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Chodzi mi tylko o taką empatię w ludziach ..... 

Miasto Białystok z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych rozpoczyna 

akcję społeczną pod hasłem „Nieinni”. To kolejna odsłona inicjatywy „Społeczne. Ważne. 

Potrzebne”. W ubiegłym roku powstał spot „Ostatni skok” (reż. Krzysztof Kiziewicz, Radovan Lee). 

Teraz film „Nieinni”. Bohaterzy filmu to sześcioro niepełnosprawnych. Poznajemy ich historie, 

mamy okazję zobaczyć, jak radzą sobie w życiu, jak potrafią być aktywni i czerpać ze świata, ile się 

da. 

Link do filmu: https://www.facebook.com/Wschodzacy.Bialystok/videos/1527805523955771/ 

Niezwykłe ujęcie niepełnosprawności! Polecamy! 

 Źródło: media społecznościowe  

➡ https://www.facebook.com/Wschodzacy.Bialystok/videos/1527805523955771/ 

 

 
Zmiany w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego 

 

 Od 01.01.2018 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego. 

Przyjęcie do domu pomocy społecznej osoby bez jej zgody, a za zgodą jej przedstawiciela 

ustawowego, wymaga orzeczenia sądu – przewiduje nowelizacja, która w poniedziałek, 1 

stycznia 2018 r., weszła w życie. Osoby przebywające w DPS co najmniej co pół roku 

będą miały wykonane badania stanu zdrowia psychicznego. 

 Wśród najważniejszych zmian pojawiły się:  

 zakaz przyjmowania do DPS lub innych całodobowych placówek bez zgody osoby 

zainteresowanej. Po zmianach w ustawie każdorazowy brak zgody przez osobę kierowaną do 

DPS będzie wymagał orzeczenia sądu opiekuńczego. W ten sposób ustawodawca zamierza 

zapobiec łamaniu praw człowieka w tym wolności, do których często dochodziło w sytuacjach 

umieszczania bez zgody osób w DPSACH lub innych placówkach całodobowych; 

 obowiązek monitoringu pomieszczeń, gdzie stosowany jest przymus izolacji. 

Ma on służyć, również przeciwdziałaniu łamaniu praw człowieka, do których, także zbyt często 

dochodziło, zwłaszcza w przypadku bezzasadnego stosowania środka izolacyjnego. 

 Źródła: na podstawie:  

➡ http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/636923 

 

 

https://www.facebook.com/Wschodzacy.Bialystok/videos/1527805523955771/
https://www.facebook.com/Wschodzacy.Bialystok/videos/1527805523955771/
http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/636923
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Rozpoczęły się prace nad programem na rzecz dostępności.... 

 

 Podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. osób z niepełnosprawnością 

narządu wzroku Piotr Krasuski, dyrektor departamentu ds. Europejskiego Funduszu 

Społecznego w Ministerstwie Rozwoju przekazał, że jeszcze w tym kwartale ruszą 

konsultacje społeczne zapowiedzianego przez premiera Mateusza Morawieckiego 

programu o roboczej nazwie „Dostępność plus”. 

 Dzisiaj wiele osób z niepełnosprawnościami wciąż jeszcze nie ma możliwości w pełni funkcjonować 

w życiu społecznym i zawodowym. Dlatego rozpoczniemy wielki projekt „Przyjazna Polska”, projekt na 

kilka lat, który usunie bariery infrastrukturalne i prawne, utrudniające pełną integrację całego 

polskiego społeczeństwa – mówił podczas expose premier. 

Trzy filary programu (dwie nazwy robocze: „Przyjazna Polska” albo „Dostępność plus”):  

 tworzenia ram instytucjonalno prawnych na rzecz dostępności,  

 zwiększenia dostępności w sferze infrastrukturalnej i cyfrowej,  

 ale też biznesowego wykorzystania przewag konkurencyjnych jakie posiada polska gospodarka 

w dziedzinie technologii wspomagających i asystujących. 

