiony wniosek o dofinansowanie projektu
w ramach otwartego konkursu ofert RPO WL na lata 2014-2020
w partnerstwie z Lubelsk4 Fundacj4 Rozwoju pn.: ,,NIE CHCQ ByC
10

Unia Europejska
Fundus Sp6jnoScl

BIERNY"
Zr6dla
finansowania

podejmowany
ch dzialait
Osi4gnigte

problemy

do realizacji w okresie 01.08.2019 -

Nie osi4gnigte

-

projekt nie byl realizowany w 2017 i 2018 r.

Nie osi4gnigte

-

projekt nie byl realizowany w 2017 i 2018 r.

wskazniki
rezultatu
Napotkane

zaplanowany

31.07.202t
Projekt wsp6tfinansowany w 85%o w ramach RPO WL lata 2014-2020
w zakresie Osi priorytetowej ll Wl4czenie spoleczne, Dzialanie ll.l. S%
koszt6w projektu stanowiq Srodki wlasne lyniny, l0% - koszty ponoszone
po stronie partnera - Lubelska Fundacja Rozwoju

wskaZniki
produktu
Osi4gnigte

-

Projekt nie otrrymal dofinansowania w ramach RPO WL 2014-2020
zuwagi na odrzucenie wniosku.
UWAGA:
Wniosek ponownie z\ohono w grudniu 2018 r. w ramach partnerstwa
z Lubelsk4 Fundacj4 Rozwoju. Projekt o nazwie ,,NIE CHCE BYC
BIERNY" przewidziany jest do realizacji w okresie: 1.08.2019 - 31.07.
2021 r. Projekt przewiduje wsparcie 50 os6b bezrobotnych, figuruj4cych
w ewidencji PUP w Lubartowie - naleh4cych do trzeciej grupy os6b
sprofilowanych jako oddalone od rynku pracy w rozumieniu art. 33
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy, os6b pozostaj4cych bez zatrudnienia, mieszkafc6w
Lubartowa, korzystaj4cych ze Swiadczeri oSrodka pomocy spolecznej,
zagroilone wykluczeniem spolecznym, tak2e pozostaj4ce bez zatrudnienia,
a ich wyksztalcenie nie odpowiada oczekiwaniom lokalnego rynku pracy.

Zadania projektu: program reintegrac.ji i aktywizacji spolecznozawodowej; indywidualne i grupowe doradztwo psychologiczne; program
aktywizacji i integracji; prac socjalna- kontrakty socjalne; szkolenia
zawodowe; sta2e.
6

Uwasi

Brak

Tytul
projektu

Przebudowa zdegradowanych budynk6w przy ul. Ko6ciuszki w celu
nadania im nowej funkcji gospodarczej

Beneficjent

Gmina Miasto Lubart6w/Przedsigbiorca

Opis
przebiegu

Nie rozpoczgla sig realizacja projektu.

przedsigwzigci
a

Zrodla

Nie dotyczy

finansowania

podejmowany
ch dzialan
Osi4gnigte

Nie dotl.czy

wskaZniki
produktu
Osi4gnigte

Nie dotyczy

wskazniki
rezultatu
Napotkane

Nie dotl'czy
t1.
Furrdusze

Europejskie
Pomr)c fechni<zna

'n'"...^:[:39:I:

lE

7

problemy
Uwagi

Brak

Tytul
projektu

Zagospodarowanie teren6w prry ulicy Lipowej
kolejowych oraz odwodnienie Osiedla 3 Maja

Beneficjent

Gmina Miasto Lubart6w

Opis
przebiegu

Gmina Miasto Lubart6w nie rozpoczgta realizacji projektu.

i wzdlui tor6w

przedsigwzigci
a

Zr6d la

Nie dotyczy

finansowania

podejmowany
ch dziahrt
Osi4gnigte

Nie dotyczy

wskaZniki
produktu
Osi4gnigte

Nie dotyczy

wskamiki
rezultatu

8

Napotkane

Nie dotyczy

problemv
Uwagi

Brak

Tytul
projektu

Poprawa estetyki i zagospodarowania przestrzeni wok6l Sanktuarium
Swigtej Anny

Beneficjent

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. S. Anny w Lubartowie

Opis

Projekt nie jest realizowany.

przebiegu

przedsigwzigci
a

Zr6dla

Nie dotyczy

finansowania

podejmowany
ch dzialan
Osi4gnigte

Nie dotyczy

wskazniki
produktu
Osi4gnigte

Nie dotyczy

wskazniki
rezultatu

9

Napotkane

Nie dotyczy

problemy
Uwagi

Informacj a uzyskana podczas rozrnowy telefonicznej.

