
Protokół z posiedzenia Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych 

przy Prezydencie Miasta Lublin z dnia 7 marca 2019 r.

W  spotkaniu  Społecznej  Rady  ds.  Osób  Niepełnosprawnych  przy  Prezydencie  Miasta

Lublin uczestniczyli członkowie Rady:

1. Agnieszka Zańko - przewodnicząca,

2. Edyta Kilianek – Hołówkowska wiceprzewodnicząca,

3. Halina Walczykiewicz,

4. Anna Prokopiak 

oraz

5. Joanna Olszewska – Dyrektor Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych

6. Agnieszka Czapska – kierownik Działu ds. osób niepełnosprawnych MOPR w Lublinie

7. Anna Kocot – kierownik referatu Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych

Pierwszym punktem obrad było  omówienie  podziału  środków PFRON na poszczególne

zadania na 2019 r. oraz zwiększenie środków na wyroby medyczne – przedmioty ortopedyczne

i środki pomocnicze.  Potrzeba ta wynika z rosnącej ilości wniosków o dofinansowanie oraz zmian

w limitach NFZ na ww. wyroby. 

Agnieszka  Czapska  przedstawiła  statystykę  dotyczącą  wykorzystania  środków  PFRON

w roku 2018 oraz przypomniała zasady i priorytety uwzględniane przy przyznawaniu dofinansowań

beneficjentom tej pomocy. Propozycje zmian dotyczą wysokości oraz częstotliwości przyznawania

dofinansowania  do  uczestnictwa  w  turnusach  rehabilitacyjnych,  a  także  zmian  wysokości

dofinansowania  do  wyrobów  medycznych  o  wartości  powyżej  1000  zł  do  kwoty  limitu  NFZ.

Dodatkową  zmianą  będzie  zróżnicowanie kwot  przyznawanych  na  likwidację  barier

architektonicznych dla mieszkańców budynków  wielorodzinnych na rzecz mieszkańców budynków

jednorodzinnych.

Społeczna  Rada  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały  Rady  Miasta  w  sprawie

określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które

przeznacza się środki Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w 2019 r. oraz przyjęła

propozycję  Zarządzenia  Dyrektora  MOPR  w sprawie  zasad  udzielania  dofinansowania

od  2019  roku  do  zadań  powiatu  ze  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób

Niepełnosprawnych, realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie.

Kolejnym punktem obrad było podsumowanie opinii wydanych przez Radę odnośnie starań

placówek o pozyskanie środków z PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między

regionami III”. O opinię do Rady wystąpiły następujące podmioty:



• Dom  Pomocy  Społecznej  dla  Osób  Niepełnosprawnych  Fizycznie  przy

ul. Kosmonautów 78  w  Lublinie  (prośba  o  opinię  w  sprawie  zakupu  mikrobusu

do przewozu mieszkańców DPS);

• Dom  Pomocy  Społecznej  im.  Matki  Teresy  z  Kalkuty  przy  ul.  Głowackiego  26

w Lublinie  (prośba  o  opinię  w  sprawie  dofinansowania  zakupu  samochodu

do przewozu osób niepełnosprawnych dla  potrzeb mieszkańców DPS);

• Fundacja  Nieprzetartego  Szlaku,  Skrzynice  Pierwsze  19  w  Jabłonnej  (prośba

o opinię  w  sprawie  zakupu  pojazdu  przystosowanego  do  przewozu  osób

niepełnosprawnych);

• Zespół  Ośrodków  Wsparcia  w  Lublinie  (prośba  o  opinię  w  sprawie  zakupu

samochodu dostosowanego dla osób z niepełnosprawnością);

• Miejski  Urząd Pracy w Lublinie (prośba o wydanie opinii  w sprawie pozyskania

środków na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych)

Rada została poinformowana, że w 2019 roku Miasto Lublin po raz pierwszy wystąpiło o

dodatkowe środki  PFRON na rehabilitację zawodową realizowaną przez Miejski Urząd Pracy z

Programu  wyrównywania  różnic  między  regionami  III  –  obszar  G.  Dodatkowe  wsparcie

rekompensuje  MUP  obniżenie  środków  z  algorytmu  na  zadania  w  stosunku  do  roku  2018.

Społeczna Rada zaopiniowała pozytywnie i poparła starania wszystkich  powyższych podmiotów

ubiegających się o możliwość  dofinansowania w ramach „Programu wyrównywania różnic między

regionami III”.

Rada  wydała  też  pozytywną  opinię  i  poparła  inicjatywę  utworzenia  w  Lublinie  Zakładu

Aktywności Zawodowej przez Fundację Fuga Mundi z siedzibą przy ul. Hutniczej 20 B w Lublinie.

Anna Kocot przedstawiła informację o udziale Miasta Lublin w projekcie badawczym pt.

„Lubelskie Gwarancje na START – monitoring jednostek administracji publicznej w województwie

lubelskim  pod  kątem  dostosowania  do  postanowień  Konwencji  ONZ  o  prawach  osób

niepełnosprawnych”.  Zwrócono  uwagę  na  sukcesywny  wzrost  zatrudnienia  osób

niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Lublin  i  jednostkach podległych oraz zwiększenie liczby

miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, posiadających kartę parkingową.

Następnie Pani  Agnieszka Zańko podniosła temat potrzeby utworzenia ośrodków opieki

wytchnieniowej w Lublinie. Pani Dyrektor Joanna Olszewska poinformowała Radę o działających

na terenie miasta placówkach świadczących usługi o charakterze wytchnieniowym, jak Ośrodek

Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością „Benjamin” przy ul. Zbożowej w Lublinie. Realizowana

jest także rozbudowa DPS Kalina, w którym powstaną nowe miejsca opieki wytchnieniowej dla

mieszkańców Lublina. 

Na  tym  spotkanie  zakończono.  Uzgodniono  iż,  jeśli  nie  nastąpi  konieczność  zwołania

wcześniejszego posiedzenia, kolejne spotkanie odbędzie się w maju / czerwcu 2019 r.



Następnie przyjęto i podpisano:

• Opinię  Społecznej  Rady  dotyczącą  projektu  uchwały  Rady  Miasta  Lublin  w  sprawie

podziału  środków  z  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych

na zadania  z  zakresu  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  osób  niepełnosprawnych  na

2019 r.

• Opinię  Społecznej  Rady  dotyczącą  projektu  Zarządzenia  Dyrektora  MOPR  w  Lublinie

w sprawie  szczegółowych  zasad  dofinansowania  w 2019  r.  ze  środków  Państwowego

Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  w  zakresie  wsparcia  rehabilitacji

społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych.

Protokołowała: Ewa Sienkiewicz       

Przewodnicząca Rady

Agnieszka Zańko


