
Protokół z posiedzenia Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie
Miasta Lublin

z dnia 12 marca 2021 r.

W spotkaniu udział wzięli:
1. Agnieszka Zańko
2. Anna Budzyńska
3. Justyna Spryszak
4. Anna Prokopiak
5. Joanna Olszewska
6. Magdalena Suduł
7. Anna Kocot

Głównymi tematami spotkania były: 
-projekt  uchwały  Rady  Miasta  Lublin  ws. podziału  środków  z  PFRON  na  zadania  z  zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2021 r., 
-zasady udzielania dofinansowań ze środków PFRON
-projekt  wniosku  MOPR  o  dofinansowanie  organizacji  sportu,  kultury,  turystyki  i  rekreacji  ze
środków PFRON.

Przebieg spotkania:
 
1.  Na wstępie Pani Dyrektor Joanna Olszewska przypomniała, że głównym celem spotkania jest
zaopiniowanie  projektu  uchwały  RM  ws.  podziału  środków  PFRON  jak  i  propozycje  zmian
w zasadach dofinansowania  tych środków. Oba dokumenty  zostały przesłane do zapoznania się
członkiniom Rady.
2.  Następnie  głos  zabrała  Pani  Magdalena  Suduł  z  MOPR  w  Lublinie  przedstawiając  oba
dokumenty  stanowiące  podstawę  realizacji  działań  i  wsparcia  na  rzecz  niepełnosprawnych
mieszkańców  Lublina.  Odnosząc  się  do  projektu  uchwały  ws.  określenia  zadań  z  zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON
na rok 2021 r.  Konstrukcja uchwały jest  analogiczna do ubiegłorocznej jeśli  chodzi  o schemat
tabeli.  Istotną  różnicą  w  stosunku  do  roku  poprzedniego  jest  zwiększenie  środków
do wykorzystania. W  bieżącym roku Miasto Lublin otrzymało środki wyższe o blisko 1 718 tys.
W związku z tym,  przewidywane są zwiększenia kwot  na realizację zadań zarówno z zakresu
rehabilitacji zawodowej jak i społecznej. W zakresie rehabilitacji zawodowej został złożony wniosek
z  MUP w  Lublinie  o  zwiększenie  środków  o  50  tys.  zł  do  kwoty  400  tys.  zł.  MUP wskazał
najistotniejsze  realizowane zadania:  zwrot  kosztów wyposażenia  stanowisk  pracy  150  tys.  zł.,
jednorazowe  dofinansowanie  kosztów  rozpoczęcia  działalności  150  tys.  zł  i  zwrot  wydatków
na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy 100tys.zł. 
W zakresie rehabilitacji  społecznej realizowanej przez MOPR w Lublinie w relacji  do ubiegłego
roku,  zadnia  dotyczące  dofinansowania  udziału  w  turnusach  rehabilitacyjnych,  dofinansowania
zaopatrzenia  w  sprzęt  rehabilitacyjny,  przedmioty  ortopedyczne  i  środki  pomocnicze,
dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych czy w komunikowaniu się oraz
kosztów  dofinansowania  tworzenia  i  działania  WTZ,  łączna  kwota  środków  na  rehabilitację
społeczną, na ww. zadania wynosi 11 747 tys. zł. Środki na koszty stałe działalności WTZ wzrosły
324 tys. zł.  Kwota zwiększenia wsparcia dla indywidualnych mieszkańców wzrosła w stosunku
do roku  ubiegłego  1  300  tys.  zł.  Wyższe  kwoty  przyczyniły  się  do  zmiany  na  korzyść  zasad
przyznawania wsparcia indywidualnego. W uchwale przedstawiono ogólne kwoty nie rozdzielone
na szczegółowe zadania aby umożliwić przesuwanie środków zgodnie z aktualnymi potrzebami
mieszkańców.
3.  Przewodnicząca Rady Pani Agnieszka Zańko przeprowadziła głosowanie.  Projekt uchwały ws.
określenia  zadań  z  zakresu  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  osób  niepełnosprawnych
finansowanych  ze  środków  PFRON  na  rok  2021  został  został  jednogłośnie  zaopiniowany
pozytywnie.  Następnie  przewodnicząca  Społecznej  Rady  zwróciła  się  do  Magdaleny  Suduł



