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INFORMACJE SYGNALNE 

30.06.2022 r. Placówki wsparcia dziennego w województwie 
lubelskim w 2021 r. 

Według stanu w dniu 31 grudnia 2021 r. na terenie 
województwa lubelskiego funkcjonowało 97 
placówek wsparcia dziennego. W porównaniu z 
rokiem poprzednim liczba placówek wsparcia 
dziennego zwiększyła się o 10,2%. Ze wszystkich 
zbadanych placówek skorzystało w ciągu roku 2,9 
tys. dzieci i młodzieży. 

 

W województwie lubelskim opiekę dzienną w 2021 r. zapewniało 97 placówek prowadzonych 
w formie opiekuńczej, socjalizacyjnej, pracy podwórkowej lub w połączonych formach. 
Placówki te stanowiły 3,3% wszystkich placówek wsparcia dziennego w Polsce. Najwięcej 
placówek działało w Lublinie (18 placówek) oraz w powiecie lubelskim (12 placówek) oraz w 
mieście Zamość i powiecie puławskim (po 9).  

W porównaniu z rokiem poprzednim w województwie lubelskim liczba placówek wsparcia 
dziennego oraz liczba miejsc w tych placówkach zwiększyła się o 10,2%. 

Tabela 1. Placówki wsparcia dziennego według typu placówki 
Stan w dniu 31 grudnia 

Wyszczególnienie Placówki Miejsca Korzystający 

OGÓŁEM 2020 88 2176 1936 
 2021 97 2397 2071 

opiekuńcze 70 1830 1574 
specjalistyczne 20 467 419 
pracy podwórkowej 1 15 15 
w połączonych formach 6 85 63 

 

Placówki wsparcia dziennego w województwie lubelskim najczęściej były prowadzone przez 
stowarzyszenia (48,5%) oraz samorząd gminny (29,9%).  

Ze wszystkich zbadanych placówek wsparcia dziennego skorzystało w ciągu 2021 r. 3,1 tys. 
dzieci i młodzieży, w tym 2,4 tys. z placówek opiekuńczych (78,4% ogółu korzystających). W 
przeliczeniu na 1 tys. ludności województwa lubelskiego w wieku 0–17 lat, z placówek 
wsparcia dziennego (w ostatnim dniu roku) skorzystało 6 dzieci.  

W placówkach wsparcia dziennego objęto opieką 83 osoby niepełnosprawne, w tym 52 osoby 
w placówkach opiekuńczych. Wolontariuszy niosących pomoc w tych placówkach było 261, w 
tym 72,8% w placówkach opiekuńczych. W ciągu 2021 r. w placówkach wsparcia dziennego 
ogółem na jednego wolontariusza przypadało średnio 12 wychowanków.  

W województwie lubelskim 51 placówek wsparcia dziennego nie posiadało żadnych udogod-
nień dla osób niepełnosprawnych. Tylko 47,4% takich placówek dostosowało swoje budynki 
do potrzeb osób korzystających z tej formy wsparcia. Najczęstszym udogodnieniem były 
pochylnie, podjazdy i platformy – wyposażonych w nie było 36,1% wszystkich placówek tego 
typu. 

 

   10,2% 
wzrost liczby miejsc w placówkach 
wsparcia dziennego w porównaniu  
z 2020 r. 

 
W 2021 r. najwięcej placówek 
wsparcia dziennego działało w 
Lublinie 

W ciągu roku z placówek 
wsparcia dziennego 
skorzystało więcej dzieci i 
młodzieży niż w 2020 r. 
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Opracowanie merytoryczne: 
Urząd Statystyczny w Lublinie 

Dyrektor Krzysztof Markowski 
Tel: 81 533 20 51 
 

Osoba ds. kontaktów z mediami 

Elżbieta Łoś 
Lubelski Ośrodek Badań Regionalnych 

Tel: 81 465 20 28 
e-mail: e.los@stat.gov.pl 

 

Rozpowszechnianie: 
Informatorium Statystyczne 

Tel: 81 533 27 14 
 
 

lublin.stat.gov.pl 

@LUBLIN_STAT 

@UrzadStatystycznyLublin 

 

 

Powiązane opracowania 

Piecza zastępcza w 2021 roku 

Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2020 roku 

Temat dostępny w bazach danych 

Bank Danych Lokalnych - temat rynek pracy – miejsca pracy 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Placówka opiekuńczo-wychowawcza 

Placówka wsparcia dziennego 
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