Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLV/655/2018
Sejmiku Województwa Lubelskiego
z dnia 13 listopada 2018 r.
15. Wskaźniki monitorowania Strategii
15.1 Wskaźniki dla obszaru bezrobocie i walka z ubóstwem
Wskaźnik bazowy –
stan na 2013 r.
Wskaźnik
Wskaźnik
(lub ostatni
docelowy
dostępny)
Cel operacyjny 1: Zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem

Źródło weryfikacji
wskaźników

ocena zasobów pomocy
1. % udział osób korzystających
11 %
9,7%
społecznej,
z pomocy społecznej w stosunku do
liczby mieszkańców województwa
sprawozdawczość MRPiPS
2. Liczba przedsięwzięć informacyjno –
dane własne ROPS,
edukacyjnych w zakresie walki
dane WUP
0
7
z ubóstwem i bezrobociem
realizowanych przez Samorząd
Województwa Lubelskiego
Cel operacyjny 2: Zbudowanie skutecznego systemu wsparcia osób marginalizowanych
3. Liczba pracowników instytucji
dane pozyskane przez
pomocy społecznej i podmiotów
ROPS od instytucji pomocy
1500
ekonomii społecznej z wyłączeniem
społecznej i podmiotów
50
organizacji pozarządowych, którzy
ekonomii społecznej
podnieśli kwalifikacje w zakresie metod
pracy z osobami zmarginalizowanymi
ocena zasobów pomocy
4. Liczba placówek wsparcia
80
społecznej,
dziennego działających na rzecz dzieci 60
młodzieży z rodzin ubogich
sprawozdawczość MRPiPS
liczba organizacji
5. Liczba organizacji pozarządowych,
pozarządowych w rejestrze
działających w obszarze walki
137
330
z ubóstwem i wykluczeniem
http://bazy.ngo.pl/
społecznym
Cel operacyjny 3: Efektywna aktywizacja zawodowa osób niepracujących i poszukujących pracy,
w szczególności długotrwale wykluczonych z rynku pracy oraz bez doświadczenia zawodowego
6. % wskaźnik osób długotrwale
bezrobotnych w ogólnej liczbie
bezrobotnych

7. % wskaźnik bezrobotnych w wieku
18 – 25 lat w ogólnej liczbie
bezrobotnych

58,8%
(stan na 30.09.2013 r.)

21,4%
(stan na 30.09.2013 r.)

8. % wskaźnik bezrobotnych w wieku
powyżej 50 roku życia w stosunku do
ogólnej liczby bezrobotnych

19%
(stan na 30.09.2013 r.)

58%

15%

19%

dane WUP – sprawozdanie
01 Sprawozdanie o rynku
pracy przekazywane do
Ministerstwa, Rodziny
Pracy i Polityki Społecznej
dane WUP – sprawozdanie
01 Sprawozdanie o rynku
pracy przekazywane do
Ministerstwa Rodziny
Pracy i Polityki Społecznej
Sprawozdanie 01
Sprawozdanie o rynku
pracy przekazane przez
WUP do Ministerstwa
Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej

Cel operacyjny 4: Rozwój oraz upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej wśród osób
długotrwale zagrożonych wykluczeniem społecznym
9. Liczba zawartych kontraktów
socjalnych ogółem (OPS + PCPR)
10. Liczba Programów Aktywności
Lokalnej

5 992
(stan na 31.12.2012 r.)

30 000

brak danych

10

ocena zasobów pomocy
społecznej oraz
sprawozdawczość MRPiPS
dane pozyskiwane z gmin

Cel operacyjny 5: Wzrost potencjału instytucji publicznych oraz rozwój aktywności i współpracy
instytucji publicznych i niepublicznych działających w obszarze pomocy i integracji społecznej
11. Liczba zawartych Porozumień
o realizacji Programu Aktywizacja
i Integracja pomiędzy powiatowymi
urzędami pracy a ośrodkami pomocy
społecznej i organizacjami
pozarządowymi

