
Druk Nr -1. ~ 12016 
z dnia ; a&fl{u. ~ 

Sprawozdanie z realizacji 
"Powiatowego programu dzialan na rzecz os6b z niepelnosprawnosciami 

w Miescie Lodzi w latach 2014-2020" w 2015 r. 

"Pov,riatowy program dziatait na rzecz osob z niepelnosprawnosciami w Miescie Lodzi 

w latach 2014-2020", zwany dalej Programem, zostal przyj~ty uchwal<l nr LXXXJTV 1747114 

Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 9 kwjetrua 2014 r. 

Gl6wnym celem Programu jest przeciv"'dzialanie marginahzacji i wykluczeniu 

spolecznemu os6b niepelnosprawnych oraz poprawa jakosci ich tycia poprzez zapewnienie 

im warunk6w do samodzielnego, pelnego i czynnego uczestnictwa w Zyciu sp01ecmym 

i zawodowym, a takze ksztahmvanie pozytywnych postaw spokcznych wobec tej grupy osob. 

Cele szczego}owe natomiast obejmuj.r rehabjlitacj~ zawodow'l, rehabilitacj~ spolecm'l, 

edukacj~, rozw6j i nfrastruklury 

z niepeln 0 spra\\,l1 0 sciami , 

niepelnosprawnych. 

pomoc 

~vliasta zintegrowany z potrzebami osob 

spoteczn'l oraz przestrzeganie praw osob 

Program jest realizowany przez szerokie grono realizatorow, W tym w szczeg6Jnosci: 

komorki organizacyjne Urz~du Miasta Lodzi, jednostki organizaeyjne Miasta (m.in . Miejski 

Osrodek Pomocy Spotecznej w Lodzi, Zarza,.d Drog j Transportu), Ladzki OddziaJ 

Paitstwowego Funduszu Rehabilitacji Os6b Niepelnosprawnych, Po\\,iatm,vy Urzqd Pmcy 

w Lodzi, MPK-Lodi sp. Z 0.0., organizacje po zarzqd 0 we zajmuj'lce sil( osobarni 

niepdnosprawnymi i leh rodzinami, Miejskq SpOleCZIlq Rad~ ds. Osob Niepelnosprawnych. 

Realizacj~ poszczeg61nych cel6w przedstaw;ono ponizej. 

I. Rebabilitacja zawodowa. 

Celem dzialail podejmowanyeh w rarnach rehabilitacji zawodowej jest ulatwienie 

osobom niepelnosprawnym uzyskania i utrzymania zatrudnienia oraz awansu zawodowego 

poprzez umozliwienie im korzystania z poradnictwa szkolenia zawodowego i posrednictwa 

pracy. W efekcie rna to doprov.:adzic do usamodzielnienia si~ osob niepelnospra\\'TIych, daj'le 

im poczucie materialnej ruezaJemosci i spolecznej uzy1ecznosci. 
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Dzia!ania w tym zakresie byty prowadzone przez Pov.·iatowy Urza,d Pracy w lodzi . 

Zrodlem finansowania s'l gJ6wnie srodki Pansffi'owego Funduszu Rehabilitacji Os6b 

Niepdnosprawnych. Ich podziai i wykorzystanie w 2015 r. przedstawia ponizsza tabela . 

Tab. 1. Rehabilitacja zawodowa - srodki PFRON. 

L,p. Nazwa zadao;a Wydatkowaoa kwota (zl) 

I Zwrot kosztow v;yposa.i.en ia 
n iepemosprawnych 

stanowisk prac)' dla os6b 2.588 .917,79 

Udzielanie srodk6w na jednorazowych podj~cie 
2 dzialalnosci gospodarczej , rolniczej albo wnlesienie 1.871.112,60 

wkladu do sp61dzielni socjalnej, 
Dofinanso\ .... anie do wysokosci 50% oprocentowania 

J kredytu bankowego zacilk,oni~tego na kontynuowanie 6.251,99 

dzialalnosci. 
4 Finansowanie koszt6w szkolenia os6b niepelnosprawnych. 83.684,10 

Zwrof miesit;cZIlych kosztow zatrudnienia pracownik6w 2.911,34 
pomagaj'l.cych pracownikowi niepemosprawnemu 
ZWTot wydatk6w na instrumenry I uslugi rynku pracy 

5 dla os6b n i epemos prawnyc h poszukuj£t.cych pracy I me 73.709,48 

pozostaj'l.cych w zatrudnieniu . 
Razem 4,626.587,30 

W wyniku dzialaiJ. prowadzonych prLez Powiatov.y U rz<td Pracy w Lodzi w 2015 r. : 

55 os6b uzyskalo srodki na podj~cie dzia!alnosci gospodarczej , rolniczej alba wniesienie 

wkladu do sp6ldzielni socjalnej (w 2014 r. - 43 osoby), 

zawarto 65 um6w na zwrot kosztc)\·v v.yposaz.enia stanowisk pracy dla os6b 

niepelnosprawuych, dla 74 stanowisk (w 2014 r. - 41 wnow dla 45 stano\vlsk), 

zawarto 12 wn6w na zorganizowanie 119 szkolen dla niepelnosprawnych os6b 

bezrobotnych, w h.'torych wzi~lo udzial 119 osob, 

zawarto 11 um6w na zorganizowanie staty dla 13 os6b, 

41 osob bezrobomych uzyskal0 prac~ po odbyciu st.azy (finansowanych ze srodk6w 

innych niz PFRON), 

udzielono 64 porad zawodowych dla os6b niepelnosprawnych, 

opracowano 2830 indyv.'idualnych plan6w dzialania, 

37 os6b skierowano do prac spolecznie uz;.,tec2l1ych. 

II. Rebabj)jtacja spoleczna. 

Celem rehabilitacji spolecznej jest umozliwienie osobom niepdnosprawnym 

uczestnictwa w zyciu spolecznym m.in. poprzez wYTabianie zaradnosci osobistej 
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i umiejytnosci samodzielnego wypelniania r61 spolecmych, likwidacj~ barier, w tym 

arch.itektonicznych, transportowych, w komuniko ...... aniu si~ i dos(~pie do infonnacji 

oraz ksztahowanie postaw i zachowan Spofecznych sprzyjaj'lcych inlegracji Z osobami 

niepelnosprawnymi . 

Wiele dzialari. w tym zakresie prowadzonych jest przez Miejski Osrodek Pomoey 

Spolecznej w Lodzi. Rodzaj realizowanych dzialail i v.:ysokosc przemaczonych na nie kwot 

obrazuje tabela. 

Tab.2 . Zadania z zakresu rehabilitacji spotecznej realizowane przez MOPS w Lodzi. 

