Protokół Nr 4/2016r.
z posiedzenia Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
przy Prezydencie Miasta Jeleniej Góry odbytego 14.01.2016r. w siedzibie
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W posiedzeniu uczestniczyli Członkowie Rady:
Przewodniczący – Bogusław Gałka
Wiceprzewodnicząca – Teresa Adamowicz
Sekretarz – Zofia Opacka
Członek – Grażyna Pawlukiewicz-Rehlis
Członek – Eugeniusz Markiewicz
oraz Kierownik Działu Rehabilitacji – Sylwia Myślicka
Porządek posiedzenia:
1. Odczytanie i przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
2. Korekta Planu Pracy Rady na lata 2015-18.
3. Sprawy różne.
Ad. 1 Protokół Nr 3 z posiedzenia Rady odbytego 07.12.2015r. odczytała
Sekretarz Zofia Opacka. Protokół został przyjęty jednogłośnie.
Ad.2 Wszystkie punkty Planu Pracy poddane zostały dyskusji i uzyskały nową
formę zapisu. Celem takiego działania było określenie, jak najdokładniej,
kompetencji i możliwości Rady w stosunku do potrzeb i oczekiwań środowiska
osób niepełnosprawnych. W pkt.3 Planu Przewodniczący Bogusław Gałka
przedstawił propozycję, aby przynajmniej raz na pół roku, przy udziale Urzędu
Miasta, organizowane były spotkania, na których organizacje i stowarzyszenia
informowałyby o swojej działalności i realizacji potrzeb swoich członków.
Zainteresowani, chcący przedstawić swój zakres działania na szerszym forum,
zgłaszają akces Radzie. Plan Pracy Rady w załączeniu.
Ad.3 Przewodniczący Bogusław Gałka podkreślił korzyści płynące z zatrudniania
osób niepełnosprawnych, dlatego też w br. zostanie zorganizowana
VI konferencja, której tematyka jest do uzgodnienia w zależności od potrzeb.
Przewodniczący poprosił Radę o zgodę na zaproszenie Mirosława Kocuba,

Kierownika Działu PIP, na następne posiedzenia Rady. Obecni wyrazili zgodę.
Prezydent Miasta Jeleniej Góry Marcin Zawiła oraz Duszpasterstwo Osób
Niepełnosprawnych przy Parafii p.w. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Jeleniej
Górze 17.01.2016r. organizują XI Spotkanie Opłatkowe Osób
Niepełnosprawnych, na które zaproszeni zostali Członkowie Rady, a do udziału
w liturgii uroczystej Mszy św. koncelebrowanej przez Biskupa Legnickiego
Marka Mendyka zaproszono Teresę Adamowicz i Grażynę Pawlukiewicz-Rehlis.
JFOON wystąpiło do GIODO o ograniczenie różnych podmiotów w kserowaniu
dokumentów osób niepełnosprawnych i starszych. Otrzymana odpowiedź
informowała, że w tym zakresie musi nastąpić zmiana uprawnień.
JFOON zwróciło się też z prośbą do Kancelarii Prezydenta RP o równe
traktowanie sportowców. Z odpowiedzi dowiedziano się, że są
w przygotowaniu projekty mające na celu honorowanie medalistów
niepełnosprawnych w stopniu równym jak pełnosprawnych.
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Plan pracy Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
przy Prezydencie Miasta Jeleniej Góry na lata 2015-2018

1.Opiniowanie podziału środków z PFRON.
2.Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej oraz propagowanie
i wspieranie działań mających wpływ na stanowione prawo w zakresie
niepełnosprawności.
3.Udział w spotkaniach organizacji pozarządowych działających na rzecz osób
niepełnosprawnych. Identyfikacja organizacji pozarządowych.
4.Reprezentowanie środowiska osób niepełnosprawnych celem realizacji ich
praw i rozwiązywania problemów.
5.Inicjowanie działań mających na celu integrację środowisk osób
niepełnosprawnych: „Jeleniogórzanin bez barier.”
6.Promowanie działań i osób pracujących na rzecz rehabilitacji zawodowej:
„Przyjazny pracodawca osób niepełnosprawnych.”
7.Współpraca z Wydziałem Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji
Pozarządowych Urzędu Miasta w organizowaniu konferencji poświęconych
problematyce osób niepełnosprawnych.
8.Współpraca z Powiatową Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy
Staroście Jeleniogórskim.
9.Podnoszenie świadomości i wiedzy społeczeństwa na temat problemów
i potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez:
a) organizowanie kampanii mających na celu tworzenie ułatwień dla
niepełnosprawnych pracowników oraz klientów handlu i usług,
b) działanie punktu informacji i doradztwa.
10.Wnioskowanie o powołanie Pełnomocnika do Spraw Osób
Niepełnosprawnych.
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