Załącznik nr 4 do sprawozdania
z przeprowadzonych konsultacji społecznych
dotyczących wprowadzenia w mieście programu
„Karta Rodziny z Dzieckiem Niepełnosprawnym”

Protokół ze spotkania z Mieszkańcami dot. wprowadzenia programu „Karta
Rodziny z Dzieckiem Niepełnosprawnym”
Dnia 14 czerwca 2018 r. w ramach konsultacji społecznych dot. wprowadzenia
programu Karta Rodziny z Dzieckiem Niepełnosprawnym, w godzinach od 18:00 do
20:00 we foyer sali koncertowej Radomskiej Orkiestry Kameralnej odbyło się otwarte
spotkanie z Mieszkańcami.
Na spotkaniu ze strony Urzędu Miejskiego w Radomiu obecni byli:
1.
2.
3.
4.
5.

Prezydent Miasta Radomia - Radosław Witkowski
Zastępca Prezydenta Miasta Radomia - Jerzy Zawodnik
Dyrektor Kancelarii Prezydenta - Mateusz Tyczyński
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej - Elwira Skoczek
Kierownik Referatu ds. Świadczeń Społecznych Wydziału Zdrowia i Polityki
Społecznej - Ewelina Dulęba
6. Zastępca Kierownika Referatu Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta
Kancelarii Prezydenta - Emil Jaskulski
7. Pracownik Referatu Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta Kancelarii
Prezydenta - Joanna Klimowicz
8. Pracownik Referatu Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta Kancelarii
Prezydenta - Karolina Wajs
9. Pracownik Referatu Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta Kancelarii
Prezydenta - Paulina Kwiecień
10. Pracownik Referatu Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta Kancelarii
Prezydenta - Martyna Kuna

Przedstawicielem Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu obecnym na
spotkaniu był Pan Leszek Cieślak.
Ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej obecny był Kierownik Działu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Pan Wojciech Dusza.
Reprezentantem Radomskiego Szpitala Specjalistycznego była jego rzecznik prasowa
Pani Elżbieta Cieślak.
Ponadto obecny był Pan Krzysztof Łyżwiński jako animator osób niepełnosprawnych.
Dyrektor Kancelarii Prezydenta Pan Mateusz Tyczyński rozpoczął spotkanie witając
zgromadzonych.
Prezydent Miasta Radomia – Pan Radosław Witkowski zabrał głos wyrażając
podziękowania zebranym za przybycie. Przedstawił też zasadniczy cel spotkania,

którym było zebranie wszelkich postulatów i pomysłów dotyczących Karty Rodziny
z Dzieckiem Niepełnosprawnym.
Pan Krzysztof Łyżwiński poproszony przez Prezydenta Miasta Radomia Pana
Radosława Witkowskiego do zabrania głosu podziękował za zaproszenie i możliwość
wzięcia udziału w spotkaniu.
Zabrał też głos Zastępca Prezydenta Miasta Radomia Pan Jerzy Zawodnik. Przywitał
zgromadzonych gości dziękując za przybycie rodzicom dzieci niepełnosprawnych oraz
środowisku osób niepełnosprawnych. Wyraził otwartość na wszelkie uwagi zgłoszone
do programu Karty Rodziny z Dzieckiem Niepełnosprawnym.
Przybyłych gości podzielono na grupy według zajętych przez nich miejsc na sali.
Pan Emil Jaskulski przedstawił planowany sposób przeprowadzenia warsztatów oraz
tematy dyskusji:
a) Jak Przedsiębiorcy mogliby zostać zaangażowani w pogram Karty Rodziny
z Dzieckiem Niepełnosprawnym? (propozycje przedsiębiorców).
b) Jakie propozycje dla programu Karty Rodziny z Dzieckiem
Niepełnosprawnym
mają
Instytucje
związane
z
osobami
niepełnosprawnymi.
c) Czego osoby niepełnosprawne oczekują od Karty Rodziny z Dzieckiem
Niepełnosprawnym.
d) Czego opiekunowie dzieci niepełnosprawnych oczekują od Karty Rodziny
z Dzieckiem Niepełnosprawnym.
Podczas pracy w grupach pracownicy Referatu Komunikacji Społecznej i Promocji
Miasta Kancelarii Prezydenta Urzędu Miejskiego poprowadziły każdą z grup przez
poszczególne tematy dyskusji przyjmując jednocześnie pomysły i postulaty
Mieszkańców.
W każdej z grup spośród Mieszkańców został wyłoniony lider, który zaprezentował
efekty pracy grupy – wyszczególnione postulaty, uzasadniając je jednocześnie.
Przedstawiono następujące postulaty:
Grupa I (animator Joanna Klimowicz):
1. Bezpłatny wjazd do szpitali.
2. Aplikacja mobilna zawiązana z Kartą (m.in. informacja o autobusach
niskopodłogowych
i
innych
elementach
związanych
z
osobami
niepełnosprawnymi).
3. System wizualizacji partnerskiej
- oznakowanie sklepów, instytucji
przyjaznych osobom niepełnosprawnym.
4. Karta powinna dotyczyć osób zależnych (tych, które nie są w stanie
samodzielnie żyć).
5. Letnie półkolonie.
6. Bezpłatne przedszkola i żłobki dla zdrowego rodzeństwa.