L.p. Rodzaj zadania Kwota Liczba beneficjent6w 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Dofinansowanie uczestnicrW3 os6b 
niepetnosprawnych i ich opiekun6w w rurnusach 1.351.919,00 zl 1016os6b 

rehabilitacyj nych 
Dotinansowanie do zaopalTzenia W SPr2.t;:t 

3.167.006,00 zl 25490s6b rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne 
i srodk.i pomocnicze 

Dofinansowanie sportu, kultury rekreacj i 124.474 zl 
31 organiz3cji 

i rurystyki os6b niepelnosprawnych pozarz.qdowych 

Dotinansowanie I ikwidacj i barier 1.267.341,00 zt 121 
architektonicznvch, 
Dofinansowanie do zakupu sprz~tu 

430.086,00 zl 316 umozliwiaj'l.cego pokonywanie barier 
\.v komunikowaniu si~ i technicznvch 
Dofinansowanie koszt6w tworzenie i dzialania 5.043 .952,00 zl 296 
warsztat6w terapi i zajctciowej 

Razero 11.466.055,16 zl 4329 

Wtym: 10.896.263 zl 
- PFRON 
- bud:iet miasta Lodzi 569.792,16 zl 

; 

Ponadto w roku 2015 Miejski Osrodek Pomoey Spokcznej w Lodzi po raz kolejny 

realizowal program "Akrywny samofZqd" adresowany do os6b niepelnosprawnych. G16wnym 

celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczaj'lcych uczestniczenie 

os6b niepelnosprawnych w Zyciu spo1ecznym, zawodowym oraz w dost~pie do edukacji. 

Program ftnansowany jest ze srodk6w PFRON, a caikowity koszt jego realizacji \,v 2015 r. 

wynios1 3.189.596,75 zl. Rodzaj finansowanych dziaian, wysokosc srodk6w oraz liczb~ 

beneficjentow obrazuje tabela . 
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Tab. 3 . Dzialania w ramach programu "Aktywny samorzlld". 

Hose wnioskow 
Wydatkowana 

J.p. Obszar Nazwa zadania rozpatrzonych 
pozytywnie 

kwota (zl) 

MonUL I Likwidacja barier utrudniaj~cych aktywizacj~ spoleczn\l i zawodow~, w tym: 

A Zad. 2. Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy 
Likwidacja bariel")' kat. B 9 9.757,50 
transportowej 
B Zad. 2 Dofinansowanie szkolen 
Lilnvidacja barier w zakresie obslugi nabytego w ramach 
w dostfpie do progTamu sprz~m elektron icznego 

1 2.000,00 
ucztstniczenia i oprogramowania. 
w spoleczenstwie 
informacyj Dym 

C lad. 2 Pomoc w utrzymaniu spra\\l1osci 
Likwidacja barier technicznej posiadanego w6zka 28 50. 103,99 
w poruszaniu sif inwal idzkiego 0 nap~dzie elektrycznym. 

Zad. 3 Pomoc w zakupie protezy 
konczyny, w kt6rej zastosowano 

27 464.761,00 
nowoczesne rozv.:i~ia techniczne, 
tj. protezy na 111 poziomie jakosci 
lad. 4 Pomoc w utrzymaniu spra\\l1osci 
technicmej posiadanej protezy konczyny 3 12.060,00 
(co najmniej na III poziomiejakosci) 

D Dofinansowanie op/aty za pobyl dziecka 
Pomoc w utrzyroaniu osoby niepelnospra",nej W i:lobku lub 
aktywnosci przedszkolu lub innej opieki tego tyPll. 23 28.3\8,00 
zawodowej poprzez 
zapelt'oienie opieki 
osobie zale:inej 

MOnUL II Pomoc w uzyskaoiu wykszfalcenia na poziomie wyiszym 

DofioaosQwaoie lub I. Oplata za nauk~ (czesne) lub za 
refuodacja koszf6w przeprowadzenie przewodu 
uzyskania doktorskiego. 
wyksztalcenia na 2. Dodatek na pokrycie kosztow 503 1.390.059,80 
poziomie wyiszym ksztalcenia w przypadku znacznego 

lub umiarkowanego stopnia 
n i epemos pra wno sc i . 

Ra.zem mod ul I i II 594 1.957.060,30 
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!nne dzialania w ramach rehabilitacji spolecznej os6b niepelnospra'W11ych: 

1. Orzekanie 0 niepdnospra\vll0sci. 

Wydawanjem orzeczen 0 niepetoosprawnosci i 0 stopniu niepetnospravmosci zajrnuje si~ 

Miejski ZespOl ds. Orzekania 0 Niepeinosprawnosci w Lodzi. W 20) 5 r. Zesp61 wydal : 

1110 orzeczen dot. os6b do 16 roku Zycia, 

12.280 orzeczenia dot. os6b powyiej 16 roku zycia, 

3303 legitymacj e osoby niepelnosprawnej . 

2. Prowadzenie wypozyczalni sprz~ru rehabilitacyjnego i pornocnkzego. 

WYPozyczalnia sprz~tu rehabilitacyjnego prowadzona jest przez E6dzki Sejmik Os6b 

Niepetnospra\'\'nych. W 2015 r. z wypozyczalni skorzystalo 80 050 b. 

3. Organizowanie otwartych konkurs6w ofeI1 dla organizacji pozarz,,~dowych w zakresie 

zadait polegajqcych na wspieraniu os6b niepelnosprawnych w zyciu codziennym, kulturze 

czy sporcie. W 2015 r. komorki organizacyjne Urz~du Miasta Lodzi przeprowadzi~ 

12 konkursow, w kt6rych zlozonych zostalo 69 of en, a 47 z nich przyj«to do realizacj i. 

WspOlpraca Z organizacjami pozarLqdowymi obejmowa~a takZe zlecanie realizacji zadail 

w trybie pozakonkursowym, lj. na podstawie art. 19a ustawy 0 dzialalnosci pOZyth.ll 

publicznego i 0 wolontariacie. Lqcznie zawarto umowy na kwot~ 4.777.871 z1. 

Zawarte umo\\'Y obejmowaly szeroki wachlarz dziaJail, m.in . rehabilitacj~ lecz:n)czq, 

wydarania sportowe i kulturalne, lmprezy integracyjne, wydawanie kalendarzy 

popularyzujqcych dzialalnosc artystycznq osob niepelnosprawnych. Liczba beneficjentow 

wszystkich dzialan \\Tyniosla ok. 8.100 os6b. 

III. Edukacja. 

Gl6wne zadania edukacj i w zakresie dzialail na rzecz osob z niepelnosprawnosciami 

obejrnujct w szczegolnosci: 

1) wspieranle dzieci i mlodziezy niepelnosprawnej w placowkach oswiatowych; 

2) organizowanie dziahill wspierajqcych rodziny z matym niepelnospraVvllym dzieckiem; 

3) wspierarue integracji mlodziety niepetnosprawnej poprzez przygotowywanie uczniow 

do aktywnego samodzielnego poszukiwania pracy; 

4) wspieranie wsp61pracy plac6wek oswiatO\v),ch z przedsi«biorcami: 
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5) organizo\vanie przedsi~"vzi~6 integracyjnych 0 charakterze artystycznym czy sportowym. 

Tab. 4. Wspieranie dzieci i mlodzieZy niepelnosprawnej w plac6wkach oswiatowych. 

