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Program Dostępność Plus 

 - rozpoczęły się konsultacje społecznie i międzyresortowe!!! 
Zachęcamy do włączenia się i przekazania informacji zainteresowanym instytucjom, organizacjom. 

 

 

 Główny cel Programu Dostępność Plus, koordynowanego przez Ministerstwo 

Inwestycji  i Rozwoju to swobodny dostęp do dóbr, usług oraz możliwość udziału w życiu 

społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach. 

Koncentracja na dostosowaniu przestrzeni publicznej, architektury, transportu                            

i produktów do wymagań wszystkich obywateli.  

Program Dostępność Plus jest pierwszym tego typu działaniem, które obejmuje niemal wszystkie 

dziedziny życia: łącznie ze szkolnictwem i edukacją włączającą, dostępem do kultury i służby zdrowia, 

poprzez wspieranie mobilności i tworzenie warunków dla nowych gałęzi biznesu.  

Uwagi do projektu Programu można zgłaszać do 6 kwietnia 2018 r.  na adres e-mail:  

dostepnosc.plus@miir.gov.pl.  Osoby z niepełnosprawnościami mogą przesyłać swoje uwagi i pomysły 

w dowolnej formie, w tym w plikach audio oraz wideo, także w polskim języku migowym.  

 Sam program ma zostać uroczyście zainaugurowany podczas konferencji z udziałem premiera 

Mateusza Morawieckiego, która odbędzie się 23 kwietnia 2018 r.  

  Źródło:  

➡http://www.miir.gov.pl/strony/zadania/dlaczegodostepnosc/#Program%20Dost%C4%99pno%C5%

9B%C4%87%20Plus 

http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/645646 

 

 
KONKURS LIDER DOSTĘPNOŚCI  

 

 

 Z barierami architektonicznymi najlepiej walczy się promując dobre i dostępne 

rozwiązania. Zamiast skupiać się tylko na tym, co niedostosowane, warto doceniać                     

i wskazywać tych, którzy w swoich projektach uwzględniają potrzeby wszystkich 

użytkowników. Dlatego Integracja razem z Towarzystwem Urbanistów Polskich (TUP), 

pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospo litej Polskiej Andrzeja Dudy, już po 

raz trzeci zaprasza do konkursu „Lider Dostępności”.  

Konkurs Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji i Towarzystwa Urbanistów Polskich ma na celu 

pokazywanie i nagradzanie dobrych praktyk w architekturze i urbanistyce. Nagrodzone w dwóch 

pierwszych edycjach budynki i przestrzenie to doskonałe przykłady projektowania uniwersalnego, tj. 

takiego, które uwzględnia potrzeby wszystkich użytkowników, nie tylko tych z niepełnosprawnością, 

ale też matek z dziećmi, osób starszych czy o czasowej ograniczonej możliwości poruszania się, np.               

w wyniku złamania nogi. 

 zgłoszenia do Lidera Dostępności przyjmowane są do 25 marca 2018 roku. Wnioski konkursowe 

mogą nadsyłać dokonywać zarówno twórcy, jak i użytkownicy przestrzeni. Formularz zgłoszeniowy                          

i regulamin Konkursu są dostępne na stronie integracja.org/lider-dostepnosci.  

 Źródło:  

➡ http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/646056;jsessionid=6BBF9EAAADA447DF198CFA7B6D2F09D6  

mailto:dostepnosc.plus@miir.gov.pl
http://www.miir.gov.pl/strony/zadania/dlaczegodostepnosc/%23Program%20Dost%C4%99pno%C5%9B%C4%87%20Plus
http://www.miir.gov.pl/strony/zadania/dlaczegodostepnosc/%23Program%20Dost%C4%99pno%C5%9B%C4%87%20Plus
http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/645646
http://www.integracja.org/lider-dostepnosci/
http://www.integracja.org/lider-dostepnosci/
http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/646056;jsessionid=6BBF9EAAADA447DF198CFA7B6D2F09D6
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„Za życiem” pod lupą: efekty i nadzieje 

 

 Zakończyły się konsultacje programu „Za życiem” prowadzone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy                 

i Polityki Społecznej, które trwały od maja 2017 roku.  

Program został uchwalony w grudniu 2016 roku i od samego początku budzi silne 

emocje, ale też nadzieje związaną z wypełnieniem przez rząd bardzo kompleksowego programu 

wsparcia rodzin.  

