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Wyniki konsultacji z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego  

projektu Programu Integracji Społecznej i Aktywizacji Zawodowej Osób 

Niepełnosprawnych w Suwałkach na lata 2022 - 2026 

 

Organizacja zgłaszająca - Suwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego 

 

Lp.  

Opinie i uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji 

 

Uzasadnienie do 

wprowadzenia 

zmian dotychczasowy zapis: 

 

proponowana zmiana zapisu  

lub treść nowego zapisu: 

1. Wprowadzenie 

Głównymi podmiotami 

zaangażowanymi w realizację 

działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych byli: Urząd 

Miejski w Suwałkach, MOPR, 

DPS „Kalina, placówki 

oświatowe, Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna, 

SOK, OSiR, Muzeum 

Okręgowe, Biblioteka 

Publiczna, Powiatowy Urząd 

Pracy, ośrodki wsparcia, 

placówki służby zdrowia, ZBM 

TBS Sp. z o. o., PGK, itp. 

Głównymi podmiotami 

zaangażowanymi w realizację 

działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych byli: Urząd 

Miejski w Suwałkach, MOPR, 

DPS „Kalina”, placówki 

oświatowe, Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna, 

SOK, OSiR, Muzeum 

Okręgowe, Biblioteka Publiczna, 

Powiatowy Urząd Pracy, ośrodki 

wsparcia, placówki służby 

zdrowia, ZBM TBS Sp. z o. o., 

PGK, NGO, itp. 

Poszerzenie grupy 

realizatorów. 

2. Rozdział I, 1.2.  

Aktywność zawodowa tej 

kategorii osób jest nie tylko 

sposobem osiągania 

samodzielności ekonomicznej, 

ale także czynnikiem 

budującym poczucie własnej 

wartości i samorealizację oraz 

drogę do szeroko rozumianej 

reintegracji społecznej. 

Aktywność zawodowa tej grupy 

osób jest nie tylko sposobem 

osiągania samodzielności 

ekonomicznej, ale także 

czynnikiem budującym poczucie 

własnej wartości i 

samorealizację oraz drogę do 

szeroko rozumianej reintegracji 

społecznej. 

Słowo kategoria 

w odniesieniu do 

osób jest 

niewłaściwe. 

3. Rozdział I, 1.2.  

W Suwałkach liczba osób 

powyżej 60. roku życia kobiet i 

65. roku życia mężczyzn 

wynosi obecnie 16198, co 

stanowi 23% ogólnej liczby 

mieszkańców. 

W Suwałkach liczba kobiet 

powyżej 60. roku życia i 

mężczyzn powyżej 65. roku 

życia wynosi obecnie 16.198, co 

stanowi 23% ogólnej liczby 

mieszkańców. 

Poprawka 

redakcyjna. 

4. Rozdział I, 1.2. 

Osoby w wieku 

przedprodukcyjnym  

Osoby niepełnosprawne w 

wieku przedprodukcyjnym 

Uściślenie.  

5. Rozdział I, 1.2. 

Podpis pod tabelą: Wydział 

Oświaty, Wychowania i Sportu  

Rozdział IV, 4.3  

Wydział Oświaty i Wychowania Prawidłowa 

nazwa. 
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Wydział Oświaty 

6. Rozdział I, 1.3.2 

Poziom funkcjonowania 

człowieka może jednak być 

obniżony w stosunku do tych 

norm i standardów, na skutek 

stanu zdrowia, a więc na 

skutek wady wrodzonej, 

choroby, urazu lub zmian 

starczych.   

Poziom funkcjonowania 

człowieka może jednak być 

obniżony w stosunku do tych 

norm i standardów, na skutek 

stanu zdrowia, a więc na skutek 

wady wrodzonej, choroby, urazu 

lub zmian starczych itp.    

Poszerzenie 

katalogu.    

7. Rozdział I, 2.2 

Program „Opieka 

wytchnieniowa” – edycja 2019. 

Adresowany do członków 

rodzin lub opiekunów 

sprawujących bezpośrednią 

opiekę na osobami 

niepełnosprawnymi. 

Program „Opieka 

wytchnieniowa” – edycja 2019 

adresowany był do członków 

rodzin lub opiekunów 

sprawujących bezpośrednią 

opiekę na osobami 

niepełnosprawnymi. 

Poprawka 

redakcyjna. 

8. Rozdział I, 2.2. 

W roku 2022 program został 

rozszerzony pn. „Korpus 

Wsparcia Seniorów” na rok 

2022. 