Liczba prowadzonych szk61 j plac6wek specjaloych oraz szk6! z klasami 68 
ime ac jnymi 

2 Liczba szk6t ogolnodost~pnych. w h."torych uczq si~ uczniowie Z orzeczeniem 140 
o otrzebie ksztatcenia s ec ' alnego 

3 

4 

Liczba uczni6w z orzeczeniem 0 potrzebie ksztaicenia specjalnego ucza"cych si~ 
\V 5zko~ach 0 61nodost~ n eh 
Liczba uczni6w niepetnosprawnych objt(tych ksztalceniem 
specjalnym/inte acvjnvm 

Ponadto w ramach real i zacj i pov.yZszych zadari w 2014 r.: 

663 

2929 

realizowano projekt "Sobota ze specjalistami", w ramach ktorego w ka.zdq sobot~, 

przy prowadzonych przez Miasto L6di Zespolach Wczesnego Wspomagania RoZ\voj~ 

odbywary si~ konsultacje specjalistyczne dla rodzic6w malych dzieci dot. prawidlowego 

rozwoju oraz zorganizowano 40 v.;ydarzen dodatkovvych, jak konferencje, warsztaty 

i ~'yklady; 

367 dzieci by to obj~lych Wczesnym Wspomaganiem RoZ\voju; 

240 uczni6w skorzystato z praktyk zawodowych; 

125 absolwent6w uczestniczyto w zaj~ciach I warsztatach dot. metod aktywnego 

poszukiwania pracy; 

zorganlzowano 41 szkolen, warsztatow I lekcji w placowkach oswiato-wych 

dot. zwi~kszania swiadomosci spo1ecznej na lemat n.iepelnosprawnosci i wspierania osob 

z niepemosprawnosciami; uczestniczyto w nich 485 os6b. 

IV. Rozw6j infrastruktun' miasta zintegrowany z potnebami os6b niepelnosprawnych. 

GI6wnym celem dzialari w ramach tego celu jest stv.'orzenie warunk6w 

umoZliwiajqcych osobom niepelnosprawnym dost~p do przestrzeni publicznej, a tym samym 

udzial w Zyciu spo-lecznym. 

Najwaz.niejsze obszary dzialail to : 

1. Likwidowanie barier arcbitektonicznycb w dostfpie do budynkow Urz~du Miasta 
Lodzi i jednostek orgaoizacyjnych Miasta. 

W Voiyniku prac prowadzonych w roku 2015 i latach wczdniejszych w v:ielu budynkach 

i obiektach nalezqcych do Urz~du Miasta Lodzi zapewniono ulatwienia dla os6b 

niepemosprawnych . 
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1.1. Budynki UML: 
1) ul. Piotrkowska 104 - zamontowana platfonna i diwig osobo\\l)' dla obsrugi osab 

niepclnosprawnych, dostosowana toaleta w budynku. "F" , zamontowana pochylnia 

i schodolaz w bud. ~,B". 

2) ul. Zachodnia 47 - \\Iybudo\vana pochylnia do budynku, przystosowana toaleta 

na parterze, 

J) USC ul Zgierska 71 - zamontowany schodolaz, 

4) ul. Piotrkowska 153 - v:ybudowana pochylnia do budynku, d±wig osobowy 

dla obslugi os6b niepelnosprawnych, dostoso'Wana toaleta na parterze, 

5) al. Pitsudskiego 100 - wybudo\.vana platfonna dla osob niepclnospra\\'Jlych, 

dostosowana toaleta na parterze, 

6) USC al. Piisudskiego 100 - wybudowana pochylnia do budynku, dostosowana toaleta 

na parterze, zamontowany schodolaz, 

7) al. Politechniki 32- wybudowana pochylnia do budynku, dZwig osobo\V)' dla obsrugi 

os6b ruepelnospra\Vnych, dostosowana toaleta na parterze, 

8) USC ul. Pabianicka 2 - zamontowany schodolaz, 

9) uL Krzemieniecka 2B - wybudowana pochylnia do budyoku, diwig osobowy 

dla obslugi os6b niepelnospra\\ll1ych, dostosowane toalety na panerze i pi~trach 

budynku, 

10) ul. Sienkiewicza 5 - wybudowana pochylnia do budynku, di:wig osobowy dla obslugi 

os6b niepelnosprawnych, dostosowana toaleta na parterze, 

11) ul. Smugowa 26a - d±v.'ig osobov,,), dla obstugi os6b niepelnosprawnych, dostosowana 

toaleta na parterze. 

1.2. Budynki jednostek organizacyjnych Miasta: 

1) Placowki nadzorowane przez Wydzia~ Edukacji UML 

a) wybudowane podjazdy - 21 jednostek, 

b) zamontowane schodolazy - 5 jednostek, 

c) zamontowana platforma - I jednostka, 

d) windy - 7 jednostek 

e) dostosowane sanitariaty - 25 jednostek. 
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2) Plac6wld nadzorowane przez \Vydzial Zdrowia i Spraw Spo-lecznych UML: 

Nazwa jedoostki 
lowestycje i remonty przeprowadzone w latacb 

2014-2015 

Miejskie Centrum Medyczne "Goroa" w Lodzi 

Przychodnia przy ul. Tatrzanskiej 109 
Wyposazenie WC dla os6b n iepe I nosprawnyc h 
w natrysk. 

Przychodnia przy ul. Cieszkowskiego 6 
Wybudowanie zewn~trznej pochylni dla os6b 
n iepelnosprawnvch. 
Remont tarasu ze schodami zewn~trznymj 

p rzychodnia przy ul. Odrzailskiej 29 i pochylni d!a os6b niepetnospra\vnych wraz 
z remontem chodnika i opaski od strony ogrodu. 

Przychodnia przy ul. Rzgowskiej 170 
przebudowa schodo\v zewn~trznych 

i zreorganizo\Nanie teren przed budynkiem. 

Miejskie Centrum Medyczne .. Baluty" w Lodzi 

Przychodnia Zdrowia "Karola Libel ta" Pnebudowa chodnik6w i cia.g6w komunikacji 
przy ul. Libelta J 6 pieszei· 

Miejskie Centrum Medyczne im. dr. K. Jonschera w Lodzi 

Szpitai przy ul. Pnyrodniczej 7/9 
Wykonanie wt(zla sanitamego przystosowanego 
do potneb os6b niepemosprawn),ch. 

Przychodnia przy ul. Zarzewskiej 56/58 
Modemizacja w'tzla sanitamego przys tosow an ego 
do pOITZeb os6b niepelnosprawnych. 
Wymiana d:hvigu osobowego, zorganizowanie 

Przychodnia prz)' ul. Leczniczej 6 nowej rejestracji ze stanowiskami przystosowanymi 
do obstugi os6b niepehlOsprawnvch. 

Miejski Zespol Zlobk6w w Lodzi 

Ztobek Miejski nr 16 pay ul. Sprinter6w Remont ogrodzenia., tarasu zewTl~rrznego 

1 1 oraz cz~sci ci~6\V komunikacyjnych. 
Zlobek Miejski nr 16 przy ul. Zachodniej 

Remont taras6w zewn~tTmych. 
55a 

Zlobek or 2 przy ul. Chrobrego 16 
Wykonanie pochylni dojscia do budynku 
(zniwelowanie schod6w) . 

