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Cel: Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do
nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, oraz poprawa skuteczności
funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie.

Realizacja m.in. przez:

działania zmierzające do kształcenia umiejętności w zakresie pełnienia ról
społecznych, wspierania samodzielności oraz zdobywania i aktualizacji kwalifikacji
zawodowych w tym m.in.: kontrakt socjalny obejmujący m.in. zasiłki i pomocy w
naturze, prace społecznie użyteczne, instrumenty aktywnej integracji w zakresie:

• aktywizacji zawodowej: uczestnictwo w zajęciach CIS, KIS, praca (zatrudnienie)
praktyka lub staż w spółdzielni socjalnej lub innym podmiocie;

• aktywizacji edukacyjnej: sfinansowanie zajęć szkolnych, związanych z uzupełnieniem
wykształcenia lub kursów czy szkoleń zawodowych;

• aktywizacji zdrowotnej: sfinansowanie terapii psychologicznej, rodzinnej lub
psychospołecznej dla rodzin lub osób, programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób
stosujących przemoc w rodzinie, programu leczenia uzależnień, turnusów
rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych;

• aktywizacji społecznej: organizowanie i finansowanie uczestnictwa w placówkach
wsparcia dziennego, świetlicach i klubach, grupach i klubach samopomocowych,
poradnictwa specjalistycznego, usług wspierających osoby niepełnosprawne.
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upowszechnianie form aktywnej integracji i pracy socjalnej w tym m.in.:

•zatrudnienia dodatkowych pracowników socjalnych lub doradców ds. osób
niepełnosprawnych w OPS i PCPR;

• koszty wynagrodzenia, wynikające z dodatkowych zadań w ramach projektu dla
pracowników pomocy społecznej bezpośrednio realizujących zadania na rzecz
aktywnej integracji.

Osoby bezpośrednio korzystające ze wsparcia:

- osoby w wieku 15-64 lata,  korzystające ze świadczeń pomocy 
społecznej,  niezatrudnione lub zatrudnione zagrożone wykluczeniem 
społecznym;

- otoczenie osób wykluczonych społecznie;

- jednostki organizacyjne pomocy społecznej i ich pracownicy (w zakresie 
upowszechniania pracy socjalnej).
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Od początku realizacji Poddziałania 7.1.1 i Poddziałania
7.1.2 PO KL – projekty OPS i PCPR:

• podpisano łącznie 230 umów ramowych na kwotę 295,85
mln PLN;

•zatwierdzono wydatki na kwotę 296,11 mln PLN.

W latach 2008 – 2013 w realizację projektów systemowych zaangażowały
się prawie wszystkie ośrodki pomocy społecznej oraz centra pomocy
rodzinie. Od 2008 r., gdzie liczba zarówno OPS jak i PCPR była
najniższa, jednakże bliska 90 % uprawnionych jednostek., przez
poszczególne lata, liczba OPS realizujących projekty zmieniała się od 187
w 2011 r. do 194 w 2013 r. W przypadku PCPR przez większość okresu
programowania wszyscy beneficjenci systemowi realizowali projekty.
Tak wysoki wskaźnik jest jednym z najlepszych w kraju.
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L.p. Nazwa wskaźnika

Wartość osiągnięta 
kumulatywnie od 

2007 r.

Ogółem 

PRIORYTET VII

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

1.

Liczba klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projektach dotyczących aktywnej 
integracji

31167

- w tym osoby z terenów wiejskich 17741

2. Liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych 
projektów

26969

Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

1. Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w Działaniu 13538

2. Liczba osób, które otrzymały wsparcie w ramach instytucji ekonomii społecznej 9780

Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

1. Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w projektach 6 218

Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy

1. Liczba osób niepełnosprawnych, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Działania 493



• Oś priorytetowa: Włączenie społeczne (11)

• Działanie: Aktywne włączenie (11.1) 

• Alokacja: 793,16 mln PLN 

• Cel: Wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy 
osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów 
aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej.

• Realizacja m.in. przez przedsięwzięcia na rzecz aktywizacji społecznej i 
zawodowej oraz integracji społecznej osób i rodzin wykluczonych lub 
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, poprzez realizację 
kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i 
rehabilitacji społeczno – zawodowej. 
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TYPY PROJEKTÓW

1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych bądź zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację oraz
reintegrację społeczno-zawodową, w tym działania kierowane do:
• bezrobotnych klientów ośrodków pomocy społecznej,
• osób z niepełnosparwnościami,
• społeczności marginalizowanych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym
na obszarach objętych działaniami rewitalizacyjnymi,
• wychowanków, m.in. placówek opiekuńczo – wychowawczych, młodzieżowych
ośrodków wychowawczych i socjoterapeutycznych, zakładów poprawczych
i schronisk dla nieletnich oraz podopiecznych jednostek o charakterze opiekuńczo -
wychowawczym prowadzonych przez Ochotnicze Hufce Pracy,
• wychowanków opuszczających instytucjonalne oraz rodzinne formy pieczy
zastępczej,
•bezdomnych.

2. Kompleksowe programy reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej
realizowane głównie przez ZAZ, WTZ, CIS KIS, w tym m.in. rozwój
i upowszechnianie zatrudnienia wspieranego oraz prac społecznie użytecznych.
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Formy wsparcia

Usługi aktywnej integracji o charakterze:

społecznym: np.: treningi kompetencji i umiejętności społecznych, warsztaty
dotyczące zmiany postaw i wartości;

 zawodowym: np. kursy i szkolenia zawodowe kończące się uzyskaniem zawodu;

edukacyjnym: np.: sfinansowanie zajęć szkolnych, związanych z uzupełnieniem
wykształcenia, sfinansowanie zajęć w ramach podnoszenia kluczowych
kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywania nowych kompetencji i
umiejętności zawodowych, szkolenia i kursy, które kończą się uzyskaniem
kompetencji;

zdrowotnym: np. warsztaty terapeutyczne, programu psychoterapii w zakładzie
lecznictwa odwykowego.

Działania WUP w Lublinie w perspektywie 
finansowej 2014-2020 – RPO WL



I kwartał 2016 r. 

Konkurs na kwotę 50 mln PLN - wyłącznie dla OPS/PCPR (nabór 31.03.2016 r. –
30.06.2016 r.)*;

II kwartał 2016 r.

Konkurs na kwotę 70 mln PLN (planowany nabór lipiec- wrzesień)*;

III kwartał 2016 r. 
Konkurs na kwotę 50 mln PLN - wyłącznie dla OPS/PCPR (planowany nabór od 
października);

*Kryteria premiujące:

Komplementarność z Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020: 

Projekt obejmuje wsparciem co najmniej 50% uczestników korzystających z Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ), a zakres wsparcia w ramach projektu
jest komplementarny i uzupełnia działania współfinansowane z PO PŻ w ramach działań
towarzyszących – 10 pkt.
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Wsparcie dla osób bezrobotnych:

- w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój – osoby do 30 roku życia

- w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Lubelskiego –
osoby powyżej 30 roku życia.

Gdzie szukać wsparcia:

- powiatowe urzędy pracy (osoby zarejestrowane jako bezrobotne),

- realizatorzy projektów w tym m.in. organizacje pozarządowe.
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Wojewódzki Urząd Pracy
w Lublinie

ul. Obywatelska 4
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