TytuI
oroiektu

SzczqSlirvy Dom

Beneficient

Fundacja,,Stella" im. AgaW Orlowskiei
Projekt nie jest realizowany.

Opis
przebiegu
przedsigwzigci
a

L2

Unia Europejska
Fundue Sp6jno3ci

Zrodla
finansowania
podejmowany
ch dzialait

Nie dotyczy

Osi4gnigte

Nie dotyczy

wskazniki
produktu
Osi4gnigte

Nie dotyczy

wskazniki
rezultatu
Napotkane

problemy
Uwagi
10

Nie dotyczy
lnformacj a uzyskana podczas rozmowy tel efonicznei

.

Tytul
proiektu

Azymut na zatrudnienie

Beneficjent

NS Konsulting sp6lka z ograniczon4 odpowiedzialno6ci4 ul. Skromna 5,
20-704 Lublin

Opis

Projekt nie jest realizowany.

przebiegu

przedsigwzigci
a

Zrodla

Nie dotyczy

finansowania

podejmowany
ch dzialaft
Osi4gnigte

Nie dotyczy

wskaZniki
produktu
Osiqgnigte

Nie dotyczy

wskazniki
rezultatu

11

Napotkane

Nie dotyczy

oroblemv
Uwagi

lnformacja uzyskana podczas rozmowy telefonicznej.

Tytul
projektu

Prrystosowanie budynku prry
spolecznych i gospodarcrych

Beneficjent

Gmina Miasto Lubart6w

Opis

Gmina Miasto Lubart6w n ie rozpoczg la realizacji proj ektu.

ul. Reja 14 do nowych funkcji

przebiegu
przedsigwzigci
a

Zrod la
finansowania
podejmowany
ch dziahrt

Nie dotyczy

Osi4gnigte

Nie dotyczy

wskazniki
produktu
Osi4gnigte

Nie dotyczy

wskazniki
13

Furrdusze

Europejskie
Pomr)c fe(hniczna

Unia Europejska
Fundusz: Sp6jno6ci

IE

rezultatu

Lp.

I

Napotkane

Nie dotyczy

problemy
Uwaei

Projekt zostal wprowadzony do programu w lu$m 2019 r.

Informacja o projektach rewitalizacyjnych wpisanych na listq
proj ekt6w ko mplementarnych
Tytul projektu Wsparcie os6b zamierzajqcych rozpoczq(, prowadzenie dzialalno5ci
gospodarczej
Beneficjent

Jedn o stki samorz4du

Opis przebiegu
przedsiewziecia

Projekt nie jest realizowany

Zrodla
finansowania
podejmowanyc

Nie dotyczy

terltori

aln e g o I Or ganizacje pozarz4dowe

hdzialrerrt

Osi4gnigte

Nie dotyczy

wskazniki
produktu
Osi4gnigte

Nie dotyczy

wskazniki
rezultatu
Napotkane

2

Nie dotyczy

problemy
Uwagi

Informacj a zostala sprawdzona na stron ie www. rpo. lube I skie. pl

Tytul projektu

RE: Integracja

Beneficjent

NS Konsulting spolka z ograniczon4 odpowiedzialno6ci4, ul. Skromna 5,
20-704 Lublin

Opis przebiegu
przedsigwzigcia

l.
2.

Diagnoza Potrzeb oraz Indywidualne Plany (Scie2ki) Dzialania
(Wsparcia)
l0-l 1.2018

-

Indywidualne i kompleksowe poradnictwo psychologiczre
1

3.