Program został rozszerzony na 

rok 2022 pn. „Korpus Wsparcia 

Seniorów”. 

Poprawka 

redakcyjna. 

9. Rozdział II, 2.4. 

Klub Seniora na Osiedlu 

Północ – ul. Chopina 6a 

prowadzony przez 

Stowarzyszenie Aktywności 

Społeczno-Artystycznej „Nie 

Po Drodze” – 15 miejsc 

działający w ramach Programu 

wieloletniego Senior+. 

Suwalski Klub Seniora – ul. 

Chopina 6a prowadzony przez 

Stowarzyszenie Aktywności 

Społeczno-Artystycznej „Nie Po 

Drodze” – 15 miejsc działający 

w ramach Programu 

wieloletniego „Senior+”. 

Poprawka nazwy 

Klubu. 

Poprawka 

redakcyjna nazwy 

Programu. 

10. Rozdział II, 2.4. 

W 2022 roku Miasto Suwałki 

podjęło działania na 

utworzenie kolejnego ośrodka 

wsparcia przy ul. Zastawie 38 

w ramach Programu 

Wieloletniego „SENIOR+” na 

lata 2021-2025. 

W 2022 roku Miasto Suwałki 

podjęło działania na utworzenie 

kolejnego ośrodka wsparcia przy 

ul. Zastawie 38 w ramach 

Programu Wieloletniego 

„Senior+” na lata 2021-2025. 

Poprawka 

redakcyjna nazwy 

Programu. 

11. Rozdział III, 3.1.1. 

Liczba osób, które uzyskały 

dofinansowanie do 

zaopatrzenia w sprzęt 

rehabilitacyjny, przedmioty 

ortopedyczne i środki 

pomocnicze: 

Liczba osób i podmiotów, które 

uzyskały dofinansowanie do 

zaopatrzenia w sprzęt 

rehabilitacyjny, przedmioty 

ortopedyczne i środki 

pomocnicze: 

Rozszerzenie 

grupy odbiorców. 
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12. Rozdział III, 3.1.2. 

Powyższe dane wskazują, że 

co roku największym 

zainteresowaniem cieszą się 

bariery architektoniczne, które 

w życiu osoby 

niepełnosprawnej stanowią 

poważne utrudnienia  

w codziennym 

funkcjonowaniu. 

Powyższe dane wskazują, że co 

roku największym 

zainteresowaniem cieszy się 

likwidacja barier 

architektonicznych, które w 

życiu osoby niepełnosprawnej 

stanowią poważne utrudnienia  

w codziennym funkcjonowaniu. 

Poprawka 

redakcyjna. 

13. Rozdział III, 3.1.3. 

Dużym zainteresowaniem 

wśród osób niepełnosprawnych 

cieszą się turnusy 

rehabilitacyjne, jednak w 2020 

r. odnotowano duży spadek. 

Turnusy rehabilitacyjne cieszą 

się zazwyczaj dużym 

zainteresowaniem wśród osób 

niepełnosprawnych, jednak w 

2020 r. odnotowano jego 

znaczny spadek. 

Poprawka 

redakcyjna. 

14. Rozdział III, 3.1.3. 

Stan epidemii COVID-19 

spowodował, że organizatorzy 

turnusów zamknęli swoje 

ośrodki, sanatoria i 

uzdrowiska, a ponadto ze 

strony osób niepełnosprawnych 

drastycznie spadło 

zainteresowanie tą formą 

rehabilitacji.   

Obostrzenia wprowadzone z 

powodu epidemii COVID-19 

spowodowały, że organizatorzy 

turnusów zamknęli swoje 

ośrodki, sanatoria i uzdrowiska, 

a ponadto ze strony osób 

niepełnosprawnych drastycznie 

spadło zainteresowanie tą formą 

rehabilitacji.   

Poprawka 

redakcyjna. 

15. Rozdział III, 3.1.4. 

Udział osób 

niepełnosprawnych w 

integracji ze społeczeństwem 

poprzez dofinansowanie 

sportu, kultury, rekreacji i 

turystyki do 2019 r. cieszyło 

się ogromnym 

zainteresowaniem, o czym 

świadczy ich wysoka 

liczebność. 

Zadania z zakresu sportu, 

kultury, rekreacji i turystyki 

dofinansowane do roku 2019 

cieszyły się dużym 

zainteresowaniem wśród osób 

niepełnosprawnych, o czym 

świadczy znaczny udział tych 

osób w realizowanych wtedy 

wydarzeniach. 