0

55

dane z OPS i PUP dot.
zawartych umów i
wniosków o płatność

15.2 Wskaźniki dla obszaru starzejące się społeczeństwo
Wskaźnik bazowy –
stan na 2013 r.
Wskaźnik
Wskaźnik
(lub ostatni
docelowy
dostępny)
Cel operacyjny 1: Wsparcie osób starszych funkcjonujących w środowisku

Źródło weryfikacji
wskaźników

12. Liczba osób starszych objętych
usługami opiekuńczymi realizowanymi
w ramach zadań własnych gminy

Ocena zasobów pomocy
społecznej

3 488 osób

5000

13. Liczba placówek wsparcia
dziennego świadczących pomoc na
rzecz osób starszych

Dzienne Domy
Pomocy Społecznej
Dzienny Dom
15
Senior+
dane pozyskane z gmin
Ośrodki wsparcia
dziennego
Cel operacyjny 2: Rozwój systemu opieki nad osobami starszymi nie mogącymi samodzielnie
funkcjonować w środowisku
14. Liczba instytucji zapewniających
całodobową opiekę nad osobami
starszymi

21 Domy Pomocy
22
Ocena zasobów pomocy
Społecznej
społecznej
15 Zakłady
20
dane z Wydziału Zdrowia
Opiekuńczo
oraz Wydziału Polityki
Lecznicze
Społecznej Lubelskiego
5 Zakłady
7
Urzędu Wojewódzkiego
PielęgnacyjnoOpiekuńcze
5 Hospicja
6
Cel operacyjny 3: Wzrost aktywności osób starszych w życiu społecznym, kulturalnym i zawodowym
15. Liczba organizacji pozarządowych
działających na rzecz osób starszych

103

16. Liczba Uniwersytetów Trzeciego
Wieku

11
( stan na 31.12.2011 r.)

150

bazy.ngo.pl
Krajowy Rejestr Sądowy

20

dane gromadzone przez
ROPS
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17. Liczba Klubów Seniora i innych
Ocena zasobów pomocy
miejsc spotkań dla Seniorów
społecznej
64
85
działających pod auspicjami jednostki
samorządu terytorialnego
Cel operacyjny 4: Zapewnienie kompleksowego i wysokiego poziomu usług socjalnych skierowanych do
osób starszych
18. Liczba pracowników jednostek
dane pozyskane z
organizacyjnych pomocy społecznej
jednostek
pracujących z osobami starszymi,
brak danych
400
organizacyjnych pomocy
którzy podnieśli swoje kwalifikacje
społecznej (ops, pcpr, dps
dla osób starszych)
Cel operacyjny 5: Wzmocnienie integracji międzypokoleniowej
19. Liczba kampanii informacyjnych,
dane ROPS
konferencji mających na celu
promowanie inicjatyw
brak danych
6
międzypokoleniowych oraz kreowanie
pozytywnego wizerunku osoby starszej
organizowanych przez samorząd
województwa
Cel operacyjny 6; Poprawa jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej w aspekcie zdrowia,
medycyny i profilaktyki
20. Liczba poradni geriatrycznych
3 oddziały
dane z Narodowego
współfinansowanych ze środków
geriatryczne
Funduszu Zdrowia
Narodowego Funduszu Zdrowia
5 poradni
6
geriatrycznych
2 NZOZ
21. Liczba programów profilaktycznych
dane z Departamentu
skierowanych do osób starszych
Zdrowia i Polityki
realizowanych przez samorząd
Społecznej Urzędu
3
2
województwa
Marszałkowskiego
Województwa
Lubelskiego
Cel operacyjny 7: Zmiana negatywnych stereotypów dotyczących osób starszych
22. Liczba przedsięwzięć (w tym
dane pozyskane z gmin,
konferencji, kampanii, itp.)
powiatu oraz samorządu
realizowanych przez lub z udziałem
województwa
brak danych
15
samorządu terytorialnego, mających na
celu kreowanie pozytywnego
wizerunku osoby starszej

