
Wykorzystanie środków Unii Europejskiej 
w realizacji gminnych programów polityki 

senioralnej – doświadczenia i plany 



• Lublin - największe miasto Polski Wschodniej 

• ponad 340 000 mieszkańców 

• seniorzy:  mężczyźni po 65 r. życia: 20 129;  

    kobiety po 60 r. życia: 48 801 (dane GUS Lublin, 30.VI. 2013 r.)  

• przyjazna polityka miasta wobec seniorów 

• sukcesywnie doskonalona oferta działań w zakresie aktywizacji społecznej seniorów 
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• 2011 r. - powołanie Pełnomocnika Prezydenta Miasta Lublin ds. Seniorów 
• 2012 r. - powołanie Społecznej Rady Seniorów Miasta Lublin  
• 2012 r. - opracowanie Programu Wsparcia i Aktywizacji Seniorów na terenie Miasta Lublin               
• 2012 r. - utworzenie Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej 
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Program  Wsparcia i Aktywizacji Seniorów na terenie Miasta Lublin na lata 2013-2015 
 
• Misja: 

 poprawa jakości życia i funkcjonowania seniorów dzięki zacieśnieniu współpracy 
     międzysektorowej i wypracowaniu innowacyjnych instrumentów wsparcia, 
     pobudzaniu aktywności społecznej seniorów i poprawie wizerunku osób starszych 

 
• Cele: 

 wyrównywanie szans i zapobieganie wykluczeniu społecznemu seniorów 
 organizacja działań w ramach ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej 
 aktywizacja społeczna seniorów 
 kreowanie pozytywnego wizerunku osób starszych w społeczności lokalnej 
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Źródła finansowania inicjatyw na rzecz seniorów 
 

• budżet miasta 
• Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 
• Unia Europejska w ramach EFS i EFRR 
• Szwajcarsko – Polski Program Współpracy 
• środki pozyskiwane w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi 
• środki własne organizacji pozarządowych 
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Cel I  -  Wyrównywanie szans i zapobieganie wykluczeniu społecznemu seniorów 
 

• rozszerzanie współpracy instytucji i organizacji działających na rzecz osób starszych 
• doskonalenie systemu wsparcia dla seniorów funkcjonujących samodzielnie w środowisku 
• rozwój  systemu  wsparcia  dla  osób  niemogących funkcjonować samodzielnie w środowisku 
• likwidowanie barier w celu pełnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym 
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Przykłady zrealizowanych projektów z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej, 
służących wyrównywaniu szans i zapobieganiu wykluczeniu społecznemu  seniorów 

 
 •  „Modernizacja i termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej przy  
    ul. Kosmonautów” (EFRR - RPO) 
 •  „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim” (EFRR – PO IG) -189 

beneficjentów otrzymało komputer i Internet, w tym seniorzy      
 •  „Ambitni i Przedsiębiorczy" - 532 osoby w wieku powyżej 50 roku życia, objęte       

wsparciem (EFS – PO KL) 
 • „Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie”  (EFRR - PO IŚ) 
 • „Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej 

(EFRR – RPO) 
 • „Miasta dla innowacji w biznesie” – międzynarodowy projekt innowacyjny w ramach VII 

Programu Ramowego WE 
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Zwiększanie oferty działań aktywizujących w ramach dziennych ośrodków wsparcia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- tworzenie dziennych centrów  aktywności dla seniorów w różnych dzielnicach miasta  
- zwiększenie liczby miejsc w dziennych ośrodkach wsparcia dla osób z chorobą Alzheimera 
  i schorzeniami pokrewnymi, 
- tworzenie Klubów Seniora przy DPS-ach dla osób ze środowiska lokalnego  
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Szwajcarsko – Polski Program Współpracy: 
 
 - budowa całodobowego domu pomocy społecznej dla 25. osób z chorobą  Alzheimera 
 - wartość inwestycji: 2 430 000,00 zł, z czego finansowanie: 
  85% - Szwajcarsko – Polski Program 
  15% - Miasto Lublin 
 - realizacja projektu - lata 2013 – 2014 
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Cel II - Organizacja działań w ramach ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej 

 
• propagowanie zdrowego stylu życia 
• zwiększanie dostępności do usług medycznych, w tym zwiększanie dostępności do usług 

rehabilitacyjnych 
• realizacja  profilaktycznych  programów  zdrowotnych,  skierowanych do starszych 

mieszkańców, w tym: organizacja badań profilaktycznych i organizacja sezonowych 
szczepień 
 

 Większość zadań w tym obszarze realizowana jest ze środków własnych Miasta np. 
program szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób powyżej 60 roku życia. 

