
Protokół ze spotkania Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie
Miasta Lublin z dnia 7 października 2020 roku.

W spotkaniu udział wzięły:
1. Agnieszka Zańko Przewodnicząca Rady
2. Monika Bardzka przedstawicielka MOPR w Lublinie
3. Anna Budzyńska
4. Anna Prokopiak
5. Justyna Spryszak
6. Joanna Olszewska
7. Ewa Sienkiewicz

Głównym tematem rozmowy była sytuacja osób niepełnosprawnych, instytucji i organizacji
pozarządowych w Lublinie, w czasie epidemii.
Przebieg spotkania:
1.Pani Dyrektor Joanna Olszewska na wstępie przypomniała o trwających pracach nad
nowym Programem działań Miasta Lublin na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców na
lata 2021-2025 oraz ponowiła prośbę o wszelkie uwagi  i  sugestie odnośnie programu.
Odnosząc  się  do  tematu  epidemii  wskazała,  że  Miasto  Lublin  od  początku  aktywnie
włączyło się w pomoc.

2.Pani  Dyrektor  Monika  Bardzka  przekazała  informacje  ws.  wykorzystania  środków
PFRON. Zwróciła uwagę, iż ze względu na obecną sytuację w zadaniach : dofinansowanie
sportu,  kultury,  rekreacji  i  turystyki  oraz  turnusów  rehabilitacyjnych,  MOPR  dysponuje
środkami ze zwrotów. W związku z tym, że zdania te mogą być również niezrealizowane,
środki  przeznaczone  na  nie  mogą  być  przesunięte  przez  Dyrektora  MOPR  Panią
Katarzynę Fus na inne cele, w tym na dofinansowanie likwidacji barier technicznych i w
komunikowaniu się. Jednocześnie wnioski wcześniej rozpatrzone negatywnie z powodu
braku środków, będą ponownie rozpatrywane.  Pani Dyrektor Monika Bardzka zwróciła się
z prośbą do Członkiń  Rady o przekazanie informacji,  o  dostępnych środkach PFRON
wszystkim zainteresowanym.
  

3.Pani  Anna  Budzyńska  podziękowała  MOPR  za  niesienie  pomocy,  szczególnie
w odniesieniu do samotnych osób Głuchych. Podkreśliła bardzo dobry kontakt mailowy
i szybką reakcję na prośby w codziennych sprawach, przez pracowników socjalnych. Jako
największy  problem,  z  którymi  stykają  się  Głusi  wskazała  dostęp  do  służby  zdrowia.
Teleporada jest rozwiązaniem niedostosowanym do potrzeb osób Głuchych, niezbędna
jest  pomocy  innych  osób.  Wizyta  w  szpitalu  wymaga  obecności  tłumacza  języka
migowego, który nawet jeśli jest z Głuchym, często nie jest wpuszczany do placówki. Pani
Anna Budzyńskie zwróciła także uwagę, na problem poczucia samotności i izolacji osób
niepełnosprawnych.

W  temacie  dostępności  dla  osób  niesłyszących,  wywiązała  się  rozmowa,  w  której
podkreślono  odcięcie  Głuchych  od  wszelkich  informacji  i  brak  kontaktu,  na  początku
pandemii.
 
4.Pani   Dyrektor  Joanna Olszewska wyraziła  podziękowania  dla  MOPR za wspieranie
osób  niepełnosprawnych  od  początku  epidemii.  MOPR,  przez  swoich  pracowników,
współpracując  z  organizacjami  pozarządowych  i  wolontariuszami,  udzielał  pomocy,
odpowiadając na zgłoszenia telefoniczne i mailowe. Mała ilość interwencji mieszkańców w