1.2018

-

-

05.2019

Indywidualny i kompleksowy coaching kompetencji i
umiejgtnoSci spolecznych

-

1

1.201 8

-

05.2019

4. lndywidualny i kompleksowy jobcoaching - 12.2018 - 04.2019
5. Szkolenia zawodowe - 12.2018 -A3.2019
6. Indywidualne i kompleksowe poSrednictwo pracy - 02. - 06.2019
7. Sta2e zawodowe - 02. - 06.2019
Zr6dla
finansowania
podejmowanyc

h dzialart
Osi4gnigte

wskaZniki
produktu

Osi4gnigte

Regionalny Program Operacyjny Wojew6dztwa Lubelskiego na lata
2014-2020
OS priorytetowa I I Wl4czenie spoleczne
Dzialanie 1l.l Aktywne wl4czenie
L. Liczba os6b zagrohonych ub6stwem lub wykluczeniem
spolecznym objgtych wsparciem w.programie - 48 os6b
2. Liczba os6b z niepelnosprawno6ciami objgtych wsparciem

wprogramie-5os6b
Liczba os6b zagro2onych ub6stwem lub wykluczeniem spolecznym,

wskaZniki
T4

Unia Euro,pejska
Fundusz Sp6jnoici

rezultatu
Napotkane

problemy

3

kt6re uzyskaly kwalifikacje po opuszczeniu programu - 45 os6b
Problemy na etapie rekrutacji, wynikaj4ce z dotarcia do okreSlonej Grupy
Docelowej, kt6r4 stanowily osoby wykluczone (w tym dotknigte
ub6stwem) lub osoby zagroilone ub6stwem/wykluczeniem spolecznym,
kt6re zamieszkuj4 obszar objEty dzialaniami rewitalizacyjnymi miasta
Lubart6w (w rozumieniu KC).

Uwagi
Tytul projektu

Brak

Beneficjent

2077 r. - Miejski O6rodek Pomocy Spolecznej
Dom Pomocy Spolecznej w Lubartowie

Opis przebiegu
przedsigwzigcia

Cykliczny p roj ekt

socj

alny,,Dziefi Seniora..

"
w Lubartowie, Dzienny

2018 r. - Miejski OSrodek Pomocy Spolecznej w Lubartowie, Dzienny
Dom Pomocy Spolecznej w Lubartowie w partnerstwie z Rad4 Senior6w
w Lubartowie
2017 r. - realizacja projektu \il formie jednodniowej wycieczki
integracyjno-kulturalnej do Lublina rv dniu 5.10.2017 r. dla 45
uczestnik6w - senior6w - mieszkafc6w Lubartowa; wizyla w Muzeum
Wsi Lubelskiej - ztriedzarrie wraz z przewodnikiem zabytkowych
obiekt6w skansenu i zbior6w etnograficznych; ognisko integracyjne.
2018 r. - realizacja projektu w formie integracyjnej imprezy miejskiej
prry placu UM w Lubartowie w dniu puldziemiku 2018 r.; wsparciem
objgto 50 pensjonariuszy DDPS i NIOPS w wieku senioralnym
oraz mieszkaric6w Lubartowa uczestnicz4cych w imprezie. Zadania

MOPS/DDPS podczas imprery: prryEotowanie poczgstunku
dla uczestnik6w; dyilur pracownik6w podczas imprezy pomoc
Zr6dla
finansowania
podejmowanyc

hdziahrt

w organizacji i wydawaniu posilk6w.
Projekt jest realizowany prry calkowilym finansowaniu z Srodk6w
wlasnych Miejskiego O6rodka Pomocy Spolecznej w Lubartowie,
zaplanowanych w budZeciejednostki na dany rok.

