PROTOKÓŁ
spotkania z mieszkańcami Miasta Szczecin w ramach konsultacji społecznych
dotyczących projektu Miejskiego Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych
na lata 2016-2021 w dniu 14.11.2016.
Spotkanie z mieszkańcami Miasta Szczecin odbyło się w dniu 14.11.2016 r. w Sali
konferencyjnej Szczecińskiego Domu Sportu. Rozpoczęło się zgodnie z wcześniejszymi
ustaleniami o godzinie 16:30. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Urzędu Miasta,
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie, Gremium doradczego pracującego przy
tworzeniu Programu oraz mieszkańcy Szczecina. Obecnych było 21 osób wpisanych na listę.
Uwagi i propozycje do projektu Miejskiego Programu Działań na rzecz Osób
Niepełnosprawnych można było składać poprzez zabranie głosu w trakcie spotkania
Lista osób obecnych wpisanych na listę:
PRZEDSTAWICIELE URZĘDU MIASTA SZCZECIN:
Krzysztof Soska – Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin,
Beata Bugajska – Dyrektor Wydziału Spraw Społęcznych
PRZEDSTAWICIELE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WPISANYCH NA LISTĘ
MIESZKAŃCY MIASTA SZCZECIN WPISANI NA LISTĘ
MODERATOR/PROWADZĄCA
Marta Giezek
Przedmiotem w/w spotkania było uzyskanie opinii mieszkańców Miasta Szczecin oraz
zebranie wniosków na temat projektu Miejskiego Programu Działań na rzecz Osób
Niepełnosprawnych na lata 2016-2021.
Zebranie rozpoczęła dyrektor MOPR Marta Giezek. Przywitała przybyłych mieszkańców,
przedstawicieli Urzędu Miasta,
Spotkanie rozpoczęła Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.
Powitała przybyłych gości oraz mieszkańców miasta, przedstawiła harmonogram spotkania, a
następnie zaprezentowała główne założenia projektu dokumentu Miejskiego Programu
Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016-2021. Po prezentacji przedstawione
zostały opinie ekspertów na temat projektu Dokumentu. Pani prof. US. Dr hab. Teresa

Żółkowska – Dyrektor Instytutu Pedagogiki US oraz prof. dr hab. Beata Karakiewicz Dziekan
Wydziały Nauk o Zdrowiu PUM wydały pozytywne opinie na temat projektu.
Pani Anna Podgórna, Sekretarz WRdsON, wolontariusz.
Po przeczytaniu programu Pani Skeretarz zgłosiła kilka sugestii. Sugestie dotyczą celi
operacyjnych

programu.
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niepełnosprawne do podjęcia pracy jeszcze przed dokształcaniem. Bezrobocie związane jest
często z naturalną bezrobotnością, strachem przed podjęciem pracy. Potrzebne są szkolenia i
warsztaty psychologiczne zachęcające do podjęcia zatrudnienia.
W celu 3 zaproponowana została zmiana i wprowadzenie szkolenia z zakresu
nowoczesnych technologii zamiast szkoleń komputerowych.
W celu 5 zostało zaproponowane wprowadzenie Karty Osób Niepełnosprawnych na
wzór Karty Seniora w ramach programu Szczecin Przyjazny Rodzinie.
Pani Sekretarz zgłosiła uwagi odnośnie braku szkolenia dla dzieci i spotkań w
szkołach z zakresu problemów osób niepełnosprawnych, wsparcia itp. w celu poprawienia
świadomości wśród najmłodszych na temat osób z niepełnosprawnościami. Szkolenia
powinny być prowadzone przez osoby, które mają duże doświadczenie w tej materii i pracują
z osobami z wieloma niepełnosprawnościami.
Józej Małosek, Polski Związek Niewidomych,
Tylko 2 % dzieci, uczy się w szkołach specjalistycznych. PZN prowadzi w nich
kampanię, których celem jest przedstawienie problemów osób niewidomych. W opinii PZN
można wykonywać takie działania, nawet bez wpisania ich do programu.
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niepełnosprawnych. Urzędy i instytucje są pomocne dla osób i organizacji działających na
rzecz osób niepełnosprawnych. Dużo rzeczy w mieście zostało poprawionych i zmienionych.
Zgłoszony został problem realizacji inwestycji drogowych, które konsultowane ze Związkiem
dopiero na etapie odbioru gdzie nie możliwe jest wprowadzenie już zmian i poprawek.
W opinii Pana Prezesa świadomość pracodawców nie jest zbyt niska. PZN jest jednym
z większych pracodawców na terenie Szczecina dla osób niepełnosrawpnych. Zatrudnia 22
ON. Fundacja, która prowadzą szuka od dłuższego czasu pracownika, jednak osoby
niepełnosprawne nie chcą podjąć zatrudnienia. Zgłosiły się 4 osoby, jedna z tych osób
wykorzystała zatrudnienie do uzyskania innych przywilejów.
Dyrektor Marta Giezek podkreśliła, że jest to problem, na który na pewno trzeba
będzie zwrócić uwagę.