7. Ulgi w placówkach kulturalnych.
8. Ulgi na basen.
9. Ulgi w placach zabaw typu hula park.
10. Bezpłatna pomoc prawna – kobiety często samotnie wychowują dziecko
niepełnosprawne. Często potrzebują pomocy prawnika.
11. Bezpłatna komunikacja miejska.
12. Analizy medyczne, rehabilitacja, przychodnie, badania – pierwszeństwo i zniżki.
13. Zaopatrzenie medyczne, apteka – zniżki.
Grupa II (animator Karolina Wajs):
1. Samotnie wychowujący rodzic dziecka niepełnosprawnego powinien mieć
większe uprawnienia – np. przedłużyć okres o 10 lat więcej niż 26 lat. Wciągnąć
dorosłych niepełnosprawnych.
2. Miejsca parkingowe - większa dostępność miejsc.
3. Od urodzenia do śmierci - opieka nad osobą niepełnosprawną – nie do 25 lat!
4. Rehabilitacja – ułatwiony dostęp, kompleksowa terapia.
5. Pierwszeństwo przyjęcia do specjalistów np. psychiatra dla dzieci na NFZ do 18
roku życia.
6. Zatrudnienie specjalistów – psychiatrów.
7. Współpraca z biznesem z sektora prywatnego. Zniżki 10 % (optyk, laboratoria,
sklepy medyczne, ortopedyczne, apteki, fizjoterapeuta).
8. Współpraca z marketami spożywczymi.
9. Dostosowanie basenów do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak suszarek na
odpowiedniej wysokości; leżaki).
10. Kawiarnie, teatr, kino.
11. Opłata paszportowa – ulga.
12. Parking przy RSS – opłaty nawet dla osób niepełnosprawnych. Zlikwidować
opłaty!
13. Ulgi na bilety np. form prywatnych np. mecze, koncerty itp. Organizowane na
terenach miejskich.
14. Przykład miast z Kartą: Kraków, Olsztyn, Stargard Szczepiński.
15. Pełnomocnik przy Prezydencie Miasta ds. osób niepełnosprawnych! Instytucja,
biuro – by walczyli na rzecz osób niepełnosprawnych.
16. Pakiety dla sektora prywatnego – by zachęcić firmy na udzielenie zniżek dla
osób niepełnosprawnych. Miasto przekaże jakieś pakiety. Marketingowe
zachęcenie sektora prywatnego poprzez reklamy lub w inny sposób.
17. Ulga min. 50-70 % - będzie wtedy bardziej odczuwalne.
18. Ośrodek wytchnienia – aby na parę godzin zostawić dziecko, np. raz na miesiąc,
raz na jakiś czas.
19. Dostęp do prawnika bezpłatnie specjalizującego się w tej dziedzinie – jeśli
chodzi niepełnosprawność.
Grupa III (animator Martyna Kuna):
1. Karta z ulgą (logo) - strona miasta.
• Sklepy medyczne!