 Projekt zakłada szereg ułatwień dla opiekunów, którzy chcą być aktywnymi 

zawodowo, m. in. telepracę, system ruchomego czasu pracy, system indywidualnego rozkładu czasu 

pracy i system przerywanego czasu pracy . Okazuje się, że alternatywne tryby pracy są 

rozwiązaniem dla części opiekunów, bo dla niektórych – to rozwiązanie niewystarczające.  

 Matki, które chcą dorabiać to nie jedyna grupa czekająca na rozwiązania wykraczające poza to, 

co oferuje program „Za życiem”. Grzegorz Piotrowski  i grupa innych rodziców dzieci, 

określanych jako „grupa zero”, od jakiegoś czasu zabiegają o stworzenie programu wsparcia 

również dla osób całkowicie zależnych. Nie tylko opiekunowie najniżej funkcjonujących osób walczą                

o odpowiednie dla swoich podopiecznych wsparcie. Także aktywna jest grupa opiekunów 

niskofunkcjonujących osób z autyzmem. 

Problemów i nadziei rozbudzonych przez program „Za życiem” jest o wiele więcej. 

Wciąż otwarta jest kwest ia opieki wytchnieniowej,  na którą czeka bardzo wielu rodziców.                  

Z licznymi problemami muszą radzić sobie pracownicy i prowadzący Warsztaty Terapii Zajęciowej. 

Wiele dalszych działań, np. związanych ze świadczeniami dla opiekunów, będzie prowadzonych po 

zapowiadanej przez rząd reformie orzecznictwa. 

Jedno jest jednak pewne – na każdym etapie prac nad programem i wprowadzaniem go w życie musi 

być słyszalny głos osób z niepełnopsrawnością i ich opiekunów. Bez niego nawet najlepsze                  

i najbardziej nowatorskie rozwiązania pozostaną jedynie martwymi zapisami.  

 

 Więcej informacji: 

➡ http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/646058 

 

 

Polski dokument pt. „Film dla Stasia” na nowojorskim festiwalu [WIDEO] 
 

 

  Dokument „Film dla Stasia”, zrealizowany przez Monikę Meleń, został zaprezentowany na 

nowojorskim Festiwalu Filmowym ReelAbilities w poniedziałek 12 marca. W programie znalazły się  

także produkcje m.in. z Autralii, Chin, USA, Wielkiej Brytanii i Włoch.  

 Film opowiada o rodzącej się przyjaźni osób, które urodziły się bez rąk, a razem 

potrafią się cieszyć i bawić życiem. Dorosły Stanisław jest artystą, wykorzystuje stopy do 

malowania, rysowania, jedzenia itp. Dobrze sobie radzi, ma wspaniałą rodzinę, staje się ważnym 

mentorem czteroletniego Stasia.  

 Realizatorka „Filmu dla Stasia” zaakcentowała, że od dawna interesuje się tematyką 

społeczną. Fascynują ją ludzie, którzy mają pasję, kochają życie i odnajdują w sobie siłę. Przeważnie 

czegoś nie mają: są bezdomni, ciężko chorzy, niekiedy muszą używać wózków.  

 Więcej informacji: 

➡ http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/645162 

http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/646058
http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/645162
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Senat za ustawą dot. wystawiania elektronicznych recept 
 

 

 Senat poparł w czwartek, 15 marca, możliwość wystawienia e-recept bez osobistego 

badania pacjenta, po konsultacji za pośrednictwem systemów teleinformatycznych. Senat 

zdecydował o przyjęciu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty bez 

poprawek. Za było 74 senatorów, nikt nie był przeciw, cztery osoby wstrzymały się od głosu. Pilotaż e -

recepty od połowy lutego jest prowadzony w Siedlcach i Skierniewicach. Trwa testowanie 

oprogramowania, a od maja planowane jest wystawianie pierwszych e-recept dla pacjentów z tych 

miast. 

Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński mówił podczas prac w Senacie, że ustawa do końca 

roku powinna zacząć obowiązywać we wszystkich aptekach w Polsce, a od 1 stycznia 

2020 r. elektroniczne recepty mają być już wystawiane w każdym gabinecie medycznym.  

 Ustawa zmienia przepisy regulujące kwestie związane z wystawianiem, realizacją                   

i kontrolą recept (w tym wystawianych w postaci elektronicznej) oraz dotyczące sprawozdawczości 

aptek przekazywanej Narodowemu Funduszowi Zdrowia. Ustawa przewiduje również m.in. zmiany 

dotyczące sposobu podpisywania elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM), w tym e -recepty. 