 Więcej informacji: 

➡http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/637696;jsessionid=FC70AB16F9A4A58B29AF1B2D0AAAF71C 

 

 
Zmiany w Prawie ochrony danych osobowych 

 
 

 Prawo ochrony danych osobowych to bardzo ciekawy, choć niewątpliwie 

skomplikowany i rozległy temat. Już niedługo, bo 25 maja 2018 r., po ponad 20 latach od 

uchwalenia dyrektywy 95/46/WE, będącej w całej Unii Europejskiej źródłem obecnych 

przepisów o ochronie danych osobowych, w tym obowiązującej w Polsce Ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej: uodo), w prawie tym nastąpią 

zmiany. 

 Dotychczasowe uregulowania przestaną obowiązywać, a znajdą zastosowanie nowe. 

Obowiązującym aktem prawnym stanie się Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE,          

w skrócie RODO (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1). 

 Nowe regulacje mają zwiększyć ochronę danych osobowych osób, których dane dotyczą, między 

innymi poprzez: 

 zapewnienie im prawa do bycia zapomnianym, czyli ochronę prywatności osób; 
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 szeroki obowiązek informacyjny w zakresie przetwarzania danych osobowych; 

 łatwiejszy dostęp do danych, poprzez zapewnienie osobom dostępu do informacji o 

przetwarzaniu ich danych, które powinny być dostępne w jasnej i zrozumiałej formie; 

 możliwość przenoszenia danych; 

 obowiązek informowania o naruszeniu danych, wykonywany przez administratorów, 

zawierający w sobie obowiązek powiadomienia organu nadzorczego i w stosownych 

przypadkach osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu tych danych; 

 obowiązek wdrożenia mechanizmów ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślnej 

ochrony danych; 

 silniejszą ochronę praw dzieci; 

 lepszą egzekucję przestrzegania przepisów, poprzez możliwość nakładania administracyjnych 

kar pieniężnych w wysokości do 20 milionów euro lub do 4 proc. całkowitego rocznego 

światowego obrotu. 

 Zdrowie „szczególną kategorią danych osobowych” 
 (...) do danych osobowych dotyczących zdrowia należy zaliczyć wszelkie dane o stanie zdrowia 

osoby, której dane dotyczą, ujawniające informacje o przeszłym, obecnym lub przyszłym 

stanie fizycznego lub psychicznego zdrowia 

 

 Więcej informacji: 

➡ http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/636739 

 

 
Bezpieczny Głuchy - Poradnik 

 

 

 Głusi* są narażeni na wszystkie rodzaje niebezpieczeństw – tak samo, jak osoby słyszące – tylko 

mają problem z wezwaniem pomocy oraz usłyszeniem alarmu i dźwiękowych komunikatów. 

 Nie ma jednolitego numeru powiadamiania służb w całej Polsce. 

 SMS alarmowy  

Na stronie internetowej Polskiego Związku Głuchych znajduje się zakładka Telefon Alarmowy. 

Znajdują się tam numery telefonów w poszczególnych województwach, pod które można wysłać SMS-

a w razie zagrożenia. Wysyłając wiadomość tekstową pod numer alarmowy trzeba pamiętać, żeby 

podać: 

 imię i nazwisko, 

 dokładny adres zdarzenia: ulicę z numerem, miasto /powiat (dodatkowo można podać punkt 

charakterystyczny dla miejsca), 

 rodzaj zdarzenia, np.: Napad / Pożar / Wypadek / Zawał itd. 

Niestety, województwa podlaskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, lubuskie, śląskie                              

i świętokrzyskie nie mają takich numerów. 