•
•
•
•
•
•
•
2.
•

Sieci handlowe.
Karta lojalnościowa.
Stomatologia.
Ulga podatkowa dla przedsiębiorców.
Poradnie specjalistyczne.
Pierwszeństwo dla specjalistów.
Kina.
Asystent os. niepełnosprawnej.
Bezpłatne przejazdy dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych komunikacją
miejską.
• 50% ulgi (instytucje miejskie) Radpec, Wodociągi.
• Lokalne komunalne (pierwszeństwo).
• Wymiana (wycieczki).
• Opieka nad dzieckiem w UM.
• Możliwość wyboru szkoły przez opiekuna.
• Strefa płatnego parkowania.
• WTZ (otwieranie placówek dla dorosłych).
• Mieszkania treningowe.
3. Rozrywka – łatwy dostęp.
• Aktywność zawodowa (zatrudnienie osób niepełnosprawnych).
• Centrum wolontariatu.
4. Swoboda w korzystaniu z Karty.
• Pomoc psychologiczno – terapeutyczna.
• Strona internetowa dostosowana do odczytu przez os. niepełnosprawne.

Grupa IV (animator Paulina Kwiecień):
1. Na wzór Karty Seniora.
2. Ulgi medyczne – pakiety także dla opiekuna przy wizytach prywatnych.
• Przedsiębiorcy: neurolog, rehabilitacja, okulista, ortopeda, psycholog – „gabinet
przyjazny „N”.
• Odliczenie od podatku.
3. Pierwszeństwo przy wizytach/ badaniach lekarskich – przyjęcie o określonej
godzinie.
4. Częstsza rehabilitacja.
5. Zniżki w sklepach medycznych + rehabilitacyjnych.
6. Rower miejski – trójkołowe tandemy.
7. Lokale mieszkalne.
8. Instytucje bez barier – dostosowanie i budowa.
9. Ulgi w turnusach terapeutyczno – rehabilitacyjne.
10. Zniżki w sklepach: zielarskie, księgarnie, antykwariaty, artykuły spożywcze,
zabawki.
11. Poligrafia - zniżki dla osób drukujących ulotki dla przekazania 1% podatku.
12. Nie tylko ulgi ale też odpowiednie podejście personelu – sklep przyjazny „N”.
13. Plac zabaw dla osób niepełnosprawnych – dostosowanie przestrzeni miejskiej.

14. Instytucje miejskie – tanie baseny, lodowisko.
15. Zajęcia na basenie dla osób niepełnosprawnych.
16. Nawiązać współpracę ze stadniną koni – hipoterapia + dogoterapia.
17. Parkowanie bezpłatne nie tylko z osoba niepełnosprawną.
18. Więcej placówek przedszkolnych/szkolnych dostosowanych do osób
niepełnosprawnych.
19. Ulgi – rozrywka dla dzieci i rodziny.
20. Instytucje miejskie przyjazne osobom niepełnosprawnym – przeszkolenie
pracowników.
21. Sprzęt dostosowany np. rowery, kajaki.
22. Zajęcia dla osób niepełnosprawnych.
23. Dni/godziny „otwarte” dostosowane.
24. Ulgi w biurach podróży.
25. Wakacje.
26. Wraz z Kartą informator.
27. Opieka dla rodziny – osoby wspierające / asystent osoby niepełnosprawnej.
28. Baseny, kina, sklepy – Dni/godziny dla osób niepełnosprawnych.
Pan Emil Jaskulski podziękował za zgłoszone pomysły. Poinformował, że postulaty
zostaną omówione oraz, że będą prowadzone rozmowy z przedstawicielami środowisk
związanych z osobami niepełnosprawnymi. Poprosił o zabranie głosu Dyrektora
Kancelarii Prezydenta Pana Mateusza Tyczyńskiego.
Dyrektor Kancelarii Prezydenta Pan Mateusz Tyczyński zaproponował cykliczność
spotkań z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami aby była możliwość dalszej
pracy nad zaspokajaniem potrzeb osób niepełnosprawnych. Wraził swoje
podziękowania dla przybyłych osób dodając jednocześnie, że zgłoszone postulaty oraz
rozmowy podczas warsztatów wniosły bardzo dużo dla zrozumienia potrzeb osób
niepełnosprawnych.
Pan Emil Jaskulski podziękował zgromadzonym gościom za przybycie kończąc tym
samym spotkanie.

Protokół sporządziła Joanna Klimowicz