15.3 Wskaźniki dla obszaru wsparcie dziecka i rodziny
Wskaźnik bazowy –
Źródło weryfikacji
stan na 2013 r.
Wskaźnik
wskaźników
Wskaźnik
(lub ostatni
docelowy
dostępny)
Cel operacyjny 1: Wsparcie rodzin przeżywających trudności wypełnianiu funkcji opiekuńczo –
wychowawczych poprzez umożliwienie dostępu do specjalistycznych usług oraz infrastruktury
pomocowej
23. Liczba specjalistycznych placówek
sprawozdanie MRPiPS
poradnictwa rodzinnego oraz placówek
– 03, sprawozdanie
sppr 9
sppr 24
wsparcia dziennego
rzeczowo – finansowe
pwd 60
pwd 80
z wykonywania przez
gminę zadań z zakresu
3
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wspierania rodziny i
systemu pieczy
zastępczej
baza danych NGO

24. Liczba organizacji pozarządowych
91
120
działających w obszarze na rzecz
wsparcia dziecka i rodziny
25. Informator o funkcjonujących
nakład 200 egz.
dane ROPS
poradniach specjalistycznych
(aktualizacja raz
i punktach konsultacyjnych dla rodzin
w roku na stronie
0
z województwa lubelskiego wydawany
internetowej)
przez Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Lublinie
Cel operacyjny 2: Tworzenie platformy wymiany doświadczeń między podmiotami działającymi na rzecz
rodziny
26. % wskaźnik liczby programów na
dane od ośrodków
rzecz wspierania rodziny
26% (54 gminy)
80% gmin
pomocy społecznej oraz
realizowanych przez samorządy
71% (17 powiatów)
100% powiatów
powiatowych centrów
gminne/powiatowe do ogólnej liczby
pomocy rodzinie
gmin/powiatów
Cel operacyjny 3: Wzrost kompetencji i podniesienie kwalifikacji kadry pracującej w obszarze wsparcia
rodziny i systemie pieczy zastępczej
27. Liczba osób pracujących w
dane ROPS, pcpr ,
obszarze wspierania rodziny i systemie 110
mopr/mops
pieczy zastępczej, która podniosła
(dane odnośnie
kwalifikacje w zakresie problematyki
szkoleń
800
wsparcia dziecka i rodziny poprzez
zorganizowanych
udział w szkoleniach organizowanych
przez ROPS w 2013
przez Regionalny Ośrodek Polityki
r.)
Społecznej w Lublinie oraz powiaty
i miasta na prawach powiatu
Cel operacyjny 4: Wsparcie dla organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej, w tym w procedurze
szkolenia i kwalifikacji kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
28. Liczba opracowanych standardów
dane ROPS
0
1
dotyczących procedur kwalifikacji
rodzin zastępczych
29. Liczba przeszkolonych kandydatów
sprawozdanie rzeczowo
na rodziny zastępcze
84
350
– finansowe z
wykonywania przez
powiat zadań z zakresu
wspierania rodziny
i ystemu pieczy
zastępczej
30. % wskaźnik liczby koordynatorów
dane pozyskiwane od
30% ogólnej
rodzinnej pieczy zastępczej, którzy
pcpr
liczby
podnieśli swoje kwalifikacje do ogólnej
brak danych
liczby koordynatorów rodzinnej pieczy
koordynatorów w
zastępczej
każdym roku
Cel operacyjny 5: Kreowanie pozytywnego wizerunku rodzin, w tym rodzin zastępczych i adopcyjnych
31. Liczba kampanii edukacyjnych i
społecznych o zasięgu wojewódzkim
organizowanych przez Regionalny
Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie
mających na celu promowanie
pozytywnego wizerunku rodziny

dane własne ROPS
0

7
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32. % wskaźnik liczby dzieci w
rodzinach zastępczych i rodzinnych
domach dziecka w stosunku do ogólnej
liczby dzieci przebywających w pieczy
zastępczej

