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Dobra Kawiarnia w Poznaniu zamknięta.  

Trwają poszukiwana innego lokalu 

  

 Na gastronomicznej mapie Poznania po trzech latach znika Dobra Kawiarnia, 

prowadzona przez spółdzielnię socjalną Dobra, która w czerwcu br. była zmuszona 

zamknąć również działającą od roku restaurację Dobra i Wino. W obu lokalach pracowały 

osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Obecnie spółdzielnia planuje otwarcie sklepu i kawiarni, by 

zapewnić pracę swoim podopiecznym. 

 „Dobrzy Goście, niezmiernie przykro jest nam ogłosić, że już do Was nie wrócimy. Trudno znaleźć 

słowa, które opiszą jak jest nam ciężko na sercu. Byliście z nami trzy lata, trzy dobre lata. Tworzyliśmy 

to dobre miejsce wspólnie, dzieliliśmy się energią, wiedzą i karmiliśmy marzeniami. Wspólnie 

przełamywaliśmy złe stereotypy, dawaliśmy dobry przykład niedowiarkom i nienawistnikom” – czytamy 

na profilu Dobrej Kawiarni na Facebooku. 

 Dobra Kawiarnia stała się inspiracją dla wielu podobnych inicjatyw w całej Polsce: 

 Klubokawiarnia Alternatywa 21, 

 Klubokawiarnia Życie jest fajne, 

 cieKAWA kawiarnia Gdańsk, 

 czy wrocławskiego Cafe Równik.  

  Źródło: 

➡ http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/670383;jsessionid=D64E75CEA80FD94CD5EB2AF9EA8462E6 

https://plus.gloswielkopolski.pl/wiadomosci/a/poznan-dobra-kawiarnia-zamknieta-kto-zatrudni-jej-

pracownikow,13412038 

 

Ruszyła kampania społeczna,  

zachęcająca do zatrudniania osoby z niepełnosprawnością 

  

 „Szukasz pracowników? Poznaj korzyści zatrudniania osób z niepełnosprawnością, 

wejdź na www.takijakja.pl i weź udział w spotkaniach” – pod tym hasłem rozpoczęła się 1 

sierpnia kampania społeczna „Taki jak ja”, realizowana przez Fundację Pod Aniołem.. 

 Od sierpnia do listopada w Szczecinie, Koszalinie i Świnoujściu organizowane będą 

spotkania, podczas których będzie można uzyskać informacje na temat korzyści                           

i specyfiki zatrudniania osób z niepełnosprawnością. Przybliżona zostanie wiedza na temat 

warunków zatrudniania, jak również profitów i refundacji przysługujących z tego tytułu. 

http://www.facebook.com/DobraKawiarnia/
https://www.facebook.com/SpoldzielniaAlternatywa21/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBB-5Vax0ttiCahKoO0W4fI9zPtadnuHwQD2FJxiv6D01pkoCfveLcZm2qNsvafqclni0HrcyjudU22MdWWNSy4dT6BJZkroaaZ5L_NSBM-z6Bftqwu5-EY47mLX9V0RDp4cg9aJaYN&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/KlubokawiarniaZycieJestFajne/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBB-5Vax0ttiCahKoO0W4fI9zPtadnuHwQD2FJxiv6D01pkoCfveLcZm2qNsvafqclni0HrcyjudU22MdWWNSy4dT6BJZkroaaZ5L_NSBM-z6Bftqwu5-EY47mLX9V0RDp4cg9aJaYN&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/ciekawakawiarniagdansk/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBB-5Vax0ttiCahKoO0W4fI9zPtadnuHwQD2FJxiv6D01pkoCfveLcZm2qNsvafqclni0HrcyjudU22MdWWNSy4dT6BJZkroaaZ5L_NSBM-z6Bftqwu5-EY47mLX9V0RDp4cg9aJaYN&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/caferownik/
http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/670383;jsessionid=D64E75CEA80FD94CD5EB2AF9EA8462E6
https://plus.gloswielkopolski.pl/wiadomosci/a/poznan-dobra-kawiarnia-zamknieta-kto-zatrudni-jej-pracownikow,13412038
https://plus.gloswielkopolski.pl/wiadomosci/a/poznan-dobra-kawiarnia-zamknieta-kto-zatrudni-jej-pracownikow,13412038
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 W ramach kampanii powstały spoty prezentujące pracodawców zatrudniających osoby                           

z niepełnosprawnością. Bohaterami filmików pokazujących dobre praktyki są: Spółdzielnia 

Socjalna Nowa Przystań, 4C Centrum Ekonomii Społecznej i PDC Logistics. 

Kampania finansowana ze środków PFRON przekazanych za pośrednictwem Województwa 

Zachodniopomorskiego. 

 Więcej informacji: 

➡ http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/669060 

Dlaczego zasiłek pielęgnacyjny wlicza się do zasiłku stałego? 

Jest odpowiedź MRPiPS 

Zasiłek pielęgnacyjny wlicza się do dochodu, warunkującego otrzymanie prawa do 

zasiłku stałego. To oznacza, że osoba z niepełnosprawnością, która ma prawo do zasiłku 

stałego – otrzymuje go w kwocie pomniejszonej o wartość zasiłku pielęgnacyjnego.  