z prośbą  o  przedstawienie  zasad  udzielania  dofinansowania  w  2021r.  ze  szczególnym
uwzględnieniem zmian w stosunku do ubiegłego roku.
4.  Odnosząc  się  do  zasad  udzielania  dofinansowania  w  2021  roku  zadań  realizowanych
ze środków PFRON, Magdalena Suduł zwróciła uwagę, że w bieżącym roku zostały wprowadzone
niewielkie zmiany mające na celu łagodniejsze podejście, mniej restrykcyjne, mniej ograniczające
i na korzyść przyznawania wsparcia indywidualnego. 
W  porównaniu  do  roku  poprzedniego,  z  uwagi  na  zwiększenie  środków,  dofinansowanie
uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych nie jest ograniczone do czasowo; udział  w turnusie
rehabilitacyjnym  w  ciągu  ostatnich  3  lat  nie  wyklucza  możliwości  otrzymania  dofinansowania
w roku bieżącym. Wprowadzono wyższe kwoty wsparcia powyżej limitu NFZ w wys. 150% kwoty
limitu  dofinansowania  przedmiotów  ortopedycznych  i  środków  pomocniczych,  których  wartość
przekracza 1 tys. zł., a dla osób których dochód mieści się w kryteriach wynikających z ustawy
o pomocy społecznej przewidziano dofinansowanie w wysokości 150 % limitu NFZ. Zwiększono
kwotę  dofinansowania  do  aparatu  słuchowego  która  będzie  wynosiła  1000  zł  oraz  zakupu
komputera w ramach dofinansowania sprzętu rehabilitacyjnego do 60 % kosztów nie więcej niż
1500 zł. Programy logopedyczne dofinansowanie będą do 800 zł. Dofinansowania do podnośników
i  podjazdów  w  budynkach  wielorodzinnych  mogą  być  przyznawane  przez  cały  rok.
O dofinansowanie  do  likwidacji  barier  technicznych  w  pierwszym  półroczu  mogą  ubiegać  się
również osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, a w drugiej połowie roku z lekkim
stopniem niepełnosprawności. W zadaniu likwidacja barier w komunikowaniu się zwiększono limit
dofinansowania do zakupu komputera nie więcej niż 2 tys. zł i do tabletu 560 zł.
Jednocześnie wprowadzono  zmiany  formalne  porządkujące  zarządzenie  dyrektora  MOPR.
Członkinie  Rady  wyraziły  obawę  przed  wzrostem  cen  sprzedaży  sprzętu  rehabilitacyjnego
w związku ze zwiększeniem dofinansowania do tych przedmiotów.
5. Przewodnicząca Rady Pani Agnieszka Zańko przeprowadziła głosowanie.  Projekt Zarządzenia
Dyrektora MOPR w Lublinie ws. zasad udzielania dofinansowania w 2021 ze środków PFRON
został został jednogłośnie zaopiniowany pozytywnie.
6.  Pani  Anna  Prokopiak  przekazała  Społecznej  Radzie  zaproszenie  dziekanów  Wydziałów
Psychologii i Pedagogiki UMCS na wizytę studyjną celem odwiedzenia nowych budynków uczelni
pod kątem dostępności  dla  studentów  z  niepełnosprawnościami  i  innych osób  ze specjalnymi
potrzebami. Spotkanie zostało zaplanowane na 23 marca 2021 r.
7.  Pani  Justyna  Spyszak  przekazała  informacje  o  tworzeniu  przez  FLOOP  zespołów
akredytacyjnych,  do  określania  potrzeb  osób  z  niepełnosprawnościami.  Na  obecną  chwilę
poszukiwana do współpracy jest osoba na wózku i słabosłysząca.
8. Społeczna Rada zaopiniowała pozytywnie projekt wniosku MOPR w Lublinie o dofinansowanie
organizacji  sportu,  kultury,  turystyki  i  rekreacji  ze  środków PFRON,  który  będzie  obowiązywał
od listopada 2021 r. Zmiany dotyczą kwestii formalnych, uzupełnienia, doprecyzowania informacji
we wniosku, załączników. Zasady sporządzania kosztorysów pozostają bez zmian.

Ze  względu  na  obowiązujący  stan  epidemii  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  uczestniczkom
spotkanie odbyło się zdalnie.

Protokołowała:
Ewa Sienkiewicz

 