 Osoby głuche przebywające na terenie województwa podlaskiego mają możliwość kontaktu ze 

służbami ratunkowymi za pomocą aplikacji mobilnej „Deaf Help”, stworzonej z inicjatywy 

http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/636739
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Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. Powyższe rozwiązanie zapewnia dostęp do służb na 

terenie całego kraju. Dzięki aplikacji „Deaf Help” Głusi nie muszą opisywać przyczyny wezwania              

w wiadomości. Wystarczy, że wybiorą obrazek odpowiadający jednej z kilkunastu kategorii zdarzenia, 

np.: pożar lub wypadek. Niestety, aby skorzystać z tego udogodnienia trzeba się zarejestrować                  

w bazie olsztyńskiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Miejsce, z którego zostało wysłane 

zgłoszenie ustalane jest automatycznie. 

Jest to jednak nadal forma komunikacji jednostronnej i czasochłonnej. Operator w Centrum 

Powiadamiania Ratunkowego nie może w sytuacji alarmowej przekazać instrukcji osobie 

potrzebującej. 

 Optymalnym rozwiązaniem byłaby możliwość kontaktu z numerem alarmowym poprzez tłumacza 

języka migowego, np. po wybraniu odpowiedniego piktogramu. 

 Jak pomagać? 

 Najprostszy sposób komunikacji z osobą niesłyszącą umożliwia osobom słyszącym 

telefon komórkowy albo smartfon (lub kartka i długopis – jeśli mamy je pod ręką). 

Wystarczy, że napiszemy na swoim urządzeniu wiadomość i pokażemy ją osobie głuchej. 

Muszą być to jednak informacje napisane prostymi zdaniami. Językiem osób głuchych jest 

Polski Język Migowy (PJM). Posługują się też polskim językiem pisanym, ale nie jest on 

naturalnym językiem osób niesłyszących i mogą mieć problem ze zrozumieniem złożonych 

zdań i rzadko używanych sformułowań. 

 Jeśli będziemy utrzymywali kontakt wzrokowy, możemy mówić bardzo wyraźnie                     

i powoli – osoba niesłysząca może zrozumieć nas, odczytując słowa z ruchu warg. Można 

wykonywać też proste gesty. Nie wolno krzyczeć do osób niesłyszących! Nie klepiemy ich też 

znienacka w plecy, nie szturchamy, nie szarpiemy za rękę. Starajmy zbliżyć się tak, by być 

widocznym. Chcąc nawiązać kontakt, podnieśmy rękę na wysokość ramienia i pomachajmy 

dłonią. Możemy też klepnąć delikatnie w ramię lub rękę. 

 Niesłyszący porozumiewają się SMS-ami. Niemal każdy z nich ma w telefonie kontakt do 

tłumacza (porozumiewa się z nim przez wideorozmowę) lub osoby bliskiej słyszącej                        

i mówiącej, która zna PJM. Kontakt z nimi – lub innym tłumaczem albo osobą znającą Polski 

Język Migowy – zapewni osobie niesłyszącej poczucie bezpieczeństwa. W razie potrzeby 

możemy napisać, żeby osoba głucha zadzwoniła do tłumacza i przekazała nam telefon. 

 

 Więcej informacji: 

➡ http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/636694;jsessionid=870AB11EB677E834012A64AFF7F2C6F1 

 

 

 

http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/636694;jsessionid=870AB11EB677E834012A64AFF7F2C6F1


           
 

 

St
ro

n
a5

 

 
Inspiracja:  

WROMIK. Wrocławski informator dla osób z niepełnosprawnościami 
 

 

 Przewodnik WROMIK oferuje odbiorcom przydatne adresy, informacje o bezpłatnej 

pomocy oraz dostępności oferty kulturalnej w jednym z najbardziej dostępnych polskich 

miast – Wrocławiu. 

 Fundacja „Promyk Słońca”, Gmina Wrocław i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu od 

2017 roku realizują wspólnie projekt SAMO-Dzielni, oferujący wsparcie asystenckie dla osób                       

z niepełnosprawnością. W ramach projektu powstał „WROMIK – Miejski Informator. Możliwości                    

i korzyści dla osób z niepełnosprawnościami”. 