33. Liczba dzieci powracających do
rodziny naturalnej z rodzinnej oraz
instytucjonalnej pieczy zastępczej

68,2%

75%

142

1 050

15.4 Wskaźniki dla obszaru wsparcie osób niepełnosprawnych
Wskaźnik bazowy –
stan na 2013 r.
Wskaźnik
Wskaźnik
(lub ostatni
docelowy
dostępny)
Cel operacyjny 1: Skuteczna profilaktyka niepełnosprawności

sprawozdanie rzeczowo
– finansowe z
wykonywania przez
powiat zadań z zakresu
wspierania rodziny
i systemu pieczy
zastępczej
sprawozdanie rzeczowo
– finansowe z
wykonywania przez
powiat zadań z zakresu
wspierania rodziny
i systemu pieczy
zastępczej

Źródło weryfikacji
wskaźników

dane z Departamentów:
34. Liczba projektów realizowanych
brak danych
Zdrowia i Polityki
przez jednostki samorządu
410
terytorialnego w zakresie profilaktyki
Społecznej, Mienia,
niepełnosprawności
Infrastruktury i
w obszarach:
Inwestycji, Kultury,
-promocji zdrowia i edukacji
Edukacji i Sportu
prozdrowotnej
Urzędu
-kultury fizycznej i sportu
Marszałkowskiego oraz
-poprawy bezpieczeństwa w ruchu
drogowym
dane z powiatów.
Cel operacyjny 2: Efektywne ograniczanie i łagodzenie skutków niepełnosprawności
35. Liczba obiektów z zakresu
infrastruktury społecznej, w których
jednostki samorządu terytorialnego
dofinansowały roboty budowlane
związane z potrzebami osób
niepełnosprawnych
36. Liczba projektów o charakterze
nieinwestycyjnym realizowanych przez
jednostki samorządu terytorialnego,
mających na celu integrację osób
niepełnosprawnych, w tym polepszanie
dostępności do dóbr kultury, rozrywki,
sportu

160
(lata 2007 - 2013)

brak danych

195

700

dane z Departamentu
Zarządzania
Regionalnym
Programem
Operacyjnym Urzędu
Marszałkowskiego oraz
dane z powiatów
dane własne ROPS,
dane z Departamentu
Kultury, Edukacji i
Sportu Urzędu
Marszałkowskiego oraz
dane z powiatów

Cel operacyjny 3: Zapewnienie kompleksowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
w tym w ramach działań instytucji i organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie
województwa lubelskiego
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37. Liczba partnerstw utworzonych
przez instytucje samorządowe z
organizacjami pozarządowymi i/lub
przedsiębiorcami
w celu współpracy na rzecz
zapewnienia kompleksowego wsparcia
osobom niepełnosprawnym i ich
rodzinom na podstawie pisemnej
umowy/porozumienia precyzującej
warunki współpracy
38. Liczba badań naukowych dot.
niepełnosprawności prowadzonych na
uczelni, w tym:
-wypromowane doktoraty,
-publikacje opracowane przez
pracowników naukowych (np.
artykuły w czasopismach
punktowanych, monografie,
doniesienia zjazdowe),
-projekty badawcze, w które
zaangażowana była uczelnia, jako
podmiot prowadzący lub
współuczestniczący

dane z WUP oraz dane
z powiatów
brak danych

15

dane przekazywane
przez uczelnie wyższe

brak danych

105

Cel operacyjny 4: Ułatwienie dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej dostępu do edukacji na każdym
poziomie
39. Wskaźnik procentowy osób
dane przekazywane
osoby uczęszczające
niepełnosprawnych kształcących się w
przez Kuratorium
do placówek
24%
placówkach ogólnodostępnych i
Oświaty
integracyjnych:
integracyjnych w ogólnej liczbie osób
12,14%(2012),
niepełnosprawnych kształcących się na
osoby uczęszczające
poziomie przedszkole - szkoła średnia
do placówek
34%
powszechnych:
24,92% (2012)
dane przekazywane
40. Wskaźnik procentowy osób
1,77% (2012)
2,5%
przez
niepełnosprawnych uczęszczających
do szkół wyższych w łącznej liczbie
uczelnie wyższe oraz
studentów
dane GUS
Cel operacyjny 5: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych
41. Liczba ofert pracy skierowanych do
osób niepełnosprawnych
42. Liczba osób niepełnosprawnych
bezrobotnych i poszukujących pracy,
które korzystały z usług i instrumentów
zaoferowanych przez powiatowe
urzędy pracy w województwie
lubelskim i Wojewódzki Urząd Pracy w
Lublinie na podstawie ustawy o
promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy
43. Liczba osób niepełnosprawnych
zatrudnionych w podmiotach ekonomii
społecznej, tj. zakładach aktywności
zawodowej, przedsiębiorstwach
społecznych i spółdzielniach
socjalnych

