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Autyzm to nie choroba 
 

 O tym, co trzeba zrobić, by osoby ze spektrum autyzmu (ASD – Autism Spectrum 

Disorder) mogły dobrze funkcjonować w społeczeństwie – mówi Joanna Ławicka, 

prezeska fundacji Prodeste, pedagożka specjalna, doktor nauk społecznych, osoba ze 

spektrum autyzmu.  

Wracamy tu do definicji niepełnosprawności. Czy osobą z niepełnosprawnością czyni mnie jakaś cecha 

mojego ciała, czy też to, że nie mogę pełnić różnych ról społecznych. Zdecydowanie opowiadam się za 

tym drugim podejściem. Będziemy w stanie wspierać osoby z autyzmem w skali makro dopiero wtedy, 

gdy będziemy rozumieć, czym ten autyzm jest, a czym nie. Dopóki myślenie sprowadza się do ciągu 

choroba – terapia – leczenie, to będziemy kręcić się w kółko (...). 

  Polecamy lekturę 

➡ 

http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/666331;jsessionid=C54A053DFEE63AD009ABDA6C7048F501 

 

 

Rzecznik Praw Obywatelskich [RPO] zwraca uwagę MEN  

ws. formy edukacji dzieci z niepełnosprawnościami 

 
  

 Zdaniem Rzecznika Rodzicom uczniów z niepełnosprawnościami brakuje informacji                  

o możliwych formach wsparcia w procesie edukacji. Przypomniał także, że państwo ma 

obowiązek zapewnienia włączającego systemu kształcenia. 

 W piśmie do MEN rzecznik poinformował, że do jego biura trafiają skargi rodziców, w związku                  

z rezygnacją z możliwości organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego oraz indywidualnego nauczania na terenie - odpowiednio - przedszkola lub szkoły.              

W efekcie zmiany przepisów od 1 września 2017 r. uczniowie z niepełnosprawnościami mogą 

korzystać z tej formy edukacji jedynie w miejscu swojego zamieszkania. Jak informuje RPO, rodzice 

obawiają się, że pozbawienie tej grupy dzieci kontaktu z rówieśnikami i środowiskiem szkolnym lub 

przedszkolnym może spotęgować ryzyko wykluczenia społecznego ich podopiecznych. Ponadto rodzice 

nie mają jasności co do możliwych form wsparcia uczniów z niepełnosprawnościami w ramach tzw. 

edukacji włączającej. 

 RPO przypomniał, że w efekcie ratyfikacji Konwencji o prawach osób 

niepełnosprawnych Polska przyjęła na siebie szereg zobowiązań mających na celu 

zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami możliwości pełnego i efektywnego 

uczestnictwa w życiu społecznym i integracji społecznej. 

 Więcej informacji: 

➡ http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/666611 

http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/666331;jsessionid=C54A053DFEE63AD009ABDA6C7048F501
http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/666611
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Projekt nowych zasad orzekania o niepełnosprawności 

 trafi do premiera w wakacje 

 

 Prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska przekazała, że aktualnie trwające prace nad finalnym 

projektem ws. zasad orzekania o niepełnosprawności i niezdolności do pracy. To są jeszcze prace 

zastrzeżone, członkowie zespół mają prawo do końca tygodnia zgłaszać uwagi – powiedziała we 

wtorek, 17 lipca, prof. Uścińska. Zaznaczyła, że wstępne rozwiązania przewidują stworzenie systemu z 

dwoma stopniami niepełnosprawności. 

Prezes ZUS zwróciła również uwagę, że wraz z reformą orzecznictwa powinno się stworzyć specjalny 

system informatyczny. 

 Ponadto zwróciła uwagę, że nowe rozwiązania mają maksymalnie uprościć proces orzekania                       

i ułatwić osobom niepełnosprawnym odnalezienie się w nim. 

- Posłużyć ma temu m.in. integracja danych o orzeczeniach. Obecnie są one rozproszone w systemach 

informatycznych pięciu różnych instytucji. Po reformie będą gromadzone w jednym systemie 

obsługującym instytucję orzeczniczą – podkreśliła prof. Uścińska. 

 

 Więcej informacji: 

➡ http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/666598 

 

 
Informacja NFZ o rehabilitacji osób ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności 
 

 

 NFZ przekazał informację z jakich świadczeń od 1 lipca 2018 r. osoby ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności będą mogły skorzystać poza kolejnością. 