Osi4gnigte

2017 r. - zorganizowanie jednodniowej wycieczki integracfno-kulturalnej

wskazniki
produktu

do Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie dla mieszkaric6w Lubartowa
senior6w, klient6w MOPS i DDPS w Lubartowie.
2018 r.

zorganizowanie jednodniowej imprezy miejskiej dla senior6w

-

Napotkane

mieszkaric6w miasta Lubart6w, w tym dla 50 pensjonariuszy DDPS
i MOPS w Lubartowie.
2017 r. - objgcie wsparciem 45 os6b starszrych - klient6w MOPS i DDPS
w Lubartowie; poprawa jakoSci Swiadczonych usfug przez oSrodek
pomocy spolecznej oraz funkcjonowania os6b starszych
2018 r.- objgcie wsparciem 50 os6b starszych - pensjonariuszy DDPS
i MOPS w Lubartowie oraz innych mieszkaric6w miasta Lubartowa senior6w; poprawa jakoSci Swiadczonych uslug przez ofirodek pomocy
spolecznej oraz funkcjonowania os6b starsirych
Ilrak

problemy
Uwagi

Brak

Tytul proiektu

Cykliczny proiekt socialny ,,A w sercu ciagle mai..."

Osi4gnigte

wskazniki
rezultatu

4

-

-

15

Unia Europejska
Fundue Sp6jnoicl

Beneficjent
Opis przebiegu
przedsigwzigcia

Miejski O6rodek Pomocy Spolecznej, Dzienny Dom pomocy
Spolecznej w Lubartowie
201712018 r. - realizacja projektu w formie jednodniowej imprezy
2017/2018

-

kulturalnej

w

Lubartowie

w siedzibie Szkoly

Podstawowej

nr 3 w Lubartowie.
Etapy: przygotowanie harmonogramu dzialah; opracowanie scenariusza

imprezy wraz
dla uczestnik6w

Zrodla
finansowania

podejmowanyc
h dzialait
Osi4gnigte

wskazniki
produktu
Osi4gnigte

wskaZniki
rezultatu

oprawq artystyczn4; przygotowanie poczgstunku

-

czerwiec 2017 i 2018 r. (cyklicznie kazdego roku).
Projekt realizowany przy calkowitym finansowaniu z 6rodk6w wlasnych

Miejskiego OSrodka Pomocy Spolecznej w Lubartowie, zaplanowanych
w budZeciejednostki na dany rok.

2017 r.
zorganizowanie jednodniowej imprezy kulturalnej
w dniu 7 czerwca20lT r. dla 100 senior6w;
2018 r. - zorgarizowanie jednodniowej imprezy kulturalnej w dniu
12 czerwca 2018 r. dla 100 senior6w.
. objgcie 100 os6b starszych, samotnych, niepelnosprawnych wsparciem
oferowanym w proj ekcie;
. poprawa jakoSci Swiadczonych uslug przez ops;
. poprawa jakoSci funkcjonowania os6b starszych, samotnych,
ni

Napotkane

z

epelnosprawnych, integracj a pokoleri w Srodowisku

Brak

problemy
5

Uwagi
Tytul projektu
Beneficjent

Brak

Cykliczne projekty socjalne,,Sniadanie Wielkanocne,,,Gwiazdka",
,rSpotkanie oplatkowe"
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Lubartowie Sniadanie
Wielkanocne, Gwiazdka
Dzienny Dom Pomocy Spolecznej, Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej
w Lubartowie - Spotkanie oplatkowe

Opis przebiegu
przedsigwzigcia

Zr6dla
finansowania

podejmowanyc
h dzialan

Sniadanie Wielkanocne, Gwiazdka

Realizacja przedsigwzig6 w formie corocznych akcji charytatywnych
w okresie przedSwi4tecnym zbi6rki 2ywnoSci, artykul6w
przemyslowych na terenie miasta Lubaftowa w wybranych sklepach
spo{wczo-przemyslowych; przygotowanie paczek 2ywnoSciowych
przez pracownik6w socjalnych, a nastgpnie przekazanie ich najuboZszym
mieszkafcom miasta, objgtym wsparciem MOPS w Lubartowie.
2017 r. - 29 marca - 4 kwietnia; 4-18 grudnia;
2018 r. -7-20 marca; l0-14 grudnia.
Spotkanie oplatkowe
Spotkanie okoliczno6ciowe dla pensjonariuszy DDPS organizowane
cyklicznie kazdego roku przed Swigtami Ilo2ego Narodzenia w siedzibie
DDPS. 2017 r.l20l8 r. - grudzieri kazdego roku.
Zbi6rka dar6w - akcja charytatywna.
Srodki wlasne - zaplanowane w bud2ecie na dany rok przezjst.