Poprawka 

redakcyjna. 

16. Rozdział III, 3.2. 

W roku 2020 spośród 222 

niepełnosprawnych 

bezrobotnych pracę podjęło 37 

osób, w tym pracę 

subsydiowaną 5 osób:    

 

W roku 2020, jak wynika z 

danych Powiatowego Urzędu 

Pracy w Suwałkach, spośród 222 

niepełnosprawnych 

bezrobotnych pracę podjęło 37 

osób, w tym pracę subsydiowaną 

5 osób:    

Uściślenie o 

źródło danych. 

17. Rozdział III, 3.2.2. 

W latach 2019-2021 ze 

środków PFRON pozyskano 

kwotę 674.410 zł w ramach, 

której zrealizowano: 

 zakup schodołaza do Szkoły 

W latach 2019-2021 ze środków 

PFRON pozyskano kwotę 

674.410 zł w ramach, której: 

 zakupiono schodołaz do 

Szkoły Podstawowej nr 4 im. 

ks. K. A. Hamerszmita w 

Poprawki 

redakcyjne. 
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Podstawowej nr 4 im. ks. 

K.A.Hamerszmita w 

Suwałkach; 

 zakup schodołaza do 

Zespołu Szkół nr 6 im. 

Karola Brzostowskiego w 

Suwałkach; 

 zlikwidowano bariery 

architektoniczne w Szkole 

Podstawowej nr 2 z 

Oddziałami Dwujęzycznymi 

im. Aleksandry Piłsudskiej 

w Suwałkach przy ul. T. 

Kościuszki 126; 

 wyremontowano łazienki 

mieszkańców Domu Pomocy 

Społecznej „Kalina” w 

Suwałkach przy ul. 

Pułaskiego 66; 

 zakupiono samochód 

przystosowany do przewozu 

osób na wózkach 

inwalidzkich do DPS 

„Kalina”; 

 zmodernizowano łazienki z 

przeznaczeniem dla osób 

niepełnosprawnych w I 

Liceum Ogólnokształcącym 

z Oddziałami 

Dwujęzycznymi im. Marii 

Konopnickiej w Suwałkach; 

 zamontowano platformy dla 

niepełnosprawnych w 

Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym nr 

1 przy ul. Przytorowej w 

Suwałkach; 

 budowy pochylni 

przeznaczonej dla osób 

niepełnosprawnych w 

Przedszkolu nr 3 im. Ojca 

Świętego Jana Pawła II w 

Suwałkach; 

 wybudowano pochylnię 

przeznaczoną dla osób 

niepełnosprawnych w 

Przedszkolu nr 10 im. Marii 

Konopnickiej w Suwałkach; 

 zakupiono 9-cio miejscowy 

mikrobus do przewozu osób 

Suwałkach; 

 zakupiono schodołaz do 

Zespołu Szkół nr 6 im. Karola 

Brzostowskiego w 

Suwałkach; 

 zlikwidowano bariery 

architektoniczne w Szkole 

Podstawowej nr 2 z 

Oddziałami Dwujęzycznymi 

im. Aleksandry Piłsudskiej w 

Suwałkach; 

 wyremontowano łazienki 

mieszkańców Domu Pomocy 

Społecznej „Kalina” w 

Suwałkach; 

 zakupiono samochód 

przystosowany do przewozu 

osób na wózkach inwalidzkich 

do DPS „Kalina” w 

Suwałkach; 

 zmodernizowano łazienki z 

przeznaczeniem dla osób 

niepełnosprawnych w I 

Liceum Ogólnokształcącym z 

Oddziałami Dwujęzycznymi 

im. Marii Konopnickiej w 

Suwałkach; 

 zamontowano platformy dla 

niepełnosprawnych w 

Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym nr 1 w 

Suwałkach; 

 wybudowano pochylnię 

przeznaczoną dla osób 

niepełnosprawnych w 

Przedszkolu nr 3 im. Ojca 

Świętego Jana Pawła II w 

Suwałkach; 

 wybudowano pochylnię 

przeznaczoną dla osób 

niepełnosprawnych w 

Przedszkolu nr 10 im. Marii 

Konopnickiej w Suwałkach; 

 zakupiono 9-cio miejscowy 

mikrobus do przewozu osób 

niepełnosprawnych z 

przeznaczeniem dla 

Niepublicznej Terapeutycznej 

Szkoły Podstawowej „Bajka” 

w Suwałkach. 
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niepełnosprawnych z 

przeznaczeniem dla 

Niepublicznej 

Terapeutycznej Szkoły 

Podstawowej „Bajka” w 

Suwałkach.” 

