Raport z Konsultacji społecznych dot.
” Miejskiego Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016-2021”
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 406/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia
28 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu
„Miejskiego Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016-2021” w dniu
14 listopada 2016 r. w godzinach od 16³° do 18³° w sali konferencyjnej szczecińskiego
Domu Sportu odbyło się otwarte spotkanie z mieszkańcami Miasta Szczecin.
Celem konsultacji było zebranie od mieszkańców propozycji, uwag i opinii
dotyczących projektu „Miejskiego Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na
lata 2016-2021”.
W konsultacja udział wzięło 21 osób.
Konsultacje poprzedzone były krótką prezentacją „Programu Działań na rzecz Osób
Niepełnosprawnych na lata 2016-2021” przez Panią Martę Giezek Dyrektora Miejskiego
Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.
Następnie rozpoczęła się dyskusja.

Zestawienie uwag i opinii wniesionych do projektu
„Miejskiego Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016-2021”

Nr
uwagi

Autor uwagi,
opinii

Uwaga, opinia

1. Anna Podgórna

W celu promocji
rejestracji osób
z niepełnosprawnością
proponuje się
przeprowadzenie szkoleń
przystosowujących do
podjęcia zatrudnienia

Anna Podgórna

Szkolenia komputerowe
dla osób
z niepełnosprawnością
zamienić na szkolenia
z zakresu nowoczesnej
technologii

2.

Sposób wykorzystania uwagi,
opinii
Uwzględniono poprzez dodanie
w rekomendacjach na str. 31,
jak również w celach – cel 1
„Promocja zatrudnienia osób
niepełnosprawnych
„w naszej instytucji pracują
osoby niepełnosprawne”,
działanie 6 - szkolenia osób
z niepełnosprawnością
przystosowujące
do podjęcia zatrudnienia
Uwzględniono poprzez dodanie
w rekomendacjach str. 42, jak
również
w: cel 3 „Wyrównywanie szans
osób niepełnosprawnych na
wszystkich poziomach
edukacji”, działanie 1 –

Uzasadnienie

szkolenia
z zakresu nowoczesnej
technologii dla osób
z niepełnosprawnością
(internetowa obsługa BOI, ePUAP,
bankowa,
skype, itp)

3.

Anna Podgórna

4.

Anna Podgórna

5.

Maria Kurek

6.

Maria Kurek

Wprowadzenie system ulg
i zniżek
w programie Szczecin
Przyjazny Rodzinie
KARTA N+

W trakcie grup FOKUS-owych
odbyła się dyskusja na ten temat

Uwzględniono poprzez dodanie
w rekomendacjach str. 42, jak
również:
cel 6 -„Kształtowanie
Szkolenie w szkołach
i rozwijanie świadomości
i placówkach oświatowych
społecznej
dla Dzieci w celu
w zakresie dostrzegania
podniesienia akceptacji
i rozumienia problemów osób
społecznej
z niepełnosprawnością”,
i szacunku dla osób
działanie 2 - zajęcia
niepełnosprawnych
w formie warsztatów dla dzieci i
młodzieży szkolnej w celu
podniesienia akceptacji
społecznej i szacunku dla osób
niepełnosprawnych
Postulat: Cel 1 Promocja
Uzupełniono poprzez dodanie –
zatrudnienia osób
Cel 1 Promocja zatrudnienia
niepełnosprawnych
osób niepełnosprawnych
„w naszej instytucji
„w naszej instytucji pracują
pracują osoby
osoby niepełnosprawne”,
niepełnosprawne”–
działanie 2 - zwiększenie liczby
działanie 2 - zwiększenie
miejsc zatrudnienia
liczby miejsc zatrudnienia
wspomaganego, dodano
wspomaganego – brak jest
realizatorów PUP
organizatorów
i NGOs
Postulat: Cel 1 „Promocja Uwzględniono poprzez zmiana
zatrudnienia osób
ilość zakładów aktywności
niepełnosprawnych
społecznej
„w naszej instytucji
na ilość zakładów aktywności
pracują osoby
zawodowej

podjęte działania
zwiększających
ulgi
i uprawnienia
osób
z
niepełnosprawno
ścią, do
wprowadzenia
w trakcie
realizacji
Programu
Działań

Przyjęto,
że forma
warsztatów
będzie bardziej
odpowiednia niż
szkolenia

7

Barbara Jaskierska

8.

Barbara Jaskierska

9.