Osi4gnigte

Zorganizowanie cyklicznych projekt6w socjalnych

wskazniki
produktu

oraz spotkania okoliczno6ciowego dla klient6w MOPS
L6

Fundusze

Europejskie
Pom rc Techniczna

"'",::[?g*:

lE

-

akcji zbi6rki dar6w

i

DDPS

Osi4gnigte

wskaZniki
rezultatu

w Lubartowie.
. objgcie os6b ubogich, bezrobotnych, starsrych, niepelnosprawnych
wsparciem oferowanym w projektach,
. poprawa jakoSci funkcjonowania grup zagrohonych marginalizacj4
i wykluczeniem spolecznym,
. integracja spoleczno6ci lokalnej.
Sniadanie Wielkanocne: prrygotowanie i przekazanie najuboZszym
klientom MOPS w 2017 r. - 15 paczek Zywno6ciowych; 2018 r. - 16
paczek 2ywno6ciowych.

Gwiazdka: przygotowanie i przekazanie najubo2szym klientom MOPS
w 2017 r. 50 paczek 2ywnoSciowych; 2018 r. 12 paczek
zlrwno6ciowych.

w imprezie okoliczno5ciowej pensj onariuszy
DDPS starszych, samotnych, niepelnosprawnych w 2017 r. - 40 os6b;
Spotkanie oplatkowe : udzia\

2018 r.

6

-

40 os6b.

Napotkane

Brak

problemy
Uwasi

Brak

Tytul projektu

Cykliczny proiekt socialny ..Wakacvina Drzvsoda"

Beneficjent

Swietlica Srodowiskowa dla Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych
Miejski OSrodek Pomocy Spolecznej w Lubartowie

Opis przebiegu
przedsigwzigcia

Zorganizowanie przez zesp6l pracownik6w socjalnych, asystent6w

rodziny MOPS w Lubartowie oraz pracownik6w Swietlicy
Srodowiskowej, cyklicznej imprezy pn.: ,,Wakacyjna przygoda"
w formie wycieczki krajoznawczo-przyrodniczej, pol4czonej
z aktywnoSciq kulturaln4 (w formie: spotkali tematycznych, udzialu

w

seansach kinowych, teatralnych, wystawach itp.) dzieci z rodzin
zagro2onych wykluczeniem spolecznl,m, obejmowanych pomoc?
spoleczn4 MOPS w Lubartowie orazwsparciem asystent6w rodziny.

Zrodla
finansowania

podejmowanyc

Projekt jest realizowany przy wsp6ludziale lokalnych sponsor6w przedsigbiorstw, finansuj4cych koszty projektu socjalnego w danym roku.

hdzialah
Osi4gnigte

wskazniki
produktu

Osi4gnigte

wskazniki
rezultatu

29

sierpnia 2017 r.
zorganizowarrie jednodniowej wycieczki
przyrodniczej do Sernik pol4czonej z ogniskiem dla 14 dzieci
wraz z rodzicami i asystentami rodziny;
30 sierpnia 2018 r.
zorganizowatie jednodniowej wycieczki
turystyczno-lrajoznawczej do Muzeum Wsi Lubelskiej
Lublinie
dla 13 dzieciwrazrodzicami i asystentami rodziny;
. objgcie dzieci z rodzin z problemami opiekuriczo-wychowawczyrni,
wsparciem oferowanym w projekcie;
. poprawa jakoSci funkcjonowania rodzin z dziecmi w Srodowisku
lokalnym;

.