 

 NFZ przekazał informację z jakich świadczeń od 1 lipca 2018 r. osoby ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności będą mogły skorzystać poza kolejnością.  

Poza kolejnością osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności będą udzielane: 

 świadczenia medyczne w poradniach specjalistycznych (ambulatoryjnej opiece 

specjalistycznej), 

 świadczenia medyczne w szpitalach, 

 usługi farmaceutyczne realizowane w aptekach 

Poza kolejnością będą również udzielane świadczenia: 

 rehabilitacji leczniczej - bezlimitowo, zgodnie ze wskazaniami medycznymi. 

Świadczeń opieki zdrowotnej udziela się poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej listy 

oczekujących.  

http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/666591
http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/666591
http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/666598


           
 

3 
 

 

To oznacza, że: 

 placówka medyczna udziela świadczeń opieki zdrowotnej w dniu zgłoszenia, 

 w przypadku, gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, poradnia 

wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez nią listy 

oczekujących, 

 świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w 

terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia. 

Bardzo ważne:  

niezbędne jest okazanie dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienie, tj. orzeczenia o 

znacznym stopniu niepełnosprawności.  

 

 Źródło: 

➡ https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/informacja-nfz-o-rehabilitacji-

osob-ze-znacznym-stopniem-niepelnosprawnosci/ 

 

„Alarm!”: Walka o marzenia. Wzruszająca historia Agnieszki 
 

 

 Link do filmu: 

https://www.tvp.info/37804616/alarm-walka-o-marzenia-wzruszajaca-historia-agnieszki 

 

Konsultacje dotyczące założeń konkursu dla organizacji 

pozarządowych pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność” 
 

 PFRON zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach dotyczących założeń 

konkursu pn. „Szansa - Rozwój - Niezależność” (konkurs o zlecenie realizacji zadań nr 1/2018). 

W ramach konkursu będą mogły być zgłaszane projekty realizowane od 1 stycznia 2019 roku.  

Konkurs obejmować będzie: 

1. kierunek pomocy 1 „wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy”; 

2. kierunek pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”; 

3. kierunek pomocy 3 „wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”; 

4. kierunek pomocy 4 „zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji”; 

5. kierunek pomocy 5 „poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych”; 

6. kierunek pomocy 6 „upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób 

niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności”. 

Uwagi i propozycji zmian do założeń konkursu można składać za pośrednictwem 

zamieszczonego w niniejszym komunikacie „Formularza zgłaszania uwag”.  

Nasyłać propozycje należy na adres: zadania_zlecane@pfron.org.pl, do dnia 31 lipca 2018 roku. 

 

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/informacja-nfz-o-rehabilitacji-osob-ze-znacznym-stopniem-niepelnosprawnosci/
https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/informacja-nfz-o-rehabilitacji-osob-ze-znacznym-stopniem-niepelnosprawnosci/
https://www.tvp.info/37804616/alarm-walka-o-marzenia-wzruszajaca-historia-agnieszki
mailto:zadania_zlecane@pfron.org.pl
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 Źródło: 

➡https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/konsultacje-dotyczace-zalozen-

konkursu-dla-organizacji-pozarzadowych-pn-szansa-rozwoj-niez/ 

 

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia 

rządowego programu "Dostępność plus", przedłożoną przez 

ministra inwestycji i rozwoju. 
*informacja z 17-07-2018 

 

 Rząd zdecydował, że w latach 2018-2025 realizowany będzie program Dostępność plus, 

którego ustanowienie zapowiadał premier Mateusz Morawiecki. Jego realizacja oznacza 

spełnienie obietnicy złożonej przez szefa rządu w exposé o tworzeniu Polski przyjaznej osobom 

starszym i niepełnosprawnym (jest to także jeden z pięciu projektów zapowiadanych przez premiera 

dla Polaków). Realizacja programu ma doprowadzić do przełomu w rozwoju cywilizacyjnym i jakości 

życia wszystkich mieszkańców naszego kraju, bo poprawa dostępności infrastruktury, komunikacji czy 

usług następuje w Polsce zbyt wolno. 

Program stanowi znaczące rozszerzenie projektu strategicznego pn. Przestrzeń dla wszystkich, 

wskazanego w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Jego założenia wynikają wprost                             

z wymagań i zapisów międzynarodowej Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych. 

