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Pani
Ewa Sawicka
Radna Rady Miejskiej
w Przemyślu

W odpowiedzi na Pani interpelację z dnia 12.05.2021r. informuję, że problemy osób
niepełnosprawnych są mi bliskie i w miarę możliwości miasta Przemyśla próbuję je stopniowo
rozwiązywać.
Na naszym terenie znajduje się szereg placówek świadczących pomoc osobom
niepełnosprawnym. Zaspokojone są potrzeby edukacyjne i opiekuńcze ( m.in. 3 specjalne
ośrodki szkolno-wychowawcze, 3 warsztaty terapii zajęciowej, ośrodek rehabilitacyjnoedukacyjno-wychowawczy, ośrodek wczesnej interwencji, środowiskowy dom samopomocy).
Cześć z tych placówek prowadzonych jest przez Miasto, część zleconych organizacjom
pozarządowym. Organizacje pozarządowe bardzo prężnie rozbudowują bazę pomocową dla
osób potrzebujących wsparcia.
Jednocześnie zgadzam się z Panią, że istotnym problemem jest zapewnienie opieki
wytchnieniowej dla rodziców osób niepełnosprawnych oraz mieszkań chronionych. Ponieważ
utworzenie takiej formy pomocy wymaga ogromnych nakładów, ważne jest dokładne
zdiagnozowanie potrzeb w tej materii.
Cyklicznie końcem roku kalendarzowego, Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza
konkurs ofert w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”, który jest realizowany w ramach
Funduszu Solidarnościowego. Głównym Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub
opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem
o niepełnosprawności oraz osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
oraz orzeczeniami równoważnymi.
W tym celu każdorazowo zwracam się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
z pytaniem o udzielenie informacji o osobach chętnych do skorzystania z ww. formy wsparcia.
W odpowiedzi otrzymuję stanowisko MOPS, że brak jest zainteresowania członków rodzin
oraz opiekunów, taką formą pomocy. Przyczyną małego zainteresowania opiekunów osób
niepełnosprawnych mogą być ograniczenia jakie wprowadza ten Program, tj. m.in.
w godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej wyklucza się świadczenie innych form
pomocy usługowej, w tym: usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych,

usług finansowanych z Funduszu Solidarnościowego lub innych źródeł. Dodatkowo, jeżeli
całodobowy pobyt osoby z niepełnosprawnością wyniesie więcej niż 5 dni w tygodniu to
członkowie rodziny lub opiekunowie pobierający świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek
opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna z tytułu sprawowania bezpośredniej opieki nad osobą
niepełnosprawną mogą utracić do niego prawo.
W ostatnim czasie Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił Program „Centra
opiekuńczo-mieszkalne”, który jest uzupełnieniem systemu wsparcia dla osób
niepełnosprawnych. Program adresowany jest do gmin i powiatów, które zorganizują usługi
zamieszkiwania całodobowego lub dziennego dla dorosłych osób niepełnosprawnych
z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Jako Prezydent
Miasta, jestem zainteresowany przystąpieniem do ww. Programu. Jednak, aby dobrze
opracować wniosek i wystartować w konkursie musimy się do tego dobrze przygotować.
Przede wszystkim należy opracować diagnozę potrzeb, następnie z zasobu gminy wytypować
budynek na ten cel oraz opracować wstępne dokumenty projektowe. Ponieważ działania te
wymagają czasu, a także pewnych nakładów finansowych, do ww. Programu możemy
aplikować w kolejnych edycjach. Być może przystąpienie do tego typu Programu, pomoże
rozwiązać sytuację pomocy rodzinom, w postaci zabezpieczania przyszłości osób
niepełnosprawnych i uzupełnić lukę w systemie.
Na koniec pragnę dodać, że Caritas Archidiecezji Przemyskiej prowadzi mieszkania
treningowe z turnusami tygodniowymi przy ul. Popiełuszki dla 32 osób. Dodatkowo posiada
również na terenie woj. Podkarpackiego 96 miejsc w Ośrodkach dostosowanych dla osób
niepełnosprawnych. Rekrutacja na turnusy prowadzona jest bezpośrednio przez WTZ-y
i ŚDS-y. Dodatkowo w trakcie rozbudowy jest budynek Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Przemyślu, w którym przystosowuje się nowe
dobudowane piętro do celów mieszkań treningowych.
Reasumując, Przemyśl posiada dość dużą ofertę pomocy osobom niepełnosprawnym
oraz ich rodzinom. Osoby pracujące w tym obszarze na bieżąco informują o możliwości
skorzystania z różnych form wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Oferta ta wymaga
dokładnej analizy oraz uzupełnienia. Wyrażam nadzieję, że wszelkie podejmowane przez
różne instytucje samorządowe i pozarządowe wysiłki pozwolą na stworzenie pełnego systemu
zabezpieczenia osób niepełnosprawnych od narodzin aż do końca lat życia.
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