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Sprawozdanie z działalności 

Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych 

 za rok 2012 

 

 W roku 2012 odbyły się cztery posiedzenia zwyczajne Wojewódzkiej Społecznej Rady 

ds. Osób Niepełnosprawnych, przy czym pierwsze poświęcone zostało wyborom osób 

funkcyjnych. Tym samym na przewodniczącego Rady w roku 2012 wybrany został Dawid 

Bączkowicz, na wiceprzewodniczącą Joanna Niedźwiedź, natomiast na sekretarza Danuta 

Olczykowska.  

 Drugie posiedzenie, które miało miejsce 19 kwietnia 2012 r. poświęcone zostało 

projektowi uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie określenie zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków 

PFRON przeznaczonych na te zadania, przypadających według algorytmu w 2012 roku dla 

Województwa Opolskiego, stanowiącej załącznik nr 2. Prezentacji projektu ww. uchwały 

dokonali zaproszeni przedstawiciele Regionalnego Ośrodkowa Polityki Społecznej w Opolu -  

Pani Agnieszka Gabruk–Teodorowicz -  Z-ca Dyrektora ROPS w Opolu  oraz Pani Agnieszka 

Janowska - Z-ca Kierownika Referatu Integracji i Pomocy Społecznej ROPS w Opolu. Po 

skonsultowaniu projektu, podjęto głosowanie nad przyjęciem uchwały, w wyniku czego 

zarekomendowano ww. dokument Marszałkowi Województwa Opolskiego.  

 Na posiedzeniu ustalona została również dominująca tematyka kolejnych posiedzeń, 

którą przedstawiono poniżej: 

1. Problematyka zatrudniania osób niepełnosprawnych 

2. Edukacja osób niepełnosprawnych 

3. Współpraca organów samorządowych z organizacjami pozarządowymi 

 

 Tematyka trzeciego posiedzenia Rady, odbytego w dniu 19 czerwca 2012r. zgodnie  

z założeniami była podporządkowana problematyce zatrudniania osób niepełnosprawnych. 

Zebranie odbyło się w budynku  należącym do Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji dla 

Dzieci z Porażeniem Mózgowym, mieszczącym się w Opolu przy ulicy Mięlęckiego 4a.  



W budynku siedzibę mają: Zakład Aktywności Zawodowej (ZAZ), Środowiskowy Dom 

Samopomocy oraz Warsztat Terapii Zajęciowej.  Efektem posiedzenia było skierowanie 

pisma do Marszałka Województwa Opolskiego, dotyczącego podjęcia działań mających na 

celu przyśpieszenie terminu przekazywania środków stanowiących wkład własny na 

funkcjonowanie Zakładów Aktywności Zawodowej w Opolu i Branicach. Ponadto zawarto w 

nim sugestię, że znacznym ułatwieniem w funkcjonowaniu placówek byłoby przekazywanie 

przez samorząd województwa, udziału własnego w transzach miesięcznych. 

  

 Ostatnie posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób 

Niepełnosprawnych odbyło się dnia 06 grudnia 2012 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej 

Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej. Spotkanie otworzył  

przewodniczący Rady – Dawid Bączkowicz, przedstawiając plan bieżącego spotkania 

poświęconego edukacji osób niepełnosprawnych.  

 Realizując plan posiedzenia, członkowie Rady wraz z zaproszonymi gośćmi 

uczestniczyli w warsztatach „Aktywni Ruchowo” organizowanych przez WWFiF PO oraz 

Fundację Aktywnej Rehabilitacji. Następnie wiceprzewodnicząca Rady - Joanna Niedźwiedź 

poinformowała członków Rady o zasadach programu Wyrównywania Różnic Między 

Regionami II, w ramach którego w obszarze B można likwidować  m.in. bariery 

architektoniczne, transportowe w obiektach edukacyjnych oraz zakładów opieki zdrowotnej. 

Szczegółowe zasady programu oraz wybór powiatów kwalifikujących się do wzięcia udziału w 

programie będą znane pod koniec grudnia. Decyzję w tej sprawie podejmie Zarząd PFRON. 

Ponadto Pani Niedźwiedź przedstawiła zasady programu STUDENT II oraz przekazała 

informację o liczbie studentów objętych pomocą w ramach programu, studiujących na 

uczelniach w Województwie  Opolskim. Informację z danymi statystycznymi otrzymała Pani 

Tatiana Filipkowska – reprezentująca Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWO.  

  

Przewodniczący 

Wojewódzkiej Społecznej Rady 
ds. Osób Niepełnosprawnych 

 
dr Dawid Bączkowicz 

 


