
Protokół z dnia 15 października 2019 roku

ze spotkania WSRON kadencji 2019-2023 nvołanego przez pana Sebastiana Trojaka-Członka

Zarządu Woj ewództwa Lub elskie go

Spotkanie przebiegało wg następuj ącego porządku:

1. Otwarcieposiedzenia
2. Przędstawienie się i zaprezentowanie profilu działalności natzecz osób niepełnosprawnych

kńdego zCńottków WSRON kadencji 2019-2023.

3. przedstawienie przez Pracownika ROPS wszystkich przepisów prawnych, które regulują

prace Rady.
4. Dyskusja i sugestie w sprawie prac Rady w okresie ż01912020.

5. Zamknięcie posiedzenia.

W spotkaniu uczestniczyli Członkowie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób

Niepełnosprawnych w osobach: pani Edyta Długosz-Przewodnicząca, pań Dorota Fornalska

-Wiceprzewodnicząca, pan Artur Kwapiński-Sekretarz oraz pan Zbigniew Nastaj, pan Jan

Dzwonkowski, pani Joanna Olszewska, pani Anna Płoszaj. Obecna byłatakże pani MonikaSzYsz
-st. inspektor ds. strategii i wdrazania wojewódzkich programów Regionalnego Ośrodka Polityki

Społecznej w Lublinie.

1. Otwarcie posiedzenia
Spotkanie rozpoczęłapani Edyta Długosz-Przewodnicząca WSRON, witając przybyłych GoŚci.

2. Przedstawienie się i zaprezentowanie profilu działalności na rzecz osób

niepełnosprawnych każdego z CzNonków WSRoN kadencji 2019-2023

CzłoŃowie WSRON kolejno przedstawiali profil dziąłalności na rzecz osób

niepełnosprawnych Or gańzacji, które reprezentuj ą w WSRON.

3: Przedstawienie przez Pracownika ROPS wszystkich przepisów prawnycho które regulują

prace Rady
Pani MonikaSzyszpoinformowała o podstawowych przepisach regulujących tryb dzińania

wojewódzkich społecznych rad ds. osób niepełnosprawnych na podstawie Rozporządzenia

MRpipS z dńa 25 marca'2003 r. oraz Ustawy o rehńilitaĄi zawodowej i społecznej oraz

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. Dodatkowo, podkreśliła rangę

współpracy Rady z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie, szczególnie przy

opiniowaniu uchwał sejmikowych dot. podzińu środków PFRON na ustawowe zadania

realizow arlę przęz ROP S.
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4. Dyskusja i sugestie w sprawie prac Rady w okresie 201912020

Pani Przewodnicząca zgłosiła gotowość współpracy WSRON z powiatowymi radami

ds. osób niepełnosprawnych, a także wszystkimi instytucjami, w celu poprawy jakości życia
osób niepełnosprawnych omz reagowanie na indywidualne sprawy osób niepełnosprawnych

kięrowane do Rady. Dodatkowo, w ramach bieżące1 współpracy ustalono adres mailowy i tryb

techniczneg o dzińaniaskrzynki mailowej adresu r ada. on@,lub elskie.pl

Zamknięcie posiedzenia.
Na tym posiedzenie zakończono.

Przęwodnicząca
Wojewódzkiej Społecznej Rady

Osoba porządzaiąca protokół:
Monika Szysz- st.inspektor ds. strategii iwdrużania
woj ewódzkiih programów
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