zaspokojenie potrzeb kulturalnych uczestnik6w spotkania;

zagospodarowanie czasu wolnego
Napotkane

problemy
Uwagi
7

Tvtul proiektu

Brak
Brak
Od szkolenia do zatrudnienia -- YEI

Unia Euro,pejska
Fu^dusz Sp6jnogci

Beneficjent

Opis przebiegu
przedsigwzigcia

Komenda Gl6wna Ochotniczych Hufc6w Pracy, w tym Lubelska
Wojew6dzka Komenda Ochotniczych Hufc6w Pracy bez partner6w
zewngtrzny ch, obszar realizacji: I 0 woj ew6daw
Za,danie 1. Wsparcie opiekuriczo-wychowawcze listopad 2017
sierpieri 2018.
Przez ca\y okres uczestnictwa w projekcie mlodziez byla objgta
wsparciem opiekufczo-wychowawczym. Opiekunami 10-cio osobowych
grup s4 wykwalifikowani wychowawcy zatrudnieni w OHP na podstawie
um6w o pracA lub inne osoby z kadry merytorycznej OHP, posiadaj4cy
odpowiednie przygotowanie do pracy z mlodziehq, do6wiadczenie
w pracy z osobami biernymi zawodowo i Swiadczenia uslug rynku pracy,
jak r6wnie2 doSwiadczenie w realizacji projekt6w skierowanych do os6b
zagrohony ch wykluczeniem spolecznym.
Zadanie 2. Wsparcie motywacyjno-doradcze wrzesief 2017 - marzec

2018.

W ramach zadania doradcy zawodowi opracowali arralizy rynku pracy
i przeprowadzili identyfikacjg potrzeb i umiejgtnoSci danego uczestnika.
Tym samym kuhda osoba zostala objgta opiek4 doradcy zawodowego,
kt6ry pokierowal jej rozwojem zawodowym. Proces ten rozpocz4l

sig od indywidualnego doradztwa zawodowego

i

opracowania IPD
obejmuj4cych zakres wsparcia maj4cy na celu przede wszystkim pomoc
mlodej osobie w przygotowaniu do wejScia na rynek pracy. Nastgpnie
zrealizowane zostalo grupowe doradztwo zawodowe W ramach zadania
objgto uczestnik6w wsparciem psychologiczno-motywacyjnym.
Byla to pomoc o charakterze migkkim, tj. zajgcia z psychologiem,
kt6re majq na celu pomoc w przer*ycig2aniu barier rwi4zanych
z podjgciem aktywno6ci zawodowej, zmotvwowanie mlodzieiry do udzialu
w zajgciach oraz zapobieganie depresji wSr6d mlodzie?y. Dodatkowo
uczestnicy zostali objgci wsparciem soc.ialnym w postaci wyzlrwienia
podczas zajgt oraz dofinansowania dojazdriw na zajgcia.
Zadtnie 3. Wsparcie szkoleniowo-edukacyjne styczeri 2018 - czerwiec
2018

na mo2liwo5ci
zdobycia zawodu, podniesieniu kwalifikacji zawodowych
Zaplanowane dziattania koncentrowaly siQ gl6wnie

lub przekwalifikowaniu - gl6wnq proponowan4 form4 wsparcia w tym
obszarze byly zatem kursy zawodowe wraz- ze stypendium szkoleniowym.
Ponadto uczestnicy projektu zostali objgci dodatkowym wsparciem
w postaci r62nego rodzaju warsztat6w, kurs6w i szkolef maj4cych na celu
nabycie umiejgtnoSci poszukiwanych przez pracodawc6w, w tym
umiejgtnoSci jgzykowych, cyfrowych i innych. Byty to zatem: kursy
jgzykowe, kursy komputerowe, kursy prawa jazdy kat. B oraz warsztaty
przygotowuj4ce do usamodzielnienia sig.
Zada,nie 4. Wsparcie zatrudnienia luty 2018

Ostatnim etapem wsparcia

w

-

sierpieri 2018

ramach projektu

byla

realizacja

3-miesigcznych sta{ zawodowych z uslugami poSrednictwa pracy
lub poSrednictwa w zakresie organizacji stazy. Staze stanowi4 kluczowy
element ,,Gwarancji dla mlodzieiry", dlatego teL mlodzieZ po ukoriczeniu
18
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kurs6w zawodowych zostala skierowana na sta2e ,"*oa"*"
u pracodawc6w w celu nabycia umiejgtnoSci praktycznych
do wykonywania okreSlonego zawodu oraz weryfikacji kwalifikacji
uzyskanych w trakcie kurs6w. Formy wsparcia spelnialy standardy jakoSci