Zlobek or 21 przy ul. Marusarzowny 9 
Wykonanie pochylni dojscia do budynku 
(zniwelowanie schod6w). 

Zlobek or 6 przy ul. E1snera 12 
Wykonanie nowego podjazdu dla wozkOw. 

3) Plac6wld nadzorowane pnez Wydzial Sportu UML - Miejski Osrodek Sporm 
i Rekreac j i : 
a) Hale sportowe: 

• ul. ks. Skorupld 21 - przystosO\vana do obsrugi os6b niepelnospravlnych, 

wyposaZona w dwa podjazdy do budynku oraz dwa zjazd.y na plyt~ gI6wn'l. 

W budynku na parterze usytuowane Sq dv.ie toalety oraz v.linda. Dwa miejsca 

parldngowe przed obiektem oraz moz,Jiwosc v.ryznaczenia dodatkowych w ramach 

potrzeb np. przy organizacji imprez; 
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• ul. Malachowskiego 7 - haJa przystosowana do obslugi os6b niepernosprawnych. 

Wejscie do obiekru pozba\,vione barier architektonicznych. Wewn8,trz podjazdy 

dla w6zk6w w holach, szatniach i sanitariatach. Mozliv.;osc wjazdu na plyt~ gI6wnC\.. 

Wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla os6b niepelnosprawnych; 

• ul. Karpacka 61 - obieJ.. .. 1. wyposaZony w podstawowe udogodnienia dla os6b 

niepernospraVvllych; mozliwy \\jazd na ptyt~ gt6wnq,. WewnC\.trz obiektu brak barter 

architektonicznych. 

b) ptyw'alnie: 

• "Wodny Raj" przy ul. Wiemej Rzeki 2 - obiekt caloroczny przystosowany 

do obstugi os6b niepelnosprawnych, \.vyposaZony w wind~ wewn~trznq, podjazdy, 

Loalety, szatni~ oraz wyznaczone miejsca parkingowe; 

• "Wodn)' Raj" przy ul. Wiemej Rzeki 2 - obiekt sezonow)', brak barier 

architektonicznych, obiekt jest wyposaZony w toalety, wyznaczone miejsca 

parklngowe; 

• "Promienisci" przy ul. Glowackiego 10112 - obiekt sezonowy, brak barier 

architektonicmych, konstrukcja budynku paMerowa z dostosowanymi wejsciami 

oraz toaletami. 

c) Lodowiska stacjoname: 

• ,.Bombonierka" ul. Stefanowskiego 28 - brak barier architeh..-tonicznych, podjazdy, 

toalety, miejsca parkingowe. Obiekt wyposazony w diwig specjalny do transponu 

osob niepelnosprawnych na pi~tro budynku - meslo. 

• "Retkinia" przy ul. Popiduszki 13b - brak barier architek1onicznych, podjazdy, 

toalety, miejsca parkingowe. Obiekt wyposaZony w dzwig specjalny do transportu 

os6b niepelnospra\.VIl.ych na pi~tro budynku - krzeslo. 

d) Obiekt SpOMOWY przy ul. Potokowej - posiada podjazd dla os6b niepelnosprawnych 

oraz toalet~ w budynku socjalnym. Mozliwosc wjazdu na ptyt~ boiska. 

e) obielct sportowy przy al. Kosciuszki 71/73 (KS Gwardia) - w 2015 r., podczas 

modernizacji wybudowano toalet~ dla os6b niepelnosprawnych oraz zniesiono bariery 

architektonicme zv.-iqzane z ciqgami komunikacyjnjwi . Wykonano podjazdy 

i poszerzono otwory drzwiowe. 

W toku prowadzonych prac modemizac)jnych na obiektach rekreacyjnych, 

katdorazowo rozpatrywane jest wdraZanie roZ\.vi¥3ri z\\'i~anych z dostosowYiNaniem 
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obiekt6w pod wzgl~dem architek'1onicznym dla osab niepclnosprawnych. Pay budowie 

nov.'Ych sciezek pieszych lih\-idowane Sq wszelkiego rodzaju progi, w miejsce kt6rych 

wykonywane sa.. podjazdy. Planowany jest monlaZ. toalet przenosnych przystoso\,vanych 

dla os6b niepelnosprawnych. MOSiR analizuje obecnie mozliwosc montaZu dodatkowych 

element6w na istniej'lcych placach zabaw dla dzieci z niepeinosprawnosci'l ruchowa,.. 

4) Plac6wlci nadzorowane przez Wydzial Budynk6w i Lokali UML 

W 20 J 5 r. w 2 Administracj ach Zasobaw Komunalnych powstaty podjazdy do budynkaw. 

5) Plac6wki nadzorowane przez Zarzqd Zieleni Miejskiej w Lodzi: 

a) w Ogrodzie Botanicznym dobudowano podjazd do budynku 

b) Palmiarnia Ogrodu Botanicznego - mozliwy \\jazd dla w6zk6w inwalidzkich 

(poziom 0), winda umozliwiajqca \\jazd na I pi~tro} 

c) Miejski Ogr6d Zoologicmy - przebudowano wejscie, wybudowano podjazdy dla os6b 

niepelnosprawnych. 

2. Likwidowanie barier arcbitektonicznycb \\' ramach prowadzonycb zadan 

inwestycyjnych na modernizowanym ukJadzie drogowym oraz w ramacb 

prowadzonych zadan utrzymanioW)'cb oa remontowanych ci~gacb pieszych. 

2.1. Budowa pochylni dla niepelnosprawnycb w ramach przebudowy uJ. Hektarowej 

(odc. ul. Aleksandrowska - u1. Kompostowa). 

2.2. przebudowa peron6w pnystankowych dostosowUj'lC3 ich konstrukcjc;; do potrLeb os6b 

niepeJnosprawnych, tj. modemizacja przystankov,,' trarnwajowych: w ul. Narutowicza/ 

Radiostacja oraz na ul. Wojska Polskiego przy skrzyzowaniu z ul. Spoma.., prLy skrzyzowaniu 

al. Politechniki / ul. Wolowa, w ramach budowy chodnika w ul. Okolnej na odcinku 

od OK 71 do ul. Lagiewnickiej oraz w ramach budowy chodnika w ul. Ztotno na odcinku 

od ul. Miecznik6w do ul. G""ardii Ludowej. 

