Protokół Nr 21/2018
z posiedzenia Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
przy Prezydencie Miasta Jeleniej Góry odbytego 24 maja 2018r.
w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
W posiedzeniu uczestniczyli:
Wiceprzewodnicząca Rady – Teresa Adamowicz
Sekretarz Rady – Grażyna Pawlukiewicz-Rehlis
Członkowie – Zofia Antoszewska, Andrzej Wójcik
Kierownik Działu Rehabilitacji MOPS – Sylwia Myślicka
Pracownik WSSZiOP UM Jelenia Góra – Joanna Skoczeń
Porządek posiedzenia:
1.Otwarcie posiedzenia, odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2.Pismo Pana Stanisława Stryjewskiego ws. ustalenia kryteriów podziału środków z PFRON oraz
przyznawania środków na turnusy rehabilitacyjne.
3.Kryteria przyznawania dofinansowań ze środków PFRON mieszkańcom gminy Jelenia Góra na 2018r.
4.Zaopiniowanie wniosku przedstawionego przez Panią Sylwię Myślicką.
6.Wyznaczenie terminu następnego posiedzenia Rady.
Ad 1. Pani Teresa Adamowicz otworzyła posiedzenie i powitała jego uczestników. Następnie
Członkowie Rady zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia w dniu 6 marca 2018r. Rada
jednogłośnie zaakceptowała protokół.
Ad 2. Rada zapoznała się z treścią pisma. Członkowie Rady zdecydowali, że po uzyskaniu z Działu
Rehabilitacji MOPS szczegółowych informacji dot. wniosku P Stryjewskiego oraz pomocy przez niego
uzyskanej w latach poprzednich – zostanie mu udzielona odpowiedź.
Ad 3. Rada zapoznała się z proponowanymi kryteriami (zał. nr 1 do protokołu), wg których
w bieżącym roku będzie udzielana pomoc mieszkańcom Jeleniej Góry ze środków PFRON. Pani Sylwia
Myślicka omówiła różnice w zaproponowanych kryteriach w stosunku do tych stosowanych w roku
poprzednim. Główna zmiana dotyczy rezygnacji z kryterium „aktywności zawodowej”, co zwiększy
w tym roku szanse osób niepracujących zawodowo na pomoc ze środków PFRON. Z kolei wśród
przedmiotów, na które można uzyskać dofinansowanie w ramach likwidacji barier architektonicznych,
w komunikowaniu się i technicznych, pojawiło się pięć nowych pozycji, tj. czytak dla osoby
z dysfunkcją narządu wzroku, odkurzacz automatyczny, robot wieloczynnościowy, schodołaz i tablet.
Następnie odbyło się głosowanie nad zaproponowanym projektem. Rada jednogłośnie, pozytywnie
zaopiniowała kryteria.
Ad 4. Kierownik Działu Rehabilitacji MOPS Pani Sylwia Myślicka przedstawiła Radzie treść wniosku
wymagającego wydania indywidualnej opinii Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób
Niepełnosprawnych: wniosek dotyczył niepełnosprawnej osoby, w trudnej sytuacji zdrowotnej
i materialnej, która wnioskuje o dofinansowanie do zakupu wózka, ortezy oraz sznurówek. Odbyło się
głosowanie - wniosek jednogłośnie uzyskał pozytywną opinię Rady.
Ad 6. Termin następnego posiedzenia Rady wyznaczono na 29 maja 2018 r. - na tym posiedzenie
zakończono.
Protokołowała:
Pracownik WSSZiOP UM
Joanna Skoczeń

Wiceprzewodnicząca Rady:
Teresa Adamowicz