tej  sprawie  jest  dowodem,  że  pomoc  MOPR  szybko  i  skutecznie  docierała  do
potrzebujących.
5.Pani Agnieszka Zańko, Przewodnicząca Rady, również członek komisji  rozpatrujących
wnioski  o  likwidację  barier  dla  osób  niepełnosprawnych,  odniosła  się  do  kwestii
wykorzystania środków PFRON, zwracając uwagę, że środki są dostępne. Zwróciła się do
Członkiń  Rady  z  prośbą,  o  przekazywanie  osobom  niepełnosprawnym  informacji  o
możliwości ubiegania się o dofinansowania.
W  dalszej  wypowiedzi  Pani  Przewodnicząca  przypomniała  o  działalności  lubelskiej
Caritas, która prowadzi  punkt  wydawania ciepłych posiłków z kuchni  Anielskie Smaki  i
paczek  żywnościowych,  a także  udziela  pomoc  i  wsparcie  psychologiczne  osobom
potrzebującym i bezdomnym.
Odwołując się  do swoich doświadczeń z pracy w wielu  organizacjach pozarządowych,
podzieliła  się  z  Radą swoimi  spostrzeżeniami  o  problemach w czasie  epidemii.  Osoby
niepełnosprawne  zgłaszały  głównie problem utrudnionego  kontaktu  ze  służbą  zdrowia.
Powtarzały się także obawy i strach przed samotnością, poczucie izolacji, dotkliwy brak
kontaktów osobistych. Jednocześnie Pani Agnieszka Zańko zwróciła uwagę, że w ostatnim
czasie  reprezentowała  Społeczną  Radę  na  Ogólnopolskich  Zawodach  Łuczniczych
„Koziołek  2020”  oraz  Mistrzostwach  Polski  Juniorów  w  Pływaniu  ON,  które  zostały
zorganizowane  w  Lublinie  z zachowaniem  zaleceń  Państwowej  Inspekcji  Sanitarnej
i zastosowaniem wytycznych służb sanitarnych, w których udział wzięła bardzo duża ilość
zawodników. W rozmowach z zawodnikami, trenerami i opiekunami nieustannie przejawiał
się temat potrzeby treningów, które często dla osób z niepełnosprawnościami są jedyną
formą rehabilitacji społecznej i ruchowej.  
6. W  opinii  Pani  Justyny  Spryszak,  organizacje  pozarządowe  obecnie  funkcjonują
normalnie. PZN od czerwca przeprowadza projekty i szkolenia a także monitoring działań.
Wcześniej organizacje pracowały także hybrydowo.  
Osoby  niepełnosprawne  podkreślają  chęć  osobistych  spotkań.  Organizacje  w  różny
sposób  starają  się  zapewnić  bezpieczeństwo  uczestników  podczas  zajęć,  np.  Klub
przyjaciół Chorych na Parkinsona spotyka się w małych grupach.
7.Do tematu pracy placówek i zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom zajęć  odniosła
się Pani Dyrektor Joanna Olszewska. WTZ i ŚDS organizują pracę zmianową, rotacyjną
lub  hybrydową.  Dla  zapewnienia  środków  bezpieczeństwa  ograniczają  się  do  swoich
uczestników, tak aby nie było dużej wymiany osób. Stała grupa uczestników pracuje ze
stałym  prowadzącym.  Mimo  trudnej  sytuacji  jest  duże  zainteresowanie  uczestników
zajęciami. Większość placówek odnotowuje 100% frekwencję.
W Lublinie w mniejszym lub większym stopniu wszystkie placówki realizują zadania. Urząd
Miasta pracuje cały czas, z zachowaniem środków bezpieczeństwa.
8.Pani  Anna Prokopiak przekazała,  że  Stowarzyszenie Alpha do 06.05 działało  online.
Aktualnie  pracuje  normalnie.  Stowarzyszenie realizuje  projekty i  kontrakt.  W związku z
epidemią  odnotowano  zwiększenie  liczby  zgłoszeń  chętnych  na spotkania
z psychoterapeutą lub psychiatrą. Do 1 roku wydłużył się czas oczekiwania na diagnozę
autyzmu.
Pani Anna Prokopiak przyłączyła się do opinii, że podopieczni Alphy podkreślają potrzebę
bezpośrednich kontaktów.

9.W  odpowiedzi  na  postulat  Pani  Anny  Prokopiak  aby  standardy  rozwiązań
dostosowanych  do  autystów  wpisać  do  Programu  działań,  Pani  Dyrektor  Joanna
Olszewska  wyjaśniła,  że  zagadnienia  te  będą  uwzględniane  w  projektach  standardów
dostępności w mieście.



10.W  odpowiedzi  na  pytanie  Pani  Agnieszki  Zańko,  czy  w  bieżącym  roku  będziemy
organizowali  galę,  na  której  wręczane  są  Medale  Prezydenta  dla  środowiska  osób
niepełnoprawnych, Pani Dyrektor Joanna Olszewska wyjaśniła, że uroczysta gala została
przełożona na przyszły rok. Przewidywana jest organizacja Targów Aktywności w formie
online, jako prezentacja organizacji i placówek na stronach internetowych.
11.Pani  Justyna  Spryszak  zwróciła  uwagę  na  problem  hulajnóg  pozostawionych
w miejscach do tego nieprzeznaczonych, na chodnikach miejskich. Pani Dyrektor Joanna
Olszewska  wyjaśniła,  że  umowa z  operatorem wskazuje  miejsca  parkingowe,  niestety
użytkownicy hulajnóg nie stosują się do parkowania w wyznaczonych miejscach. Problem
został już dostrzeżony. Miasto podejmuje  starania rozwiązania tej sprawy.  

12.Członkinie  Rady zadeklarowały gotowość i  chęć odbycia wizyty  studyjnej  w Szkole
Podstawowej  nr  58 na ul.  Berylowej,  jak tylko będzie to  możliwe ze względu na stan
epidemii.

13.Pani Dyrektor Joanna Olszewska podziękowała Radzie za współpracę, zrozumienie i
gotowość do pracy  w systemie  online.  Zwróciła  się  jednocześnie  z  prośbą o wymianę
doświadczeń i przekazywanie wszelkich uwag.

Na tym spotkanie zakończono.
Ze względu na bezpieczeństwo uczestniczek oraz obowiązujący stan epidemii spotkanie
odbyło się zdalnie.

Protokołowała : Ewa Sienkiewicz
Przewodnicząca Społecznej Rady

ds. Osób Niepełnosprawnych
przy Prezydencie Miasta Lublin

  


