
Stanowisko Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie 

Miasta Suwałk w sprawie przebiegu realizacji Programu Integracji Społecznej  

i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Mieście Suwałki na lata  

2017 – 2021, ocena danych za 2017 rok. 

Założeniem Programu jest prowadzenie i rozwój aktywnych form integracji społecznej 

i zawodowej wynikających z zadań nakreślonych w Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Miasta Suwałki na lata 2016 – 2025 polegających w szczególności na: 

1) usuwaniu barier psychospołecznych w procesie integracji osób niepełnosprawnych i ich 

rodzin ze środowiskiem; 

2) wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych w zakresie edukacji i zatrudnienia; 

3) prowadzeniu działań zmierzających do likwidacji barier architektonicznych 

i komunikacyjnych oraz transportowych; 

4) poprawie jakości życia osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych i w podeszłym 

wieku; 

5) identyfikacji, diagnozie oraz działaniach na rzecz zaspokajania potrzeb osób 

niepełnosprawnych. 

Postęp względem zaplanowanych założeń, działań i rezultatów  mierzony będzie za pomocą 

matrycy wskaźników w każdym roku. Zgromadzone dane liczbowe za rok 2017 uzyskano z: 

• Urzędu Miejskiego w Suwałkach 

• placówek oświatowych, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

• organizatorów imprez sportowych i kulturalnych – SOK, OSiR, Muzeum 

Okręgowe, Biblioteka Publiczna, itp. 

• ZBM, PGK, DPS „Kalina” 

• MOPR 

• PUP 

• Zakładu Aktywności Zawodowej „Sowa” w Lipniaku, WTZ  

• SP Szpitala Psychiatrycznego, SP Zakładu Opieki Paliatywnej, NZOZ Ośrodka 

Medycyny Szkolnej 

• i innych. 

Matryce uzupełniono o działania wynikające z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży  

i rodzin „Za życiem”, która poszerza ich zakres i daje możliwości pozyskiwania środków  

z budżetu państwa i funduszu pracy.  

Działania dotyczące Programu na lata 2017-2021 zmierzać mają do wzrostu 

uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym, poprzez 

zastosowanie szeregu działań wspomagających i aktywizujących zarówno same osoby 

niepełnosprawne, jak też ich otoczenie społeczne.   

W ocenie członków Miejskiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy 

Prezydencie Miasta Suwałk, realizacja Programu Integracji Społecznej i Aktywizacji 

Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Mieście Suwałki na lata 2017 – 2021,  w roku 2017 

przebiegała właściwie. 

Zgodnie z założeniami, realizacja programu będzie monitorowana i oceniana corocznie.  

 

Suwałki, 09.03.2018 r. 

 