w ,,Gwarancjach dla mlodzieiry" oraz w Europejskiej Ramie
Jako6ci Stazy i Praktyk. Staze byty nealizowane zatem w oparciu
o standardy w zakresie treSci nauczania i warunk6w pracy. Gl6wne
elementy: zawieranie pisemnej umowy o staz, okre5lenie cel6w
dydaktycznych i szkoleniowych, zapewnienie odpowiednich warunk6w
pracy s@irysty, wynagrodzenie oraz przejrzystoSi informacji na temat
praw i obowi4zk6w staZysty, rozs4dny okres trwania staZu, odpowiednie
uznawanie sta2u (ocena programu), opieka. Ponadto w ramach zadania
zaplanowano koszty niezbgdny,ch badari lekarskich i psychologicznych,
wydatki zlrtti4zane z refundacj4 koszt6rv opieki nad dzieckiem/osob4
zalein4 w trakcie staLu zawodowega oraz koszt6w wyposaZenia
stanowiska pracy u pracodawcy w zwi4zku z odbywanym sta2em.
W ramach zwigkszenia samooceny i kompleksowego przygotowania
uczestnik6w do wejScia na rynek pracy zaproponowane zostan4
im warsztaty z zak,resu kreowania wizerunku profesjonalnego pracownika.
Dodatkowo mlodzieL objgta zosta\a dodatkowym wsparciem socjalnym
w postaci dofinansowania dojazd6w na zajgcia i staile.
zapisane

Zrodla

Europej ski Fundusz Spoleczny

finansowania

Program Operacyjny Wiedza Edukncja Rozwoj
OS priorytetowa: I. Osoby mlode na rynku pracy,
Dzialanie 1.3 Wsparcie os6b mlodych znajduj4cych sig w szczeg6lnie
trudnej sytuacji,
Poddzialanie: 1.3.2 Wsparcie udzielane z lnicjatywy narzecz zatrudnienia
ludzi mlodych
WskaZnik produktu:
Liczba os6b biernych zawodowo, nieuczestniczqcych w ksztalceniu
lub szkoleniu, objgtych wsparciem w programie - 2000
Liczba os6b poniZej 30lat z niepelnosprawno5ciami objgtych wsparciem
w programie - 200
Wskainik rezultatu:
Liczba os6b biernych zawodowo nieuczestniczqcych w ksztalceniu
lub szkoleniu, uczestnicz4cych w ksztalceniu/ szkoleniu lub uryskuj4cych
kwalifikacje lub pracuj4cych (l4cznie z pracuj4cymi na wlasny rachunek)
po opuszczeniu programu - 1560
Odsetek os6b z niepelnosprawnoSciami, kt6re podjEly zatrudnienie
po opuszczeniu programu (wska:Znik efektywnoSci zatrudnieniowej) 17
Odsetek os6b o niskich kwalifikacjach, kt6re podjely zatrudnienie
po opuszczeniu programu (wskaznik efektywnoSci zatrudnieniowej) - 48
Odsetek pozostatych os6b, kt6re podjEly zatrudnienie po opuszczeniu
programu (wskaznik efektywno6ci zatrudnieniowej) - 43
Brak

podejmowanyc

h dzialorrt

Osi4gnigte

wskaZniki
produktu

Osi4gnigte

wskaZniki
rezultatu

Napotkane

problemy

Uwaei

Brak

V[I. Fin a nsowa nie p rzedsig w zig(, rewitaliza cyj nych
W okresie sprawozdawczp rozpoczgla sig realizacja 9 projekt6w wpisanych na listg
przedsigwzig6 rcwitalizacyjnych. Trzech projektodawc6w uzyskalo dofinansowanie
narealizacjg z funduszy Unii Europejskiej:

l.

Sp6ldzielnia Mieszkaniowa w Lubartowie:

- tytul projektu: Rewitalizacja teren6w Sp6ldzielni

Mieszkaniowej

w

Lubartowie

-

sposobem na aktywizacj g spolecmq mieszkaric6w

- fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

-

program: Regionalny Program Operacyjny Wojew6dztwa Lubelskiego
20r4-2020

na

lata

na

lata

- dzialanie : 1 3.3. Rewit alizacja obszar6w miej skich
- wartoS6 projektu: 13 671239,46 zl

Dofinansowarie z UE: 6 635 922,98 zl

2. NS Konsulting

Sp. z o.o.