2.3. ObniZenie kraw~i:nikow przy jezdniach oraz stosowanie plytek kierunkowych 

ze struktur'l. zebrow'l oraz ze strukturq \''vypustkowt\: w ramach reaJizacji nast((puj'tcyeh 

inwestycji: 

I) przebudowa ul. Rydzowej na ode. od ul. Aleksandrowskiej do ul. Rojnej, 
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2) budowa chodnika, scieili roweroweJ, miejsc postojov.ych, przejscia dla pieszych 

oraz rekultywacja zielenc6w \vzdluZ ul. Armii Krajowej na odcinku 

ad ul. Wyszyilskiego do ul. Balonowej, 

3) budowa chodnika wzdluZ ul. Konstantynowskiej od ul. Krancowej do wejscia 

do parku, 

4) budowa przejscia dla pieszych na ul. Retkitiskiej pomi~dzy numerarni 115 - 123, 

5) przebudowa ul. Traugutta mi~dzy ul. Piotrkowskq a ul. Sienkiewicza (tzw. woonerf), 

6) przebudowa chodnik6w i miejsc postojowych na ul. Cwiklinskiej , Gogola, Gorkiego 

i Wujak~ 

7) przebudowa ul. Romanowskiej, 

8) przebudowa skrzyzowania aI . Politechniki / ul. Wolowa., 

9) przebudov.'a ul. Narulowicza na ode . od ul. Sienkiewicza do ul. Piotrkowskiej, 

10) przebudowa ul. Sw. Teresy od Dzieciqtka Jezus na odc. od ul. Trah.1orowej 

do ul. Szczecinskiej, 

11) przebudowa ul. Selekcyjnej, 

12) przebudowa ul. SWlerkowej, 

13) przebudowa ul. Pszennej, 

14) przebudowa ul. Kozietulskiego, 

15) przebudov.:a ul. Pustynnej, 

J 6) budowa chodnika po poludnio\.vej slronie ul. Ok61nej na odclnku od DK 71 

do ul. Lagiewnickiej, 

17) budowa chodnika przy ul. Zlotno na odcinku od ul. Miecznik6w do ul. Gwardii 

Ludowej - strona poludniowa., 

18) budowa dragi rowerowej wzdlu.z ul. Rzgowskiej (ode. ul. Paderewskiego -

u1. Ch6ralna oraz ode. ul. Sw. Wojciecha - Trasa G6ma), 

19) budov.'a drogi dla rowerow wzdluz ul. Konstantynowskiej (odc . al. Unii Lubelskiej -

al. Wl6kniarzy) i ul. ZieJooej (odc. al. W16k.niarzy - Plac Hallera), 

20) budowa drogi w kwartale ulic: Tuwima - Moniuszki - Sienkie\.'/icza - Piotrkowska, 

21) modemizacja ul. Piramowicza wraz ze skrzyzowaniem z ul. Jaracza (tzw. woonerf), 

22) . w ramach przebudowy ulic po inwestycjach wsp6Hinansowanych przez [SPA 

(uJ. Hektarowa. ul. Daliowa, u1. Liliowa z ul. Zawilcowq, ul. Stokrotki, 

ul. Ksi~Zycowa, ul. Plenerowa, ul. Joanny. ul. Rozwojowa, ul. Zgodna). 
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2.4. Wykor~stanje element6w infrastruktury drogowej pozwalaj~cych osobom 

niewidomym odrozuic cbodnik od sciezki rowerowej. Budov/Y dr6g rowerowych 

odbywa!y si~ z zastosowaniem separacji wysokosciowej pomi~dz)J drog&. a chodnikiem. 

Na odcinkach, na ktarych droga dla rowerow i chodnik przylegaj&. do siebie, chodnik 

o nav.rierzehni z kostkj betonowej (na calej dtugosci) biegnie ""'ytej nit droga dla rowerow 

o nawierzchni bitumicznej, ad kt6rej oddzielony jest kraw~inikjem trapezowym. 

1ednoczesnie stosowano dodatkowe rozroznienie mi~dzy chodnikiem a drog&. rowerow'l 

w postaci opasek z kostki granitowej lupanej 0 szerokosci 30 em. Pov.yzsze roz'Wiqzania 

zastosowano: 

1) wzdtuz ul. Rzgowskiej (ode. ul. Paderewskiego - 01. Charalna oraz ode. 

ul. Sw. Wojcieeha - Trasa Goma), 

2) wzdruz ul. Konstantynowskiej (ode. al. Unii Lubelskiej - a1. Wfakniarzy), oraz wzdhlZ 

ul. Zielonej (ode. aL Wtokniarzy - Plac Hallera), 

3) w ramaeh przebudowy skrzyzowania al. Politechnjk.i / ul. Wo1owa, 

4) w ramach budo'W), scieZki rowerowej v.zdhtZ ul. Armii Krajo\.vej na ode . 

od ul. WyszyTIskiego do u1. Balonowej . 

2.5. Wyposaienie sygnalizacji s"wietlnej w sygnaty akustyczoe m.m. w przyciski 

wnotliwiaj&.ce lokalizacj~ (naprowadzenie na urz'ldzenie detekcyjne) dla osob 

njewidomyeh i niedov.ridza..cych wraz z mozli\vosciq rozpoznarua przyj~cia zg10szerua. 

Dodatkowo zastosowano sygnal akustyczny pozwalajqey na rozpoznanie nadawania 

swiatla zeZ\valajqcego na wejscie na skrzyzowanie . Udogodnierua zastosowano w ramach 

wszystkkh inwestycji realizowanyeh w 2015 r. 

2.6. W ramach modernizacji Trasy W-Z na 'W'Szystkich skrzyzowaniach i peronach 

(17,3 km) zastosowane zostaly rozv"la.,zama ula~1aj<tce korzystanie z nich osobom 

z niepelnosprawnosciami. W miejscach zlikwidowanych przejsc podziemnych 

wyznaczono przejscia dla pieszych w poziomie terenu, a pozostawione przejscia 

podziemne zostary wyposazone w windy. Perony dostosowano wysokosciowo do potrzeb 

osob niepdnosprawnych, a dojscia do sygnaJizaeji swietlnych wyposaZono w e1ementy 

naprowadzajqce osoby z dysfunkcjq wzroku. Na przejsciach dla pieszych obnizono 

kraw~tniki i na katdym z 240 zmodemizo\',!anych skrzyzowan zamontowano sygnalizacj~ 

akustYCZl1q. Oddzielono rov.niez c1&£i piesze od sciezek rowero,-"ych innym rodzajem 

nawierzchni. 
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3. Wynajem lokali mieszkalnycb osobom niepelnosprawnym. 

Vi 2015 r. wynaj~to osobom niepelnosprawnym 53 lokale mieszkalne. Ponadto w trakcie 

rewitalizacji budynk6w przystosowano do potrzeb os6b z niepelnosprawnosciami 

14 mieszkaiJ.. 

4. Likwidowanie barier w komunikacji zbiorowej i indywidualnej. 

1) Przew6z os6b niepelnosprawnyeh - ustuga przewo2owa na podstawie zlecenia w relacji 

"d.rzv..i-drzwi", \vykonywana przez MPK-L6di sp. Z 0.0. - Zaldad Przewozu Os6b 

Niepernosprawnych. W 2015 r. przewieziono 93.048 pasater6w. 

2) Wydawanie bilet6w specjalnyeh uprai.vniajqcych do bezp-Iatnych przejazdow srodkami 

komunikacji publicznej w Lodzi - w 2015 r. wydano 8298 takich bilet6w. 

3) Wydawanie abonamentow parkingo\vych dla os6b niepetnosprawnyeh upra\'miaj'l.eych 

do bezp1amego korzystania z miejsca parkingowego w strefie platnego parkowania -

w 2015 r. \.vydano 2498 takieh abonament6w. 