 Program adresowany jest do wszystkich obywateli, ze szczególnym uwzględnieniem 

osób starszych i niepełnosprawnych. Szacuje się, że nawet 30 proc. społeczeństwa może mieć 

trwałe lub czasowe ograniczenia w mobilności czy percepcji (np. ludzie poruszający się przy pomocy 

kul, lasek, balkoników, protez, wózków inwalidzkich), niesłyszący, niedowidzący, z trudnościami 

manualnymi i poznawczymi (np. po udarze, chorujący na alzheimera), kobiety w ciąży, osoby                     

z wózkiem dziecięcym, z ciężkim bagażem oraz słabsze fizycznie, mające trudności w poruszaniu się, 

itp. Przyjęte rozwiązania są uniwersalne, dlatego w praktyce program zapewni dostępność 

architektoniczną, informacyjną i komunikacyjną przestrzeni publicznej, także ludziom w pełni 

sprawnym (np. windy, podjazdy). 

Głównym celem programu jest podniesienie jakości i zapewnienie niezależności 

życiowej wszystkim obywatelom. Cele szczegółowe zdefiniowano wokół trzech filarów 

dotyczących: 

1. stworzenia regulacji prawnych i instytucjonalnych do wdrażania dostępności; 

2. poprawy dostępności fizycznej, cyfrowej i usług;  

3. wykorzystania dostępności produktów i usług do zwiększania przewag konkurencyjnych 

polskich przedsiębiorstw, w tym także na rynkach międzynarodowych. 

 Program „Dostępność plus” zakłada dwutorowe zwiększanie dostępności. Pierwszym, 

strategicznym wymiarem jest trwałe włączenie problematyki dostępności do wszystkich 

polityk publicznych, do praktyki planowania, realizacji i oceny funkcjonowania państwa. 

Drugim wymiarem są inwestycje (budowlane, transportowe, technologiczne) m.in. w istniejące 

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/konsultacje-dotyczace-zalozen-konkursu-dla-organizacji-pozarzadowych-pn-szansa-rozwoj-niez/
https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/konsultacje-dotyczace-zalozen-konkursu-dla-organizacji-pozarzadowych-pn-szansa-rozwoj-niez/
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budynki użyteczności publicznej i wielorodzinne zasoby mieszkaniowe, przestrzeń, środki transportu, 

strony internetowe czy usługi o charakterze powszechnym. Chodzi o dofinansowanie likwidacji barier 

w szkołach, na dworcach i przystankach, w bibliotekach, przychodniach i szpitalach, dzięki czemu 

obiekty te staną się bardziej dostępne. 

 Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju będzie odpowiedzialne bezpośrednio za 

przygotowanie, przyjęcie i stworzenie podstaw organizacyjnych do realizacji programu. 

Ma koordynować zaplanowane w programie działania, które zostaną powierzone do realizacji  

określonym resortom, urzędom centralnym, samorządom lokalnym czy podmiotom prywatnym. 

Koordynacja programu uwzględnia ścisłe współdziałanie z pełnomocnikiem rządu ds. osób 

niepełnosprawnych, usytuowanym w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jego cele będą 

realizowane w ścisłej współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz przedstawicielami 

przedsiębiorców. Powodzenie programu będzie wymagało zaangażowania i współpracy wielu 

środowisk. 

 Za koordynację procesu monitorowania programu odpowiedzialne będzie Ministerstwo Inwestycji             

i Rozwoju, natomiast w samym procesie uczestniczyć mają wszystkie instytucje realizujące określone 

w nim działania. Program będzie monitorowany na bieżąco. Jednak nie wcześniej niż po 2 latach od 

realizacji oraz po jego zakończeniu przeprowadzona zostanie ocena. Celem pierwszej oceny będzie 

zidentyfikowanie potrzeby przeprowadzenia ewentualnych korekt, natomiast kolejna ocena, 

zrealizowana po jego zakończeniu, ma pokazać wpływ programu na poprawę dostępności w Polsce. 

Taki monitoring pokaże, co udało się osiągnąć dzięki realizacji programu, a co wymaga dalszych 

usprawnień. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Źródło: 

➡ https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/uchwala-w-sprawie-ustanowienia-

rzadowego-programu-dostepnosc-plus.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zebranie i opracowanie powyższych informacji: 

Małgorzata Sajkiewicz, Stowarzyszenie Wspólnota Bona Fide 

 

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/uchwala-w-sprawie-ustanowienia-rzadowego-programu-dostepnosc-plus.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/uchwala-w-sprawie-ustanowienia-rzadowego-programu-dostepnosc-plus.html