 Ustawa modyfikuje ponadto niektóre przepisy dotyczące wystawiania 

zapotrzebowania na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub 

wyroby medyczne przez podmioty wykonujące działalność leczniczą . Według rządu, chodzi 

m.in. o „uszczelnienie” obrotu tymi produktami. Ustawa trafi teraz do prezydenta.  

 

 Więcej informacji: 

➡ http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/645761 

 

 

Oscar dla filmu o głuchej dziewczynce.  

Aktorka wygłosiła przemówienie w języku migowym 

 

 Film „Silent child” w reżyserii Chrisa Overtona opowiada o 6-letniej Libby, głuchej dziewczynce, 

która poznaje język migowy dzięki pracownicy socjalnej Joanne, granej przez Rachel Shenton. Aktorka 

jest też autorką scenariusza, do którego inspiracją były jej osobiste przeżycia – ojciec Rachel Shenton 

stracił słuch w wyniku chemioterapii.  

 W rolę Libby wcieliła się kilkuletnia głucha aktorka Maisie Sly. To właśnie jej Rachel Shenton 

obiecała, że jeśli film zdobędzie Oscara, to swoją przemowę po odebraniu nagrody wygłosi również w 

języku migowym. I tak się stało.  

 

 Więcej informacji: 

➡ http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/644270 

 

 

 

 

 

http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/645761
http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/644270
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Rzeczy, które musisz wiedzieć o RODO 
 

 

 Od 25 maja w całej UE będzie stosowane RODO, czyli unijne ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych osobowych. Ma ono zharmonizować przepisy dotyczące ochrony danych osobowych                       

w Europie. To duże zmiany w sposobie ochrony tych danych. Kto w organizacji pozarządowej będzie 

zajmował się przestrzeganiem RODO? Jak przygotować nowe procedury, przeprowadzić analizę 

ryzyka?  

 

 Akt prawny stosowany bezpośrednio – wywołuje natychmiastowe skutki prawne od momentu 

wejścia w życie na poziomie zarówno Unii Europejskiej, jak i państw członkowskich . 

RODO odchodzi od sztywno wyznaczonych zasad postępowania na rzecz podejścia opartego na 

ryzyku (risk based approach).  

Potrzebne przepisy. RPO do MSWiA: monitoring wizyjny wymaga pilnego uregulowania. 

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar apeluje, by ustalić zasady monitoringu 

wizyjnego zanim w Polsce zacznie być stosowane unijne rozporządzenie o ochronie 

danych osobowych. RPO wystąpił w tej sprawie do Ministra Spraw Wewnętrznych                        

i Administracji. 

Jak wskazuje Bodnar, z przepisów RODO wynika, że jeśli jakakolwiek instytucja publiczna np. szkoła 

chciałaby zainstalować kamery, powołując się na potrzebę zapewnienia na swoim terenie 

bezpieczeństwa, to instalacja kamer wymagać będzie podstawy ustawowej. Tymczasem w Polsce brak 

jest obecnie ustawy kompleksowo regulującej zagadnienia związane z monitoringiem wizyjnym. 

Podstawy prawne do rejestracji obrazu (w niektórych przypadkach również dźwięku) mają służby 

związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem lub porządkiem publicznym, jak Policja, Straż 

Miejska, Straż Graniczna, Centralne Biuro Antykorupcyjne i in.  

W związku z tym - zdaniem Bodnara - w Polsce muszą zostać "pilnie uregulowane" zasady 

monitoringu wizyjnego, ponieważ podmioty publiczne w tym szkoły, nie będą się mogły powoływać na 

"prawnie uzasadniony interes administratora" aby instalować kamery.  

 

 Więcej informacji: 

➡ http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/2171802.html  

➡http://samorzad.pap.pl/depesze/redakcyjne.edukacja.aktualnosci/181679/Potrzebne-przepisy--

RPO-do-MSWiA-monitoring-wizyjny-wymaga-pilnego-uregulowania 

 

 

 

Zebranie i opracowanie powyższych informacji:  

Małgorzata Sajkiewicz, Stowarzyszenie Wspólnota Bona Fide 

http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/2171802.html
http://samorzad.pap.pl/depesze/redakcyjne.edukacja.aktualnosci/181679/Potrzebne-przepisy--RPO-do-MSWiA-monitoring-wizyjny-wymaga-pilnego-uregulowania
http://samorzad.pap.pl/depesze/redakcyjne.edukacja.aktualnosci/181679/Potrzebne-przepisy--RPO-do-MSWiA-monitoring-wizyjny-wymaga-pilnego-uregulowania