4) Wydawanie kart parkingo~J'ch. 

Karty parkingowe, uprav.tTlla]<\ce osoby niepetnosprawne do niestosov.-ania Sl~ 

do niektorych znakow drogowych dotyclitcych zakazu ruchu lub postoju, v..ydawane S<\. 

przez Mlejskj Zespol ds. Orzekania 0 Niepeinospra\\'J)osci w Lodzi. 

W 2015 r. \vydano 4189 kart dla os6b fizycznyeh i 26 kart dla plac6wek zajrnuj'l.cych si~ 

opiekq, rehabilitacjet lub edukaejq os6b niepelnosprawnych majqeych znacznie 

ograniczone mozliwosci samodzielnego poruszania si~. 

V. Pomoc spoleczna. 

PoniewaZ osoby z niepelnosprawnosciami i ich rodziny cz~sto znajdujq si~ w trudnym 

polozeniu materialnym, a ich potrzeby niejednokrotnie Set zv,.,i~kszone w stosunku do osob 

zdrov...ych, celem pomocy spoleeznej jest zaspokojenie niezbt:ednych potrzeb Zyciowych os6b 

potrzebujltcych. Glowne zadania sarnorzqdu terytorialnego w tym obszarze to: 

1. Prowadzenie dom6w pomocy spotecznej, domow dziennego pobytu i inoych placowek 

W 2015 r. w Lodzi funkcjonowalo 15 domow pomoey spolecmej 0 r6i:nym profilu, 

z tego 13 domov.- prowadzonyeh przez Miasto L6dz i 2 do my prowadzone przez podmioty 

niepubliczne na zlecenie Miasta. Plac6wki te na koniec 2015 r. dysponowaly lqcznie 2008 

miejscami. W 2015 r. nast'I.Pilo zmniejszenie liezby miejsc 0 9 w jednym z domow pomocy 

spokcznej dla os6b przewlekle somatycznie ehorych oraz zwi~kszenie 0 9 w domu pomoe), 
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spolecmej dta os6b doros}ych niepe1nospra\\'Ilych intelektualnie W clqgu catego roku 

w do mach pomocy spo{ecmej przebywalo rotacyjnie 2388 mieszkailc6w. Najwi~cej osob 

przebywalo w domach dla przewlekle somatycznie chorych (1060) oraz dla przewlekle 

psychicznie chorych (438). 

Zapotrzebowanie na miejsca w domach opieki spokcmej jest wysokie. Na miejsca 

oczekuje 665 osob. Naj ...... ;~cej osob oczekuje na miejsca w domach dla przewlekJe 

somatycznie chorych (345 os6b oczekujqcych na 820 istniejqcych miejsc) i dla przewlekle 

psychicznie chorych (236 os6b oczekuj'lc),ch na 405 istniej'lcych miejsc). 

W strukturze Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Lodzi funkcjonujq takZe 

dzienne domy pornocy spolecznej dla osob niepe!nosprawnych. Placowki te, znajduja"ce siy 

w 3 lokalizacjach w Lodzi, dysponujq pulq 100 miejsc przemaczonych dla os6b 

uposledzonych umyslowo, Z dzieci~cym porazeniem m6zgowym, zespo.lem Downa, ceehami 

autystycmymi, cz~sto sprz~zonymi z dysfunkcjq ruchu czy epilepsjq. W wyjqlkowych 

symacjach i w miary wolnych miejsc, dopuszczany byl pobyt w Domach os6b w wieku 

powyzej 35 roku zyeia. Dorny zape\\'Iliaj'l podopiecznym opiekcr psychologiczna", 

terapeutycznq, wychowawczo-rewalidacyjnq, opart'l na indywidualnych programach 

usprawniania. W 2015 r. w zaj ~clach uczestniczyto 100 os6b. 

W 2015 r. rozpoczql funkcjonowanie pierwszy Rodzinny Dom Pomocy, z siedzibq 

przy ul. Edwarda 33. Dom przeznaczony jest dla 4 osob, \.vymagaja"cych '"-"Sparcia z powodu 

ni epelnospravlJ1o sci intelektualnej . Zarnieszkaly w nim mlode osoby, kOIlczqce edukacj~ 

w osrodkach szkolno-wychowawczych. W Domu towarzyszq im opiekuno'"-ie, ktorzy 

pomagajq w codziennych czynnosciach oraz prowadzq zaj~cia terapeutyczno~rehabilitacyjne. 

Pomoe dla os6b niepetnosprawnych udzielana jest takZe poprzez prowadzenie 

srodowiskowyeh dom6w sarnopomocy. Domy takie swiadczq usrugi w ramach 

indyv.ridualnych lub zespolowych treningow samoobslugi i trerungo'\v umiej~tnosci 

spolecznych polegajqcych na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiej~tnosci w zakresie 

czynnosci dnia codziennego i funkcjonowania w zyciu spo1ecmym. W 2015 r. w Lodzi 

funkcjonowalo 5 srodowiskowych dom6w samopomocy, prowadzonych przez podmioty 

niepubliczne. Plac6wki dysponowaty lqcznie 205 miejscami i skorzystalo z nich 279 os6b. 

Na miejsce w srodowiskowych domach sarnopomocy oczekiwalo 219 osob, w tyro 

najwi~kszq grup~ (204 osoby) stanowili cholL)' na chorob~ Alzheimera 

Osoby, ktore oczekuj<\. na przyj~cie do srodowiskowych domow samopomocy ba"dz 

takie dom)' 0puScity, moga" korzystac ze wsparcia d\.voch Klubow Samopomocy. Prowadz4 

je Klub Lokalnej InLegracji "Lonia" oraz To'WarLYs(V.'o Przyjacioi Niepemospra\v'Ilych. KJuby 
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zapewniaj'l wsparcie osobom z zaburzeniami psychicznyrni, w szczeg61nosci w zakresie 

akty-vvizacji, rehabilitacji i integracji spo1ecmej przy wsp6hldziale, w miar~ mozliwosci, 

rodziny uczestnika. Z uslug Klub6w skorzystalo 80 osob. 

2. Finansowanie uslug opiekuiiczycb i specjalistyczoych uslug opiekunczycb. 

Osoby niepelnospra'Wl1e z powodu wieku lub choroby, b~d'lCe podopiecznymi 

Miejskiego Osrodka Pomoey Spolecznej w -Lodzi , mog'l korzystac z usrug opiekunczych 

i specjalistycznych uslug opiekuilczych, s'Wiadczonyeh w miejseu zamieszkania. Uslugi 

opielcw1cze realizowane byl)' w 20] 5 r. przez 6 podmiot6w niepublieznych (Polski Czerwony 

Krzyz - l6dzki Zaru¢ Okr~gO\vy, Polski Komitet Pomoey Spo/ecmej Zarzqd Okr~gowy 

w Lodzi, Zb6r Koseiola Chrzescijan Baptyst6w, Fundacja Pomoey Niepelnosprawnyrn 

"OkaZ Seree", Staeja Opieki Srodo'Wiskowej Konwentu Borufratrow w Lodzi oraz 

Towarzystwo Przyjaci6i Niepeinospra\Vllych) . Z tej fonny pomocy, w ilosci 900.032 godzin, 

skorzystalo 3738 osob. 