Pani Barbara Jaskierska, Prezes PSOUU Koło w Szczecinie.
Pani Prezes zaproponowała szereg zmian w zapisach projektu programu. Zapis w Celu
3 – zapis „Przekształcenia w systemie oświaty przystosowane do osób niepełnosprawnych”.
Zapis w opinii Pani Prezes jest niezrozumiały.
Dyrektor Marta Giezek wyjaśniła iż zapis tyczy się przekształcenia treści
edukacyjnych w taki sposób, aby dostosować je do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Zapowiedziała zmianę i uszczegółowienie tego zapisu.
Pani Prezes zwróciła uwagę iż konieczna jest także zmiana nazwy Miejskiego
Programu Wielospecjalistycznej Skoordynowanej Kompleksowej Rehabilitacji – zapis
niejasny. Dodatkowo realizatorem tego typu programu powinny być również organizacje
pozarządowe.
Pani Prezes zwróciła uwagę iż w punkcie dotyczącym mieszkań chronionych powinny
być wpisane organizacje pozarządowe jako podmioty prowadzące. Pani Prezes zwróciła
uwagę na to iż należy wyraźnie różnicować prowadzone mieszkania na wspomagane i
chronione, ponieważ jest to bardzo istotne w kwestii aplikowana o środki z budżetu państwa.
Pani Prezes poprosiła również o wpisanie organizacji pozarządowych do punktu
dotyczącego Opieki nad osobą niepełnosprawną w sytuacji zapewnienia nagłej opieki, (np. w
wyniku choroby czy śmierci opiekuna) ponieważ tego typu działania są już obecnie
prowadzone.
Pani Prezes zgłosiła uwagę iż w rekomendacjach w zapisie dotyczącym utworzenia
ośrodka wsparcia lub dziennego domu pomocy społecznej dla autystów i innych grup osób po
śmierci ich opiekunów należałoby rozszerzyć zapis o inne grupy osób niepełnosprawnych
oraz usunąć zapis o śmierci opiekunów.
Pani Prezes zwróciła uwagę iż w programie powinno się znaleźć dokładne objaśnienie
definicji zaburzenia psychicznego, aby można było rozdzielić kwestie związane z
rehabilitacją i leczeniem.
Dyrektor Marta Giezek wyjaśniła iż część zapisów w projekcie dokumentu wynika z
rekomendacji organizacji, które brały udział przy tworzeniu programu oraz zapewniła, że
zapisy budzące wątpliwości zostaną zredagowane zgodnie z uwagami zgłaszanymi podczas
konsultacji społecznych.
Maria Kurek, PSOUU Koło Szczecin

Zwróciła uwagę iż tworzenia ośrodka dla osób autystycznych nie jest odpowiednim
rozwiązaniem, ponieważ te osoby lepiej rozwijają się w szerszej grupie. Podkreśliła również,
że osoby niepełnosprawne dobrze rozwijają się w szerszym środowisku.
Krzystof Soska, Zastępca Prezydenta Szczecina
Prezydent Krzysztof Soska podziękował za pracę nad programem, podkreślił, że jest to
ostatni etap przygotowań projektu i wyraził nadzieję iż uda się zakończyć prace i przyjąć
jeszcze w listopadzie dokument, który będzie wyznacznikiem działań Gminy Miasto Szczecin
w przyszłości.
Podziękował również organizacjom pozarządowym oraz mieszkańcom, którzy
zaangażowali się w realizację dokumentu.
Dyrektor Marta Giezek zakończyła spotkanie i podziękowała wszystkim osobom za
udział w spotkaniu, a także zapewniła iż wszystkie uwagi będą wzięte pod uwagę przy
tworzeniu ostatecznej wersji dokumentu.

Załączniki:
1. Lista osób uczestniczących w spotkaniu.