- tytul projektu: Re: integracja

- fundusz: Europejski Fundusz Spoleczny

-

program: Regionalny Program Operacyjny Wojew6dztwa Lubelskiego

2014-2020

- dzialarie: 1 1.1 Aktywne wl4czenie
- wartoSi projektu: 1029 439,20 zl

- dofinansowanie

zUE

875 023,32 zl

3. Komenda Gl6wna Ochotniczych Hufc6w Pracy

- tytul projektu: Od szkolenia do zatrudnienia

- YEI

- fundusz: Europejski Fundusz Spoleczny
- program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozw6j

- dzialanie: 1.3. Wsparcie os6b mlodych majduj4cych sig w szczeg6lnie trudnej sytuacji
- podzialanie:1.3.2. Wsparcie udzielane z inicjatywy narzeczzatrudnienia ludzi mlodych

- warto56 projektu: 37 700 322,00 zl
- dofinansowanie zUE.33 750,067,98 zl

Pozostali projektodawcy finansowali realizowane przedsigwzigcia rewitalizacyjne
ze Srodk6w wlasnych. Projekt ,,Nie chcq by6 bierny

-

rozwijam sig aktywnie". Program

aktywizacji i integracji dlugotrwale bezrobotnych lubartowian",zgloszony przezMiejski

o6rodek Pomocy Spolecznej

w ramach RPO WL

w

Lubartowie, zostal zloilony

w otwartym konkursie

2014-2020, jednak nie otrzymal dofinansowania.

ofert

W grudniu 2018 r.

zostal ponownie zlohony w konkursie i obecnie jest w trakcie oceny.

IX.

Podsumowanie

Po dw6ch latach obowi4zywania progftlmu, zostaty

zebrane dane wskaZnikowe,

kt6re byly wykorzystane przy Wznaczaniu obszaru rewitalizacji. WigkszoS6 wskaznik6w
wskazuje

ta

zrracznq poprawg sytuacji

w rewitalizowanych sferach, zmniejszyla sig

wszystkim liczba os6b bezrobotnych, os6b korzystajEcych

z

przede

pomocy spolecznej,

atakheliczba przestgpstw. Poprawily sig r6wnie2 wskazniki w sferze technicznej dotycz1ce
m.in. budynk6w wymagajqcych wigkszego remontu b4dz lokali bez lazienkJ lub ze wsp6lnq
toalet4.

W celu oceny
odnoSnie

18

stopnia realizacji przedsigwzigd wyslano zapytaria do

8

podmiot6w

projekt6w wpisanych do programu rewitalizacji. Dodatkowo trzy projekty

zostaly zgloszone przez Gming Miasto Lubart6w, natomiast informacja na ternat projektu
"Wsparcie os6b zamierzajqcych rozpoczqt prowadzenie dzialalnoSci gospodarczej" zostala
uzyskana ze strony internetowej www.rpo.lubelskie.pl. SpoSr6d projekt6w, kt6re zostaly
poddane analizie rozpoczgla sig realizacja trzynastu,

przez Sp6ldzielnig Mieszkaniow4

w

w tym pigi projekt6w

Lubartowie, zostalo polqczonych

zgloszonych

w jeden

projekt.

Nie rozpoczgla sig realizacja dziewigciu spoSr6d zgloszonych projekt6w. Trzetn podmiotom

udalo sig uzyska6 dofinansowanie

z

Unii Europejskiej. Pozostale podmioty
realizowaly dzialania ze Srodk6w wlasnych. Gl6wnym problemem zglaszanym
przez projektodawc6w w Karcie monitoringu przedsigv,zigt, byl brak otrzymania
do fi nansowania ze Srodk

fundusz6w

6w zev,rngtrznych.

Sporz4dzila:

Kinga Karczmarek

Naczelnik Wydzialu

2L
Fundusze

Europejskie
Pomoc Techniczna

Unia Europejska
Fundue Sp6jno{ci