Barbara Jaskierska

niepełnosprawne”,
działanie - promowanie
i wdrażanie ekonomii
społecznej, wskaźnik
realizacji działań – ilość
zakładów aktywności
społecznej powinno być
ilość zakładów aktywności
zawodowej
Postulat: Cel 3 –
„Wyrównywanie szans
osób niepełnosprawnych
na wszystkich poziomach
edukacyjnych”, działanie
Uwzględniono poprzez zmianę
3 - Miejski Program
działania na -podejmowania
Wczesnej
działań
Wielospecjalistycznej
w zakresie wdrażania
Skoordynowanej
programów wczesnego
Kompleksowej
wykrywania wad rozwojowych
Rehabilitacji zmienić na
i rehabilitacji Dzieci
podejmowania działań
z niepełnosprawnością oraz
w zakresie wdrażania
zagrożone niepełnosprawnością,
programów wczesnego
określono wskaźniki – ilość
wykrywania wad
projektów, programów,
rozwojowych
wyznaczono realizatora działań
i rehabilitacji Dzieci
- NGOs
z niepełnosprawnością
oraz zagrożone
niepełnosprawnością,
zmiana realizatora na
NGOs
Postulat: Cel 3
„Wyrównywanie szans
osób niepełnosprawnych
na wszystkich poziomach
edukacyjnych”, działanie
Uwzględniono poprzez zmianę
6 – przekształcenia
działania na dostosowanie
w systemie oświaty
profilów kształcenia osób
przystosowane do potrzeb
z niepełnosprawnością
osób niepełnosprawnych
do potrzeb rynku pracy, dodano
na dostosowanie profilów
realizatora NGOs
kształcenia osób
z niepełnosprawnością
do potrzeb rynku pracy,
dodanie realizatora NGOs
Postulat: Cel 3
„Wyrównywanie szans
Uwzględniono poprzez
osób niepełnosprawnych
dodanie realizatora NGOs
na wszystkich poziomach

10.

11.

Barbara Jaskierska

Maria Kurek

edukacyjnych”, działanie
12 - obowiązkowe zajęcia
wczesnego wspomagania,
realizowane od chwili
rozpoznania dysfunkcji
rozwojowych, dodanie
realizatora NGOs
Postulat: cel 3
„Wyrównywanie szans
osób niepełnosprawnych
na wszystkich poziomach
edukacyjnych”, działanie
13 - upowszechnianie
wsparcia dla osób
z niepełnosprawnością
i ich rodzin poprzez
pomoc wolontariuszy
i asystentów osób
niepełnosprawnych,
zmiana na
upowszechnianie wsparcia
dla osób
z niepełnosprawnością
i ich rodzin poprzez
pomoc wolontariuszy
i asystentów osobistych
osób niepełnosprawnych
Postulat: cel 4 Poprawa
dostępu
i rozszerzenie zakresu
informacji dla osób
niepełnosprawnych
i ich rodzin, działanie 3 większy dostęp do
darmowych porad
prawnych, wskaźniki
realizacji działań - ilość

Uwzględniono poprzez zmianę
działania - upowszechnianie
wsparcia dla osób
z niepełnosprawnością
i ich rodzin poprzez pomoc
wolontariuszy i asystentów
osobistych osób
niepełnosprawnych

Uwzględniono poprzez zmianę
zapisu na ilość udzielonych
darmowych porad prawnych

udzielonych porad prawnych
zmienić - ilość udzielonych
darmowych porad prawnych

12.

Barbara Jaskierska

13.

Barbara Jaskierska

Postulat: Cel 5 „Poprawa
jakości życia osób
z niepełnosprawnością”,
działanie 2 - sprofilowane
usługi asystenckie:
asystent szkolny,
asystent rodziny,
asystent zawodowy dodać
asystent osobisty
Postulat: Cel 5 „Poprawa

Uwzględniono poprzez
dokonanie zmian zapisu sprofilowane usługi asystenckie:
asystent szkolny,
asystent rodziny,
asystent osobisty
asystent zawodowy
Uwzględniono zmieniając zapis

14.

15.

Barbara Jaskierska

Barbara Jaskierska

jakości życia osób
z niepełnosprawnością”,
działanie 3 - mieszkania
chronione dla osób
z niepełnosprawnością
dodać - i wspomagane,
dodać realizatora NGOs
Postulat: Cel 5 „Poprawa
jakości życia osób
z niepełnosprawnością”,
działanie 11 - utworzenie
specjalistycznych
ośrodków dla autystów
i innych grup osób
z niepełnosprawnością po
śmierci ich opiekunów
zmienić na utworzenie
specjalistycznych
placówek wsparcia dla
osób
z niepełnosprawnościami
po śmierci ich opiekunów
Postulat: Cel 5 „Poprawa
jakości życia osób
z niepełnosprawnością”
dodać działanie zwiększenie ilości miejsc
pobytu dziennego dla
dorosłych osób
z niepełnosprawnościami

na - mieszkania chronione
i wspomagane dla osób
z niepełnosprawnością, dodano
realizatora NGOs

Uwzględniono poprzez zmianę
działania na utworzenie
specjalistycznych placówek
wsparcia dla osób
z niepełnosprawnościami po
śmierci ich opiekunów

Uwzględniono poprzez dodanie
działania - zwiększenie ilości
miejsc pobytu dziennego dla
dorosłych osób
z niepełnosprawnościami,
określono wskaźniki – ilość
miejsc oraz wyznaczono
realizatora - NGOs