1 994 (2012)

14 000

dane z WUP
dane z WUP

180 (2012)

1 400

dane własne ROPS oraz
dane z powiatów
b.d.

400
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Cel operacyjny 6: Skuteczne wspieranie organizacji pozarządowych w działaniach na rzecz osób
niepełnosprawnych
44. Liczba organizacji pozarządowych
działających na rzecz osób
dane własne ROPS oraz
535
niepełnosprawnych objętych
dane z powiatów
wsparciem ze środków PFRON przez
b.d.
jednostki samorządu terytorialnego
45. Liczba organizacji pozarządowych
dane własne ROPS oraz
działających na rzecz osób
dane z powiatów
niepełnosprawnych objętych
wsparciem ze środków budżetowych
b.d.
200
przez jednostki samorządu
terytorialnego oraz środków
pozyskanych na ten cel przez jednostki
46. Kwota środków budżetowych
dane własne ROPS oraz
jednostek samorządu terytorialnego
dane z powiatów
oraz środków pozyskanych przez
jednostki przeznaczona na wsparcie
b.d.
2 500 000
organizacji pozarządowych
działających na rzecz osób
niepełnosprawnych
47. Kwota środków PFRON
dane własne ROPS oraz
przeznaczona przez jednostki
dane z powiatów
samorządu terytorialnego na wsparcie
1 755 387
85 000 000
organizacji pozarządowych
działających na rzecz osób
niepełnosprawnych
15.5 Wskaźniki dla obszaru ochrona zdrowia psychicznego
Wskaźnik bazowy –
stan na 2013r.
Wskaźnik
Źródło weryfikacji
Wskaźnik
(lub ostatni
docelowy
wskaźników
dostępny)
Cel operacyjny 1: Podniesienie poziomu wiedzy dotyczącej zaburzeń zdrowia psychicznego oraz
organizacji systemu wsparcia i poradnictwa dla osób z zaburzeniami psychicznymi
48. Liczba działań informacyjnoedukacyjnych (kampanie, konferencje,
wydarzenia) dotyczących zdrowia
psychicznego realizowanych przez
Samorząd Województwa Lubelskiego

brak danych

7

dane ROPS
dane Departamentu
Zdrowia i Polityki
Społecznej Urzędu
Marszałkowskiego
w Lublinie
dane ROPS

49. Liczba publikacji/informatorów na
brak danych
7
temat zdrowia psychicznego
wydawanych przez ROPS w Lublinie
Cel operacyjny 2: Zwiększenie liczby i zmniejszenie dysproporcji w dostępności do usług placówek
opieki zdrowotnej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym osób uzależnionych od substancji
psychoaktywnych
50. Liczba placówek opieki zdrowotnej
dane Wydziału Zdrowia
oferujących pomoc osobom z
LUW
zaburzeniami psychicznymi
Rejestr podmiotów
brak danych
180
wykonujących
działalność leczniczą:
rpwdl.csioz.gov.pl
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51. Liczba opracowanych
brak danych
7
rekomendacji
Cel operacyjny 3: Rozwój systemu wsparcia środowiskowego

dane ROPS

52. Liczba organizacji realizujących
zadania na rzecz osób z zaburzeniami
psychicznymi, które otrzymały
dofinansowanie ze środków
samorządu województwa

dane ROPS, dane Departamentu Zdrowia i
Polityki Społecznej
Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie

