
PLAN PRACY SPOŁECZNEJ RADY DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PRZY PREZYDENCIE MIASTA LUBLIN

NA ROK 2012

I. Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta

Lublin postanawia w 2012 roku realizować następujące zadania:

1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:

a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

b) realizacji praw osób niepełnosprawnych;

2. opiniowanie projektów programów Miasta Lublin pod kątem ich skutków dla

osób niepełnosprawnych oraz ocenę ich realizacji;

3. współpraca z Komisjami Rady Miasta, artykułowanie potrzeb i oczekiwań,

propagowanie działań dla środowiska osób niepełnosprawnych , udział

w posiedzeniach Komisji i sesjach Rady Miasta na których omawiane są

problemy osób niepełnosprawnych;

4. współpraca z Urzędem Miasta, wydziałami i jednostkami budżetowymi

w zakresie szeroko pojętej rehabilitacji zawodowej i społecznej osób

niepełnosprawnych;

5. opiniowanie projektów uchwał przyjmowanych przez Radę Miasta na których

omawiane są problemy osób niepełnosprawnych;

6. opiniowanie wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON, działań na

rzecz społeczności niepełnosprawnych;

7. przeprowadzenie Konkursu "Medal Prezydenta";

8. wsparcie Urzędu Miasta w organizacji spotkania lubelskich organizacji

pozarządowych zrzeszających osoby niepełnosprawne i działających na ich

rzecz z przedstawicielami władz Miasta, administracji samorządowej i rządowej,

PFRON-u;

9. propagowanie zatrudniania osób niepełnosprawnych w jednostkach

administracji publicznej;

10. inspirowanie działań zmierzających do zwiększenia dostępności obiektów

użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych oraz wskazywanie nowych

miejsc parkingowych;

11. podejmowanie działań zmierzających do zwiększenia dostępności

komunikacji publicznej oraz rozwoju transportu specjalnego;



, ,

12. wspieranie tworzenia systemu usług asystenckich pozwalającego osobom

niepełnosprawnym na samodzielną egzystencję;

13. likwidacja barier architektonicznych w budynkach będących własnością

Miasta, wynajmowanych w szczególności na działalność handlową i usługową;

14. współpraca ze Strażą Miejską w stałej akcji parkingowej;

15. promowanie programów PFRON i UE;

16. współpraca z Radą Konsultacyjną ds. Zdrowia Psychicznego przy

Prezydencie Miasta Lublin oraz współpraca przy opracowywaniu Miejskiego

Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego;

17. nawiązanie współpracy - w szczególności z miastami partnerskimi Miasta

Lublin - w zakresie rozwiązywania problemów społecznych i zawodowych osób

niepełnosprawnych;

18. podejmowanie działań zmierzających do zwiększenia dostępności

i promowania sportu osób niepełnosprawnych w Mieście Lublin;

19. wspieranie działań przyczyniających się do zwiększenia dostępności

i promowania kultury osób niepełnosprawnych w Mieście Lublin.

II. Spotkania Społecznej Rady odbywać się będą co najmniej raz na kwartał. Terminy

i godziny spotkań członkowie Rady ustalą na bieżąco.

III. Spotkania członków Rady z zainteresowanymi osobami odbywać się będą

w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych przy ul. Stanisława Leszczyńskiego 23,

Lublin - po wcześniejszym uzgodnieniu., '

Zapytania do Rady można kierować telefonicznie, listownie lub przez

Internet. Kontakt podany na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin w zakładce

Niepełnosprawni w Lublinie.

IV. Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta

Lublin będzie współpracować z lubelskimi mediami w celu nagłaśniania problemów

osób niepełnosprawnych oraz z organizacjami pozarządowymi we wszelkich

działaniach dotyczących problemów niepełnosprawności o zasięgu regionalnym

i ogólnokrajowym.
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