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W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 26.04.2021 r. dot. wypoczynku zimowego
i letniego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Przemyśla, informuję, że jest on realizowany
na dwa sposoby.
Pierwszy z nich dotyczy prowadzenia wypoczynków przez instytucje pozostające pod
nadzorem Wydziału Edukacji i Sportu, tj. MDK, POSiR. Z informacji uzyskanej od dyrektora
MDK w Przemyślu wynika, że w ciągu ostatnich 8 lat (tj. od 2013 roku) placówka
zorganizowała 30 turnusów. Od 2013 roku pracownicy MDK odebrali jedynie kilka telefonów
z pytaniem o możliwość skorzystania przez osobę niepełnosprawną z wypoczynku, jednakże
w tym czasie nie zgłoszono ani jednego uczestnika posiadającego orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności lub posiadającego widoczną niepełnosprawność. We wskazanym wyżej
czasie nie odnotowano także wzmożonego zainteresowania w tym zakresie.
W wypoczynku organizowanym przez Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Przemyślu nie uczestniczyły osoby z niepełnosprawnością. Półkolonie nie były finansowane
z budżetu tut. Gminy.
Drugi sposób dotyczy wykorzystania środków będących w dyspozycji Wydziału Spraw
Społecznych poprzez realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Przemyślu. Gmina Miejska
Przemyśl wykonując zadania zawarte w ustawie o zdrowiu publicznym, wspiera realizację
wypoczynku letniego oraz zimowego (stacjonarnego i wyjazdowego) dla dzieci i młodzieży
z terenu miasta Przemyśla, poprzez częściowe jego sfinansowanie. Ww. zadania są powierzane
do przeprowadzenia organizacjom wyłanianym w ramach konkursów ofert. Adresatami zadań
z zakresu Gminnego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom są dzieci i młodzież
zamieszkująca lub ucząca się na terenie miasta, a sam dobór uczestników leży w gestii
podmiotu organizującego dany wypoczynek. Zauważyć należy, że najczęściej odbiorcami
tych zadań są dzieci i młodzież pochodzące z różnych rodzin, m.in. dysfunkcyjnych,
z problemem alkoholowym. Ponadto są wśród nich także uczniowie Specjalnego Ośrodka

Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Przemyślu czy podopieczni: placówek opiekuńczowychowawczych i placówek wsparcia dziennego (w tym socjoterapeutycznych).
Do wspomnianego wcześniej konkursu przystąpić może każdy podmiot wymieniony
w art. 3 ust. 2 ww. ustawy, który jednocześnie spełni wymogi zawarte w ogłoszeniu
konkursowym. Przygotowywane każdego roku ogłoszenie jest zamieszczane na stronie
internetowej tut. Urzędu, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń i jest adresowane do wszystkich.
Nie jest ono ukierunkowane na konkretną grupę społeczną (np. mniejszości narodowe,
osoby niepełnosprawne) czy organizację, a jednym z wymogów jest m.in. realizacja
programu wychowawczego z elementami profilaktyki uzależnień, co jest koniecznością
ze względu na charakter zaangażowanych środków finansowych (pochodzą one z opłat
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i muszą być wydatkowane
zgodnie z art. 182 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).
Reasumując, każda osoba niepełnosprawna może skorzystać z danej formy wypoczynku
(letniego lub zimowego) na równi z pozostałymi uczestnikami, o ile jest to możliwe ze względu
na jej ograniczenia. Pragnę zaznaczyć również, że możliwa jest organizacja wypoczynku dla
osób niepełnosprawnych w ramach środków Gminnego Programu Przeciwdziałania
Uzależnieniom, pod warunkiem spełnienia wymogów, o których mowa wyżej. Jednocześnie
informuję, że Urząd Miejski nie jest organizatorem wypoczynku, a jedynie powierza
wykonanie tego zadania organizacjom pozarządowym lub jednostkom organizacyjnym miasta,
które są do tego statutowo przygotowane.
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