
Protokół z posiedzenia Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych 

przy Prezydencie Miasta Lublin  z dnia 10 czerwca 2021 r.

W spotkaniu Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie 

Miasta Lublin uczestniczyli :

1.  Agnieszka Zańko – Przewodnicząca Rady,

2. Justyna Spryszak – Członek Rady,

3. Anna Budzyńska – Członek Rady,

4. Joanna Olszewska – Dyrektor Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych,

5. Anna Kocot – Kierownik referatu ds. planowania i realizacji działań miasta Lublin w 

zakresie niepełnosprawności,

6. Małgorzata Nakonieczna – Inspektor w Wydziale ds. Osób Niepełnosprawnych 

(protokolant).

Pierwszym  punktem  posiedzenia  Społecznej  Rady  było  ustosunkowanie  się  do

pisma z Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin dotyczącego I etapu

konsultacji  społecznych  kierunków  rozwoju  Gminy  Lublin,  stanowiących  założenia  do

projektu dokumentu Strategii Lublin 2030, które zostały zawarte w Raporcie Końcowym z

prac  Tematycznych  Grup  Roboczych.  Członkowie  Rady  zwrócili  uwagę  na fakt,  iż  nie

uwzględniono  wielu  działań,  które  są  w  mieście  realizowane  w  obszarze  polityki

społecznej, w tym na rzecz osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Społeczna Rada

brała  udział  w  spotkaniach  tematycznych,  organizowanych  jako  element  prac  nad

Strategią Lublina 2030, podczas których wiele istotnych zagadnień było poruszonych a

niestety  nie  zostało  wziętych  pod  uwagę.  Dodatkowo  dokument  napisany  jest  dość

trudnym językiem, niezrozumiałym dla przeciętnego mieszkańca.

Przewodnicząca  Społecznej  Rady  przypomniała  o  kontynuacji  pilotażowego

programu „Aktywny samorząd” w 2021 roku, w ramach którego osoby niepełnosprawne

mogą składać wnioski o wsparcie z dwóch modułów. W module I realizowane są formy

wsparcia  takie  jak  likwidacja  bariery  transportowej,  likwidacja  barier  w  dostępie  do

uczestniczenia  w społeczeństwie  informacyjnym,  likwidacja  barier  w  poruszaniu  się,

pomoc  w  utrzymaniu  aktywności  zawodowej  poprzez  zapewnienie  opieki  dla  osoby

zależnej.  Moduł  II  dotyczy  pomocy osobom ze znacznym lub umiarkowanym stopniem

niepełnosprawności  w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Pani  Agnieszka  Zańko  i  Pani  Dyrektor  Olszewska  przekazały  informacje  ze

spotkania  z  Pełnomocnikiem  Rządu  ds.  Osób  z  Niepełnosprawnościami,  które  miało



miejsce  8  czerwca  2021  r.  w  sali  obrad  Rady  Miasta  lubelskiego  Ratusza.  Podczas

konferencji  minister  Wdówik  zapowiedział  reformę  warsztatów  terapii  zajęciowej  oraz

zwiększenie  ich  finansowania.  Planowane  zmiany  mają  stworzyć  warunki  do

samorealizacji  i  aktywizacji  zawodowej  większej  grupy  osób  z  niepełnosprawnościami.

Minister  przekazał  również,  że  wkrótce  zostanie  opublikowana  lista  szczegółowych

przedsięwzięć,  wraz  z  projektami  zmian  ustawowych,  zmierzających  do  wdrożenia

ogłoszonej w lutym tego roku Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata

2021-2030. 

Pani  Dyrektor  Olszewska  poinformowała  ,  że  na  stronie  urzędu  zostanie

zamieszczona fotorelacja ze spotkania oraz nagranie.

Pani Dyrektor  przekazała również informację, że w najbliższym czasie rozpocznie

się realizacja programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021”. Opieka wytchnieniowa ma

odciążyć członków rodzin poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach, w obecnej

edycji  nie jest  brane pod uwagę kryterium dochodowe. Kolejnym programem , którego

realizacja  niebawem nastąpi  jest  „Asystent  osobisty  osoby  niepełnosprawnej  –  edycja

2021”.

         Protokolant Przewodnicząca Rady

Małgorzata Nakonieczna                                    Agnieszka Zańko                