18. Rozdział III, 3.2.3  

Na terenie Suwałk Powiatowy 

Urząd Pracy współpracuje z 5 

spółdzielniami socjalnymi, 

które działają na rzecz 

reintegracji społecznej i 

zawodowej jej członków oraz 

ich środowiska lokalnego.  

W 2021 r. na terenie Suwałk 

Powiatowy Urząd Pracy 

współpracował z 5 

spółdzielniami socjalnymi, które 

działają na rzecz reintegracji 

społecznej i zawodowej jej 

członków oraz ich środowiska 

lokalnego.  

Uściślenie. 

19. Rozdział III, 3.5 Organizacje 

pozarządowe tzw. III sektor 

odgrywają ważną rolę w 

środowisku osób 

niepełnosprawnych. 

Organizacje pozarządowe 

odgrywają ważną rolę w 

środowisku osób 

niepełnosprawnych. 

Poprawka 

redakcyjna. 

20. Rozdział III, 3.6 

Z analizy obecnego stanu 

infrastruktury społecznej 

Miasta Suwałki wynika, że 

istnieje nadal potrzeba jej 

rozwoju do zmieniających się 

potrzeb społeczeństwa. 

Z analizy obecnego stanu 

infrastruktury społecznej Miasta 

Suwałki wynika, że istnieje 

potrzeba ciągłego jej rozwoju w 

korelacji ze zmieniającymi się 

potrzebami społeczeństwa. 

Poprawka 

redakcyjna. 

21. Rozdział III, 3.6. 

10) Kluby Seniora – 50 miejsc 

10) Kluby Seniora – 65 miejsc Poprawka 

liczbowa. 

22. Rozdział III, 3.6. 

21) Przedsiębiorcy i inne 

podmioty zatrudniające osoby 

niepełnosprawne; 

21) Pracodawcy, zatrudniający 

osoby niepełnosprawne. 

Pojęcie szersze i 

właściwsze. 

23. 22) Organizacje, 

stowarzyszenia i fundacje baza 

danych znajduje się na 

stronach internetowych 

www.um.suwalki.pl    

www.mopr.suwalki.pl   

 

22) Organizacje pozarządowe 

oraz podmioty, o których mowa 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego. 

Zapis zgodny z 

ustawą o 

działalności 

pożytku 

publicznego i o 

wolontariacie 

24. Rozdział IV, 4.1 

3) osoby zagrożone ubóstwem 

i wykluczeniem społecznym; 

Wykreślić. To nie są adresaci 

programu dla 

osób 

niepełnosprawnyc

h. 

25. Rozdział IV, 4.3 wiersze 1.2.3; 

1.3.2; 1.3.3  

instytucje 

instytucje publiczne Ujednolicenie. 

http://um.suwalki.pl/
http://um.suwalki.pl/
http://www.um.suwalki.pl/
http://www.mopr.suwalki.pl/
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26. Rozdział IV, 4.3 wiersz 1.2.3 

Liczba osób zatrudnionych za 

znajomością języka migowego 

Wykreślić Wskaźnik 

opisujący 

likwidację tylko 

jednej bariery 

komunikacyjnej. 

27. Rozdział IV, 4.3 wiersz 1.2.4 

UM, PGK 

UM, PGK, SOK, Biblioteka 

Publiczna 

Uzupełnienie. 

28. Rozdział IV, 4.3 wiersz 1.3.3 

Udostępnianie informacji i 

komunikatorów na stronach 

internetowych oraz 

zamieszczanie tam do pobrania 

różnego rodzaju wniosków, 

podań 

Udostępnianie informacji na 

stronach internetowych oraz 

zamieszczanie tam do pobrania 

różnego rodzaju wniosków, 

podań 

Udostępnianie 

komunikatorów 

może być 

technicznie 

trudne. 

29. Rozdział IV, 4.3 wiersz 1.3.3 

Liczba udostępnianych 

/informatorów /rodzaju 

ulotek/nakład 

Liczba udostępnianych 

/informatorów /rodzaju ulotek 

Nakład dotyczy 

materiałów 

drukowanych.  

