Protokół Nr 3/2015r.
z posiedzenia Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
przy Prezydencie Miasta Jeleniej Góry odbytego 07.12.2015r. 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 MOPS – Sylwia Myślicka

Porządek posiedzenia:
1.Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Odczytanie pisma skierowanego do Prezydenta Miasta.
3. Przedstawienie zmiany planu zadań, na które przeznacza się środki
przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
na 2015r.
4. Sprawy różne.

Ad.1 Protokół Nr 2 z posiedzenia Rady odbytego 18.11.2015r. odczytała
Sekretarz Zofia Opacka. Protokół został przyjęty jednogłośnie.
Ad.2 Pismo Rady do Prezydenta Miasta z prośbą o powołanie Pełnomocnika
ds. Osób Niepełnosprawnych z odpowiednimi kompetencjami i budżetem
odczytał Przewodniczący Bogusław Gałka. Pismo zostanie przekazane
Prezydentowi Miasta.
Ad.3 Kierownik Działu Rehabilitacji MOPS Sylwia Myślicka przedstawiła
zmiany finansowe, jakie zaszły w trakcie realizacji planu przyjętego na 2015r.
Tak więc w dziale I Rehabilitacja zawodowa w pkt.1 przyjęta kwota została
zmniejszona o 612,00 zł co ma związek z kosztami wymiany walut.

W pkt. 4 pozostało 10 000,00 zł ponieważ Powiatowy Urząd Pracy nie
wykorzystał tych pieniędzy, a przeznaczone były na finansowanie wydatków
na usługi i instrumenty rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych.
W dziale II Rehabilitacja społeczna pkt.2 pozostało 29 000,00 zł gdyż nie
zrealizowano 6 projektów w zakresie likwidacji barier architektonicznych.
Nastąpiły 3 rezygnacje i 3 zgony.
W pkt.4 pozostało 102,00 zł co jest wynikiem rozliczenia za sprzęt
rehabilitacyjny.
Rada po zapoznaniu się z zaistniałymi zmianami jednogłośnie poparła
propozycję Kierownik Sylwii Myślickiej i niewykorzystana kwota została
przeznaczona na dofinansowanie zrealizowanych zadań II działu pkt. 4
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Plan zmian w załączniu.
Ad.4 Jeleniogórskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych i Państwowa
Inspekcja Pracy we Wrocławiu przy współudziale Powiatowej Społecznej Rady
do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta zorganizowały
03.12.2015r. V konferencję pod hasłem „Niepełnosprawny pełnoprawny na
rynku pracy.” Zakres tematyki przedstawionej przez ZUS, WDUP, MOPS i PIP
bardzo przystawał do potrzeb i zadań realizowanych wśród niepełnosprawnych,
którzy chcą być zauważaną i akceptowaną częścią społeczeństwa. Dobrze
wkomponował się w tematykę zagadnień konkurs plastyczny „Nie różnimy się
niczym” oraz inscenizacja Teatru Razem Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego „Gadał dziad do obrazu”.
Takie były odczucia uczestników konferencji, którzy bezpośrednio
i telefonicznie dziękowali organizatorom, a jednocześnie wskazywali na
potrzebę organizowania takich spotkań w celu integracji społeczeństwa, jak
i pokonywania barier w komunikacji międzyludzkiej.
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