 WROMIK to: 

 adresownik – są w nim niezbędne kontakty, numery telefonów, adresy e-mail, stron 

internetowych, budynków, 

 poradnik – znajdziesz w nim informacje nie tylko o tym, gdzie, ale też w jaki sposób załatwić 

interesujące Cię sprawy, kto może udzielić Ci bezpłatnej pomocy i jakie masz uprawnienia w 

dziedzinie edukacji, zdrowia, pomocy społecznej, transportu, 

 kompendium wiedzy o wsparciu, jakim służyć Ci może Wrocław i działające w nim 

organizacje pozarządowe, 

 przewodnik po ofercie kulturalno-rozrywkowej miasta, z uwzględnieniem różnych potrzeb 

mieszkańców, opisane tak, by nie było wątpliwości, czy dane miejsce jest dostępne dla 

wszystkich i czy jego oferta uwzględnia specyficzne wymagania. 

Wszystkie wersje WROMIKa są bezpłatne i dostępne w Internecie (papierowa -

drukowana, PDF i wersje audiowizualne. 

 

 Więcej informacji: 

➡http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/637786 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/637786
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Telewizja dla wszystkich. Trwa walka o media dostępne 

 

 

 Zaledwie 2,66 procent programów telewizyjnych w Polsce jest tłumaczonych na język migowy.            

W tym dostosowaniu wyprzedza nas Łotwa czy leżąca w Afryce Botswana. Jeśli chodzi                      

o audiodeskrypcję – sytuacja jest podobna, posiada ją zaledwie 3.11 proc. programów w TV. 

 Senacki projekt Ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji zakłada nałożenie na nadawców 

telewizyjnych obowiązku wprowadzenia do 2022 roku w emitowanych przez siebie programach 

udogodnień dla osób z niepełnosprawnością. Oznacza to, że co najmniej połowa programów (nie 

włączając reklam i telesprzedaży), emitowanych w ciągu kwartału, powinna być dostępna dla osób               

z niepełnosprawnością słuchu lub wzroku. 

Pod pojęciem udogodnienia autorzy projektu rozumieją napisy, audiodeskrypcję lub 

tłumaczenia na polski język migowy. Te propozycje to bez wątpienia krok w dobrą stronę, 

ale reprezentanci środowiska osób z niepełnosprawnością zauważają, że zapisy projektu 

ustawy nie rozwiązują problemów, związanych z dostępnością telewizji. O swoich 

wątpliwościach mówili podczas posiedzenia sejmowej komisji nadzwyczajnej 9 stycznia. 

 

 Rozbieżne oczekiwania środowiska osób z niepełnosprawnością i nadawców. 

 Dostępne media i kultura dla osób z niepełnosprawnością. 

 Grzegorz Kozłowski [z Polskiej Fundacji Osób Słabosłyszących] przyznaje, że możliwość 

korzystania z mediów jest o tyle ważna, że pozwala osobie z niepełnosprawnością na 

funkcjonowanie w społeczeństwie oraz wpływa pozytywnie na jej rozwój. 

 Przedstawicielom środowiska bardzo zależy na tym, aby przy okazji obecnej nowelizacji 

ustawy o radiofonii i telewizji, zostały ustawowo zagwarantowane obowiązki dla producentów 

programów oraz nadawców do stopniowego zwiększania ilości programów dostępnych dla 

wszystkich – aby nie rozróżniano osób Głuchych i niewidomych, aby za te kilka lat Polska                   

w zakresie dostępności była w „peletonie” albo i w czołówce Europy. 

 Więcej informacji: 

➡ http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/638289 

 

 

 

 

 

Zebranie i opracowanie powyższych informacji: 

Małgorzata Sajkiewicz, Stowarzyszenie Wspólnota Bona Fide 

 

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/293D70751EF8C170C12581380037F2F8/%24File/1607.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/293D70751EF8C170C12581380037F2F8/%24File/1607.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/293D70751EF8C170C12581380037F2F8/%24File/1607.pdf
http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/638289