53. Liczba placówek wsparcia
środowiskowego, w tym mieszkań
chronionych

brak danych

50

117

150

dane LUW
OZPS

Cel operacyjny 4: Poprawa dostępności i jakości usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Badanie ankietowe
54. Liczba osób pracujących na rzecz
(ŚDS, kluby
osób z zaburzeniami psychicznymi, w
250
700
zakresie wsparcia środowiskowego
samopomocy,
które podniosły kwalifikacje zawodowe
mieszkania chronione)
15.6 Wskaźniki dla obszaru rozwój społeczności lokalnej
Wskaźnik bazowy –
stan na 2013r.
Wskaźnik
Wskaźnik docelowy
(lub ostatni
dostępny)

Źródło weryfikacji
wskaźników

Cel operacyjny 1: Poprawa trwałości i stabilności funkcjonowania organizacji pozarządowych
w województwie lubelskim do 2020 roku
55. Liczba organizacji parasolowych
(federacji, związków stowarzyszeń)
wspierających działania organizacji
pozarządowych na terenie
województwa lubelskiego.
56. Liczba gminnych i powiatowych
rad działalności pożytku publicznego

brak danych

brak danych

6

20

dane pozyskane na
podstawie serwisu
bazy ngo.pl.
dane uzyskane z gmin
i powiatów
województwa
lubelskiego

Cel operacyjny 2: Rozwój współpracy administracji publicznej z sektorem pozarządowym w
województwie lubelskim do 2020 roku
57. Liczba partnerstw działających
dane uzyskane z gmin
na rzecz rozwoju lokalnego na
i powiatów
brak danych
130
terenie województwa lubelskiego
58. Liczba jednostek samorządu
terytorialnego gmina, powiat
województwo) konsultujących
projekty aktów normatywnych z
organizacjami pozarządowymi

100

150

dane uzyskane z gmin,
powiatów samorządu
województwa

Cel operacyjny 3: Wzrost zaangażowania społecznego mieszkańców województwa lubelskiego do 2020
roku
8
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59. Liczba wydarzeń ( np. pikniki,
spotkania, kampanie) skierowanych
do dzieci, młodzieży i dorosłych
promujących aktywność społeczną i
obywatelską.
60. Liczba jednostek samorządu
terytorialnego, w których funkcjonuje
budżet obywatelski
61. Liczba mieszkańców
województwa głosujących na
projekty w ramach budżetu
obywatelskiego

3 174

16 gmin

3250

20 gmin

dane uzyskane z
jednostek samorządu
terytorialnego (gmina,
powiat, województwo

dane z gmin, Bank
Danych Lokalnych
GUS
dane z gmin, serwisy
BIP samorządów

90 580

100 000

15.7 Wskaźniki dla obszaru ekonomia społeczna
Wskaźnik bazowy –
stan na 2013 r.
Wskaźnik
Wskaźnik docelowy
(lub ostatni
dostępny)
Cel operacyjny 1: Wzmocnienie potencjału przedsiębiorstw społecznych
62. Liczba pracowników
przedsiębiorstw społecznych, którzy
podnieśli kompetencje zawodowe,
45% pracowników
brak danych
menadżerskie i zarządcze
PS

Źródło weryfikacji
wskaźników

sprawozdawczość
OWES,
dane z WUP,
dane gromadzone
przez ROPS

Cel operacyjny 2: Utworzenie sieci kompleksowego wsparcia dla rozwoju podmiotów
63. Liczba utworzonych
Spółdzielnie socjalne – Spółdzielnie
sprawozdawczość
przedsiębiorstw społecznych
41
OWES, dane
socjalne – 60
Spółki non-profit - 3
gromadzone przez
Spółki non-profit ROPS,
10
rejestr OZRSS
64. Liczba miejsc pracy w
przedsiębiorstwach społecznych

brak danych

320

65. Liczba akredytowanych OWES w
regionie

3

4

Cel operacyjny 3: Rozwój współpracy i porozumień w zakresie ekonomii
66. Liczba klastrów i kooperatyw,
konwentów