Osobnq kategori~ stanowict specjalistycme uslugi opiekuncze dla osob z zaburzeniami 

psychicmymi. \V 2015 r. zadanie to bylo realizowane przez Towarzystwo Przyjaci61 

Niepelnospravmyeh. Z usrug opiekunczych, w wymiarze 17.119 godzin, skorzysra}o 45 osob. 

3. Prowadzenie mieszkan chronionych. 

Mieszkanie chrortione jest fonnq pomoey spo~ecznej przygotowujqCct osoby tam 

przebywajqce, pod opiek'l specjaiist6w, do prowadzenia samodzielnego Zycia lub zast~pujqC'l 

pobyt w placowce zap ev,niaj,\cej catodobowq opiek~. Mieszkanie chronione zapewnia 

warunki samodzielnego funkcjonowania \v srodowisku, w integracji ze spo1ecznosci'llokaln'l. 

Towarzystwo Przyjaeio1 Niepelnosprawnych pro\vadzi mieszkania chronione dla os6b 

z zaburzeniami psychicznymi w 3 lokalizaejach - w Lodzi przy ul. Zawiszy Czarnego 22, 

ul. T raktorowej 90 m. 34 i przy ul. Kra'Wieckiej 10 a-e oraz w Osrodku Rehabilitacyjno

Wypoczynkov:ym "Zacisze" w Jedliczach A. Placowki te dysponowaly lctcznie 43 miejscami 

W okresie od 1 stycmia do 31 marca 2015 r" a w pozostalym okresie 40 miejsc 40 miejseami. 

W 2015 r. przebywruo w nich ia,cmie 34 osoby. 

4. Wyplata zasilk6w i inoych swiadczen pieni~i:oycb. 

S\\iadczenia pomoey spotecznej udzielane Sq osobom potrzebujqcym w formie 

zasilk6w pierti~i.nych (stalych, okresowych lub celovfych) oraz w formie bezgotowkowej, 

jak np. pokrywanie kosztow posilk6w. 
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W 2014 r. ze swiad czen pomocy spoJecznej ze wzgJ~du oa oiepelnosprawoosc korzystalo 

9 os6b w rodzinach). 9.150 rodzin (13.19 

Tab. 5. Zasi lki i pomoc bezgotowkowa z pomocy spolecznej w 2015 r. 

L.p. Rodzaj sw iadczenia Liczba beneficjent6w Kwota 

1 Za.silek staty 5591os6b 24.674.325 zl 
2 Zasilek okres ow)' 15.449 osob 33. 175.189zl 
3 Z.asilek celov. 'Y 17.181os6b 14.393.019 zl 

4 
Zasilek celo 
20sitku 

v.y na zakup 14.830os6b 10.937.569 zl 

5 Posilek 7 .709 os6b / 1.039.884 osilki 5.200.900 zl 
6 Raz em 88.381.002 zl 

Ponadto osobom nie pdnosprawnym: 

- powyzej 16 r oku Zycia 0 znacznym stopniu niepelnospra\v110Sci, 

- powyzeJ 16 roku Zycia 0 umiarkowanym stopniu niepemosprav.'Tlosci, jezeli 

\\'nose powstala w v..ieku do ukonczenia 21 roku Zycia, niepelnospra 

- niepelnospra\ \'Tlym dzieciom 

przysluguje zasilek 

z koruecznosci zape 

piel~goacyjny w celu cz~sciowego pokrycia wydatkow wynikaj<\.cych 

v,werua opieki i pomocy innej osoby w zwiqzku z niezdolnosci'l. 

Istencji. do samodzielnej egZ) 

W 2015 r. wyplacon o 153 .426 takich swiadczeri. na t<\.czn'l. kwot~ 23.471.665 zL 

W ponizszej tabeli p rzedstawiono kv.'oty wydatk6w na realizacj~ celu V -Pomoc spo1eczna. 

Tab.6. Wydatki w 20 
L.Q. Kwota 

I Prowadzenie 74.287.072 zl 

2 
Prowadzenie 
dla os6b ni~ 

spolecznej 
2.967.188 zl 

3 Prowadzenie omocy 2 .444.752 z1 

4 Dzialalnosc \34.000 zl 

5 Uslugi opiek uncze j s ec·alistyczne uslu i 0 iekunczych 10.461 .255 zl 

6 
Specjalislyc 
psychicznym 

me ustugi opiekuilcze dla os6b z zaburzeniarni 
456.979 zl 

7 Prowadzenie ch 500.000 zl 
8 Zasilki i pom 88.381.002 zl 

9 Za.silki Qiel~ 23.471.665 zl 

Razem 207.103.913 zl 
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VI. Przestrzeganie praw osob z niepetnosprawnosciami. 

G16wne zadania w tyro obszarze to: 

I. Upowszechnianie wiedzy z dziedziny praw os6b niepelnosprawnych. 

Upowszechnianie wiedzy z dziedziny praw os6b niepe/nospra'Wnych 

jest podstawowym zadaniem Rzecznika Os6b Niepelnospra\.\l1ych w Urz~dzie Miasta Lodzi . 

Jego realizacja obejmowala w 2015 r.: 

a) udzielanie indywidualnych informacji w zakresie ulg i uprawnien przysruguj'lcych 

osobom z niepelnospra\l.1)osciami ~ pisemnie, telefonicznie oraz bezposrednio w siedzibie 

Un~du udzielono 14.600 informacji. 

b) udzielanie porad prawnych - przyj~to 231 os6b, 

c) wydawanie informator6w dotyczqcych probJematylU os6b niepe1nosprawnych - wydano 

2800 sztuk infonnator6w dla osab z r6i.nymi rodzajami niepelnosprawnoSci, 

d) pro\.vadzenie telefonu zaufania dla os6b niepdnospra\\'Tlych - udzielono ok. 406 porad, 

e) udzia! w XXIII Targach Sprz~tu Rehabilitacyjnego "Rehabilitacja" - prowadzenie stoiska 

informacyjnego oraz wspolorganizacja i sfinansowanie podczas Targaw konferencji 

sejmik6w osob niepelnosprawnych, 

1) udzial i wyst.qpienie w konferencji zorganizowanej w Specjalnym Osrodku Szkolno

Wychowawczym nr 6 przy ul. Dziewanny 24 \.V Lodzi. podsumowujtlcej projekt ,,Dobry 

start - wyrov.'Tl)'\vanie szans uczni6w z niepelnospravmosci'l wzrokow'l. poprzez 

zintegrowane dzialania edukacyjne". 

2. Propagowaoie osillgni~c osob z niepelnosprawDosciami. 

Jednym ze sposob6w propagowania osi&.gni~c os6b z niepelnosprawnosciami 

jest wspieranie finansowe pnez UfZ'ld Miasta Lodzi publikacji kalendarzy prezentuj'lcych 

dzialalnosc artystyczn'b najczysciej prace malarsk.ie, osob niepelnosprawoych. W 2015 r. 

zav./arto umow~ na wykonanie lOOO sztuk takich kalendarzy na kwo~ 6.000,00 zi. 

