
Projekt Programu działań Miasta 

Lublin na rzecz mieszkańców 

z niepełnosprawnościami 

na lata 2021-2025

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
1 grudnia 2020 r.





O CO PYTALIŚMY?



Konsultacje społeczne dotyczyły projektu Programu

działań Miasta Lublin na rzecz mieszkańców

z niepełnosprawnościami na lata 2021-2025, który

określa działania w zakresie rehabilitacji społecznej,

zawodowej i zatrudnienia oraz przestrzegania praw osób

niepełnosprawnych.

Celem konsultacji było włączenie mieszkańców Miasta

Lublin w proces stanowienia Programu działań Miasta

Lublin na rzecz mieszkańców z niepełnosprawnościami

na lata 2021-2025, poprzez uzyskanie ich uwag,

wniosków i propozycji.

O CO PYTALIŚMY?

Informacja o konsultacjach wywieszona na budynku Urzędu Miasta Lublin, 

przy ul. Diamentowej 2



Konsultacje przeprowadzono w następujących formach:

• przyjmowanie opinii na piśmie na adres konsultacje@Lublin.eu

• dyżur konsultacyjny w dniu 24 listopada 2020 r. w godz. 12.00 – 17.00,

w formie telefonicznej i mailowej.

Na uwagę zasługuje fakt, że przedstawiciele organizacji pozarządowych brali czynny udział na etapie

opracowywania dokumentu. Zostali powołani Zarządzeniem nr 113/7/2020 Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 31 lipca 2020 roku do prac nad przygotowaniem Programu w Zespole Zadaniowym wraz

z przedstawicielami Urzędu Miasta Lublin oraz miejskich jednostek.

O CO PYTALIŚMY?

mailto:konsultacje@Lublin.eu


KALENDARIUM



start konsultacji społecznych – 13 listopada 2020 r.

przyjmowanie opinii na piśmie na adres konsultacje@Lublin.eu – od 13 do 27 listopada 2020 r. 

dyżur konsultacyjny – 24 listopada 2020 r. (wtorek), godz. 12:00 – 17:00 

zakończenie konsultacji społecznych – 27 listopada 2020 r.

KALENDARIUM

ogłoszenie konsultacji społecznych – 6 listopada 2020 r.

mailto:konsultacje@Lublin.eu


CO USŁYSZELIŚMY? 



W trakcie konsultacji społecznych jedna osoba zgłosiła cztery opinie dotyczące Programu

działań Miasta Lublin na rzecz mieszkańców z niepełnosprawnościami na lata 2021-2025.

Trzy opinie nie zostały uwzględnione ze względu na fakt, że zaproponowane działania

zostały przewidziane w programie, zaś czwarta nie dotyczyła działań realizowanych przez

Miasto Lublin.

UCZESTNICY



CO DALEJ?



• Uzyskanie opinii Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Lublin oraz Rady
Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin.

• Projekt uchwały w sprawie Programu działań Miasta Lublin na rzecz mieszkańców z niepełnosprawnościami na
lata 2021-2025 zostanie przedstawiony na sesji Rady Miasta Lublin w dniu 17 grudnia 2020 r.

• Informacja o podjęciu uchwały przez Radę Miasta Lublin zostanie umieszczona na stronie internetowej
bip.Lublin.eu.

• W oparciu o uchwalony Program, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawią o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wszczęte zostaną działania mające na celu
realizację zobowiązań wynikających z treści Programu działań Miasta Lublin na rzecz mieszkańców
z niepełnosprawnościami na lata 2021-2025.

• Zadania wynikające z Programu działań Miasta Lublin na rzecz mieszkańców z niepełnosprawnościami na lata
2021-2025 będzie realizował Urząd Miasta Lublin, oraz inne jednostki organizacyjne Gminy Lublin, w tym
jednostki pomocy społecznej oraz organizacje pozarządowe.

• Organem koordynującym realizację działań przewidzianych w Programie będzie Wydział ds. Osób
Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Lublin.

CO DALEJ?



INFORMACJE O TYCH KONSULTACJACH

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych 

Urzędu Miasta Lublin

KONSULTACJE ZREALIZOWALI:

Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych 

Urzędu Miasta Lublin

Referat ds. planowania i realizacji działań miasta Lublin         

w zakresie niepełnosprawności

PROJEKT:

Program działań Miasta Lublin na rzecz 

mieszkańców z niepełnosprawnościami 

na lata 2021-2025



OPIS AKCJI INFORMACYJNEJ



AKCJA INFORMACYJNA

Promocja konsultacji społecznych projektu Programu działań Miasta Lublin na rzecz mieszkańców

z niepełnosprawnościami na lata 2021-2025 odbywała się poprzez:

• akcję promocyjną na stronach Urzędu Miasta Lublin i Biuletynie Informacji Publicznej,

• udostępnienie materiałów promocyjnych i informacyjnych organizacjom pozarządowym poprzez e-mail,

• wywieszenie plakatów informujących o konsultacjach w budynkach Urzędu Miasta Lublin tj.: Biurach

Obsługi Mieszkańców, Wydziale ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Lubelskim Centrum Aktywności

Obywatelskiej,

• wysłanie przez Biuro Prasowe Urzędu Miasta Lublin komunikatów do lokalnych mediów, w oparciu

o które powstały materiały dotyczące konsultacji w: Polskim Radiu Lublin, Radiu Plus, Radiu Centrum,

Dzienniku Wschodnim oraz na portalach www.niepelnosprawni.lublin.pl, www.lublin24,

www.lubelska.tv.,

• umieszczenie informacji o projekcie dokumentu na stronie internetowej Miasta Lublin w module

Niepełnosprawni.

http://www.niepelnosprawni.lublin.pl/
http://www.lublin24/
http://www.lubelska.tv/


DZIĘKUJEMY 
ZA WSZYSTKIE OPINIE!