30. Rozdział IV, 4.3 wiersz 2.2.3 

Realizacja i wspieranie 

programów profilaktycznych 

polegających na wykonywaniu 

szczepień i badań 

profilaktycznych w kierunku 

zapobiegania i wykrycia 

chorób 

Wykreślić Szczepienia i 

badania 

profilaktyczne są 

skierowane do 

wszystkich 

mieszkańców nie 

tylko do osób 

niepełnosprawnyc

h. 

31. Rozdział IV, 4.3 wiersz 2.2.4 

Kształtowanie postaw 

prozdrowotnych poprzez 

intensyfikację działań 

edukacyjnych w zakresie 

promocji zdrowia i profilaktyki 

chorób 

Wykreślić Działania 

edukacyjne są 

skierowane do 

wszystkich 

mieszkańców nie 

tylko do osób 

niepełnosprawnyc

h. 

32. Rozdział IV, 4.3 wiersz 3.2.5 

Rozwój i wspieranie 

funkcjonowania podmiotów 

ekonomii społecznej o 

charakterze integracyjnym 

(KIS, CIS, WTZ,ZAZ, SS ) 

Rozwój i wspieranie 

funkcjonowania podmiotów 

ekonomii społecznej o 

charakterze integracyjnym (KIS, 

CIS, WTZ, ZAZ, SS, spółki non 

profit) 

Uzupełnienie. 

33. Rozdział IV, 4.3 wiersz 3.2.5 

Brak  

Liczba spółek non profit Uzupełnienie. 

34. Rozdział IV, 4.5 Zakładane 

rezultaty 

Realizacja programu powinna 

przyczyniać się w dalszym 

ciągu do pełniejszego 

Wykreślić Rezultaty 

niepoliczalne. 
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zaspokajania potrzeb, 

rozszerzenia oferty oparcia 

społecznego  

i zawodowego osobom 

niepełnosprawnych i ich 

integracji oraz inicjowania 

przedsięwzięć do pokonywania 

barier uniemożliwiających 

uczestnictwo osób 

niepełnosprawnych w życiu 

społeczno - gospodarczym. 

Kształtowanie integracyjnego 

modelu umożliwiającego 

osobom niepełnosprawnym 

korzystanie ze wszystkiego co 

jest dostępne dla ogółu 

społeczeństwa, stanowi jedno z 

największych wyzwań polityki 

naszego miasta. 

35. Rozdział IV, 4.7 

Podstawy prawne 

brak 

ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o 

zapewnianiu dostępności 

osobom ze szczególnymi 

potrzebami”; 

rozporządzenie Rady Ministrów 

w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych 

wymagań dla rejestrów 

publicznych i wymiany 

informacji w postaci 

elektronicznej oraz minimalnych 

wymagań dla systemów 

teleinformatycznych 

Uzupełnienie. 

36. Rozdział IV, 4.7 

Podstawy prawne 

 

1) ustawa z dnia 19 sierpnia 

1994 r. o ochronie zdrowia 

psychicznego; 

2) ustawa z dnia 27 sierpnia 

1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych; 

3) ustawa z dnia 13 czerwca 

2003 r. o zatrudnieniu 

socjalnym; 

4) ustawa z dnia 28 listopada 

2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych; 

5) ustawa z dnia 12 marca 2004 

r. o pomocy społecznej; 

6) ustawa z dnia 20 kwietnia 

2004 r o promocji zatrudnienia i 

Właściwa 

kolejność.  
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instytucjach rynku pracy; 

7) ustawa z dnia 4 listopada 

2016 r. o wsparciu kobiet w 

ciąży i rodzin „Za życiem”;  

8) ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. 

o zapewnianiu dostępności 

osobom ze szczególnymi 

potrzebami”; 

9) rozporządzenie Rady 

Ministrów w sprawie Krajowych 

Ram Interoperacyjności, 

minimalnych wymagań dla 

rejestrów publicznych 

i wymiany informacji w postaci 

elektronicznej oraz minimalnych 

wymagań dla systemów 

teleinformatycznych; 

10) Narodowy Program Ochrony 

Zdrowia Psychicznego na lata 

2017 – 2022; 

11) Strategia Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Miasta 

Suwałki na lata 2016–2025; 

12) inne akty prawne regulujące 

kwestię osób 

niepełnosprawnych.  

  

  

 

Sporządziła 

Agnieszka Szyszko, Sekretarz Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego  

Suwałki, 1 czerwca 2022 r.  

 

 

 