 Z funduszy UE na terenie Lublina na poprawę świadczenia usług prozdrowotnych 
korzystały głównie prywatne przedsiębiorstwa - przychodnie, kliniki, gabinety 
stomatologiczne. 

Wykorzystanie środków UE w realizacji gminnych programów 
polityki senioralnej – doświadczenia i plany 



Cel III - Aktywizacja społeczna seniorów 
 

• podniesienie aktywności społecznej osób starszych, 
• wzmacnianie integracji międzypokoleniowej 
• rozwój wolontariatu osób starszych, w tym  propagowanie idei wolontariatu wśród osób 
starszych 
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Organizacja licznych  działań i inicjatyw na rzecz aktywizacji seniorów  

 
• Konkurs „Miejsce Przyjazne Seniorom”  
• Lubelskie Dni Seniora  
• Dzień Solidarności Międzypokoleniowej 
• Wolontariat senioralny i międzypokoleniowy 
• Liczne inicjatywy międzypokoleniowe 
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Przykłady zrealizowanych projektów z dofinansowaniem ze środków UE służących 
zwiększaniu aktywności społecznej seniorów: 

 
•  Liczne projekty służące poprawie dostępności przestrzeni publicznej, w tym:  

 
 Budowa Domu Kultury przy ul. Judyma w  Lublinie (EFRR – RPO) 
 Renowacja Teatru Starego (EFRR – PO IŚ) 
 Renowacja klasztoru powizytkowskiego - utworzenie Centrum Kultury (EFRR – PO IŚ) 
 Rozbudowa infrastruktury turystycznej na Słonecznym Wrotkowie nad Zalewem Zemborzyckim 

(EFRR – RPO) 
 Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego (EFRR - RPO) 
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 Cel IV – kreowanie pozytywnego wizerunku osób starszych 

 
• promocja aktywności osób starszych 
• wspieranie i zacieśnianie więzi osób starszych z ich rodzinami 
• realizacja zadań w ramach środków własnych gminy Lublin oraz we współpracy  
• z jednostkami organizacyjnymi, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi  
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Przykłady zrealizowanych projektów z zewnętrznym dofinansowaniem, służących 
poprawie wizerunku osób starszych 

 
• „Senior FiT” – fitness i turystyka dla Seniorów - projekt realizowany przez Oddział 

Polskiego Czerwonego Krzyża na Lubelszczyźnie 
• „Klucz dla Seniorów” - projekt realizowany przez Fundację Wzajemnego Wsparcia 

KLUCZ 
• „Aktywni 60+”   - projekt realizowany przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie na rzecz 

Osób Starszych i Niepełnosprawnych i Dom Pomocy Społecznej im. Błogosławionego 
Jana Pawła II 

• „@ktywny Senior II” - projekt realizowany przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny 
      „Między nami - razem bez barier” – projekt realizowany przez Fundację Rozwoju KUL 
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Potencjalne wsparcie projektów służących aktywizacji seniorów  w przyszłym 
okresie programowania 2014-2020 

 
• W dokumentach strategicznych (stanowiących podstawę do wyznaczenia kierunku wsparcia 

w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013) seniorzy mieszczą się w grupie osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
 

• Cel strategiczny Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego: 4.2. Wspieranie włączenia 
społecznego poprzez: 
 współpracę i integrację działań na rzecz poprawy dostępu i wzrostu jakości usług 

publicznych 
 promocję aktywnej integracji i postaw obywatelskich 
 wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowych działających na rzecz zmniejszenia 

wykluczenia społecznego, promowanie innowacji społecznych 
 prowadzenie działań zgodnie ze strategią polityki społecznej. 
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Dziękuję za uwagę 