3 . \Vspieranie dzialao organizacji pozarz'ldoW)'ch na rzecz osob niepelnosprawnycb. 

\V 2015 r. przeprowadzono konkurs dla organizacj i poza.rz<tdov.')/ch w formie wsparcia 

realizacji zadania publicznego dotycz.qcego dzia!ail na rzecz osob niepelnosprawnych 

IN zakresie prowadzenia zaj~c rehabilitacyjnych, w rym m.in . rehabilitacji leczniczej w domu 

lub poza domem osoby niepelnosprawnej , oraz rehabilitacji psychologicznej dla os6b 
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ruepelnosprawnych i ich rodzin oraz organizowania imprez kulturalnych, W tym 0 charakterze 

integracyjnym. Sposr6d 18 zlozonych ofert Prl)j~lo do realizacji 15 zadail, 

na kt6re przekazano l,\cznie 71 .232 zL 

Ponadto zawarto 9 urnow Z organizacjami poza.rzqdov"ymi w trybie uproszczonym 

na realizacj~ rOZnorodnych dzialari na rzecz srodowiska os6b niepelnosprawnych, na lqcZTlq 

kwot~ 39.750.00 z1. 

4. Zapewnienie obslugi w UML os6b gtuchycb poprzez ustugi tlumacza j~Z)'ka 

migowego. 

W 2015 (. po raz kolejny realizowane bYfo zadanie polegajqce na wspieraniu os6b 

niestyszG\.cych w kontaktach Z kom6rkami organizacyjnymi Urz~du Miasta Lodzi i miejskimi 

jednostkami organizacyjnymi poprzez swiadczenie uslug tlumacza j~zyka migowego. Wyboru 

realizatota zadania dokonano w trybie olwartego konkursu ofert dla organizacji 

pozar2G\.dowych. Wykonawcq byl Polski Z\.vi'lZek Ghlchych. Realizacja zadania polega 

na zapewnlenlU dost\pu do us-lug rrumacza j~zyka migowego za pomocq aplikacji 

komputerowej dost~pnej na specjalnie przygotowanych stanowiskach komputerowych 

w kilku lokalizacjach (m.in. budynki dav ... nych delegatur illvfL, biuro Miejskiego Rzecznika 

Konsument6w, Centrum Sv.riadczen Socjalnych, Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej 

w Lodzi, PowiatO\vy Urz~ Pracy w Lodzi). 

Osruga byla wykonana 140 razy. Koszt realizacji zadania wynosi1 48.000,00 n. 

5. Udziat w procedurze wyoajmowaoia lokali osobom oiepelnosprawoym. 

Jednym z zadari Rzecznika Os6b Niepelnosprawnych jest opiniowanie v"lliosk6w 

o najem komunalnych lokali mieszkaJnych pod kqtem dostosowania lokalu do uzasadnionych 

potrzeb os6b ruepelnosprawnych. W 2015 r. wydano 66 takich opinii. 

6. Opioiowaoie projekt6w inwestycyjoych realizowanych w Lodzi oraz lokalnycb aktow 

prawnych pod k~tem dostosowaoia do potrzeb os6b z niepeloosprawoosciami. 

Powotywana przez Prezydenta Miasta Lodzi Miejska Spo-leczna Rada ds. Os6b 

Niepdnosprawnych zajmuje Sl~ m.lD. opmlOwanlem projekt6w inwestycyjnych 

realizowanych w Lodzi oraz lokalnych akt6w prawnych pod k4,tem dostosowania do potrzeb 

os6b z niepelnospravmosciami. Opiniowane przedsi~wzi~cia to w szczeg61nosci inwestycje 

drogowe - budowa nowych dreg oral. remonty i prace utrzymaniowe drag istniejqcych. 
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W 20t5 r. MSRON wydala 6 ta.kich opinii oraz 4 opinie dot. podziatu srodk6w PFRON 

na zadania Z\\~~ane z rehabilitacja zawodow't i spclecm'l0sob niepdnosprawnych. 

vn. Podsumowanie. 

Na podstawie infonnacji zebranych w trakcie opracowywama niniejszego 

sprawozdania, uwag przekazanych przez poszczeg61nych realizatorow Programu Ofaz danych 

demograficznych moma sformulowa6 pewne wnioski i postulaty w zakresie realiza.cji dzialail 

obj~tych Programem w kolejnych latach. Najwazniejsze z nich to: 

I. ze wzgl~du na trendy demograficzne potrzebna jest wi~ksza ilosc mleJsc w domach 

pomocy spolecznej dla osob przewlekJe somaryczn.ie i psychiczn.ie chorych; 

2. zwi~kszenie liczby miejsc w srodowiskowych domach pomocy; 

3. zapewmenle przez Miasto wi~kszej Iiczby mieszkan chronionych, przeznaczonych 

dla os6b z rotnymi rodzajami niepelnospra\\'l)osci, nie zaS jedynie dla os6b 

z zaburzeniami psychicznymi; 

4. ze v..rzgl~du na utrzymujllce si~ bardzo dliZe zainteresowanie usrugll przewozu osob 

niepelnospra\'vl1ych w systemie "drzwi-drZ\vi'· konjeczne jest zwi~kszenie liczby 

pojazd6w, w celu zapewmema transporru zar6wno dzieciom dowozonym do szk6t 

jak i pracuj'tcym osobom dOTost-ym; 

5. w z\'viqzku z trwajqcymi 1).' Lodzi i planowanymi na kolejne lata remontami i inwestycjami 

drogowymi nalezy z\.vToci6 uwag~ na wlaSciw't tymczasow£t organizacj~ ruchu, 

umozlj\viaj'tcq bezpieczne poruszanie osobom z dysfunkcj't na.I7.4du ruchu i v.;zroku; 

6. dutym zainteresowaniem cieszy si~ wspierarue finansowe organizacji pozarzCldowych, 

szczeg61nie w zakresie prowadzenia prLcz nie rebabilitacji leczn.iczej i psychologicznej 

dla os6b niepelnospra\\.'11ych i ich rodzin oraz zaj~c rozwijajllcych i podtrzymuj'tcych 

urniej~tnosc samodzielnego funkcjonowania os6b niepdnosprawnych. BarieI£t 

s'l mozliwosci finansowe budtetu miasta, co nie poZ\.\-·ala na rozszerzenie oferty 

i sfinansowanie wiykszej liczby zaj~c, podczas gdy potrzeby srodowiska w tym zakresie 

s'l bardzo dille - osoby niepemosprawne i ich rodziny cz~sto znajduj't si~ w trudnej 

sytuacji materialnej, co nie pozwala na korzystanie z rehabilitacji na warunkach 

komercyjnych, zaS swiadczenia finansowane ze srodk6w Narodowego Funduszu Zdrov.~a 

w tym zakresie majq bardzo ograniczony wymiar j nie zaspokajaj't potrzeb zdro\vomych 

os6b potrzebujqcych. 
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