1

3

sprawozdawczość
OWES, dane
gromadzone przez
ROPS

Cel operacyjny 4: Upowszechnianie i promocja przedsiębiorczości społecznej
67. Liczba regionalnych inicjatyw
promocyjno – informacyjnych

brak danych

7

sprawozdawczość
OWES,
9
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68. Liczba działań/inicjatyw
edukacyjnych dotyczących
promowania idei es i
przedsiębiorczości

brak danych

10

dane z WUP,
dane gromadzone
przez ROPS

Cel operacyjny 5: Tworzenie przyjaznego otoczenia dla rozwoju PS
69. Liczba samorządów, które
zastosowały klauzule społeczne w
zamówieniach publicznych
70. Liczba JST zlecająca zadania
publiczne i usługi podmiotom
ekonomii społecznej

brak danych

40

brak danych

180

71. Liczba funkcjonujących CIS i KIS

CIS-8
KIS- 10

CIS-15
KIS- 30

72. Liczba zespołów ds. współpracy
międzysektorowej na rzecz rozwoju
ekonomii społecznej

brak danych

2

sprawozdawczość
OWES,
dane z WUP,
dane gromadzone
przez ROPS
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Sposób realizacji Strategii oraz jej ramy finansowe
Dokument Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
oraz jego zmiany uchwala Sejmik Województwa Lubelskiego.
Ewaluacja Strategii dokonywana będzie raz na 3 lata przez Zespół Roboczy ds. Monitoringu
i Ewaluacji Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
powoływany przez Zarząd Województwa Lubelskiego. W skład Zespołu wejdą
przedstawiciele samorządu terytorialnego, jednostek pomocy i integracji społecznej, instytucji
rynku pracy oraz organizacji pozarządowych. Z monitoringu i ewaluacji powstanie raport
zawierający rekomendacje do zmian, który zostanie przedłożony Zarządowi Województwa
Lubelskiego. Zmiany wynikające z ewaluacji Strategii będą konsultowane ze specjalistami
i praktykami w danym obszarze polityki społecznej ujętym w Strategii Polityki Społecznej
oraz przekazane do konsultacji powiatom. Po konsultacjach zmiany Strategii będą
przedłożone Sejmikowi Województwa Lubelskiego w celu zatwierdzenia.
Zasadniczymi narzędziami realizacji Strategii Polityki Społecznej Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020 będą programy wojewódzkie, w szczególności dotyczące:
1) pomocy społecznej i włączenia społecznego;
2) wyrównywania szans osób niepełnosprawnych;
3) profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii;
4) współpracy z organizacjami pozarządowymi;
5) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
6) rozwoju ekonomii społecznej w województwie lubelskim;
7) przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
a także Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego.
Koordynatorem realizacji Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na
lata 2014-2020 jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, do zadań którego
w tym zakresie należy:
1) gromadzenie dokumentacji związanej ze Strategią,
2) coroczne
przeprowadzanie
monitoringu
programów
związanych
z poszczególnymi obszarami Strategii,
3) przedkładanie raportów z monitoringu, ewaluacji programów Zarządowi
Województwa Lubelskiego oraz Komisji Polityki Społecznej i Równego
Traktowania,
4) organizacja spotkań Zespołu Roboczego ds. Monitoringu i Ewaluacji Strategii
Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
5) przedkładanie raportu z monitoringu i ewaluacji Strategii opracowanego przez
Zespół przy wsparciu eksperta zewnętrznego Zarządowi Województwa
Lubelskiego,
6) upowszechnianie raportu z monitoringu i ewaluacji Strategii,
7) przedkładanie projektu zmian Strategii Polityki Społecznej Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020.
16.

Realizacja celów Strategii finansowana będzie z następujących źródeł:
1) środki publiczne krajowe:
a) budżety jednostek samorządu terytorialnego (gminy, powiaty),
b) budżet Samorządu Województwa Lubelskiego,
c) środki pozostające w dyspozycji właściwych merytorycznie ministerstw;
2) środki unijne:
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a) poziom regionalny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
b) poziom krajowy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
na lata 2014-2020;
3) środki w ramach innych zagranicznych instrumentów finansowych.
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