Problem jest znany od lat. Otóż osobom, które nie mają prawa do renty, często przysługuje jedynie 

obecnie 153 zł zasiłku pielęgnacyjnego. Niewiele więc zmieni dla nich planowana od 1 listopada br. 

jego podwyżka do 184,42 zł. Te osoby nie mają dochodów – mogą się ubiegać o zasiłek stały z OPS 

obecnie w kwocie 604 zł. Paradoks polega na tym, że osoba z niepełnosprawnością, która nie 

ma prawa do renty i ma tylko 153 zł zasiłku pielęgnacyjnego, dostanie maksymalnie 451 

zł zasiłku stałego z OPS, czyli łącznie 604 zł. Tymczasem, osoba pełnosprawna również 

otrzyma 604 zł. Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków 

wynikających z niepełnosprawności, dlatego nie powinien być on wliczany do dochodu przy 

przyznawaniu zasiłku stałego. Dla porównania: w dochód nie wlicza się świadczenie 500+. W 

ten sposób pomoc w wychowaniu dziecka nie jest dochodem, ale pomoc związana z 

potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności – już tak. 

Wyjaśnienie MRPiPS 

„Ustawa o pomocy społecznej zawiera zasadę uwzględniania wszystkich dochodów, bez względu na 

ich pochodzenie, wprowadzając nieliczne wyjątki. Wśród takich wyjątków nie znalazł się dochód w 

postaci kwoty zasiłku pielęgnacyjnego – wyjaśnia nam Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej. – Brak uwzględnienia zasiłku pielęgnacyjnego w dochodzie osoby pobierającej zasiłek 

stały mógłby być traktowany jako nierówność wobec prawa, jeśli pozostałym osobom zasiłek 

pielęgnacyjny byłby wliczany do dochodu. Z kolei zmiana przepisów wyłączająca kwotę zasiłku 

pielęgnacyjnego dla wszystkich osób, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, pociągnęłaby 

za sobą wysokie skutki finansowe, zarówno dla budżetu państwa, jaki i budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego” – dodaje resort, podkreślając, że obecnie nie jest planowane wyłączenie 

zasiłku pielęgnacyjnego z wliczania do dochodu. 

Więcej informacji: 

➡ http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/670852 

http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/669060
http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/670852
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Pełnomocnik apeluje o bezpłatne parkowanie na „kopertach”.  

Umożliwienie darmowego parkowania na „kopertach” w strefach płatnego parkowania 

– z takim apelem wystąpiło Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych do 

Związku Powiatów Polskich oraz Związku Miast Polskich. Ich reakcja jest daleka od 

oczekiwanej przez osoby z niepełnosprawnością. 

 Zgodnie z ustawą o drogach publicznych, to poszczególne samorządy lub zarządzający terenem, 

na którym jest parking, ustalają zasady odpłatności za parkowanie na tzw. kopercie. Również portal 

Niepelnosprawni.pl w 2016 r. apelował, aby postój na „kopertach” był bezpłatny. Faktycznie 

niejednolite zasady w miastach mogą wprowadzić niejednego kierowcę w błąd. 

Jak zareagowały oba związki? 

- Informacja o wystąpieniu Pełnomocnika została opublikowana oraz przesłana w dniu 4 czerwca br. 

do wszystkich powiatów – wyjaśnia nam Bernadeta Skóbel, radca prawny, kierownik Działu 

Monitoringu Prawnego i Ekspertyz w Związku Powiatów Polskich. – Ponieważ ustalanie zerowych 

stawek opłat dla niektórych użytkowników drogi w strefach płatnego parkowania należy do 

kompetencji rady gminy, która zdecydowała się na wprowadzenie strefy płatnego parkowania, 

Związek Powiatów Polskich nie podejmował dodatkowego stanowiska w tej sprawie. 

-  kolei w ocenie Marka Wójcika ze Związku Miast Polskich wprowadzenie zasady bezpłatnego 

parkowania na „kopercie” jest na granicy zgodności z konstytucją. 

- Nie możemy różnicować ludzi ze względu na wiek, płeć czy kolor skóry, jak i niepełnosprawność – 

podkreśla. – Druga sprawa to kwestia pewnej filozofii – chcemy pomagać osobom niepełnosprawnym, 

tak, by żyli jak wszyscy inni – dotyczy to więc i praw, i obowiązków. Dużo robimy w Związku dla 

niepełnosprawnych i trzeba skupić się na tym, by mogli funkcjonować tak jak każdy w zakresie tych 

praw i obowiązków 

 Źródło: 

➡ http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/670358 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/336336
http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/336336
http://wartowiedziec.pl/komunikacja-i-transport/46737-karta-parkingowa-a-bezplatny-postoj
http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/670358
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RPO: orzekanie „o niesamodzielności”  

stoi w sprzeczności z Konwencją ONZ 

  

 Wprowadzenie orzekania „o niesamodzielności” stoi w sprzeczności z Konwencją                   

o prawach osób niepełnosprawnych i z podejściem do niepełnosprawności, opartym                         

o prawa człowieka – twierdzi Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar i ponownie 

prosi ZUS o zmianę podejścia do niepełnosprawności – poinformowano na stronie 

internetowej RPO. 

 Rzecznik Praw Obywatelskich po raz kolejny apeluje do przedstawicieli Zespołu ds. Opracowania 

Systemu Orzekania o Niepełnosprawności oraz Niezdolności do Pracy, który pod przewodnictwem 

Prezes ZUS, Gertrudy Uścińskiej pracuje nad przygotowaniem reformy orzecznictwa. 

 „Zdaję sobie sprawę, że ujednolicenie i uproszczenie systemów orzecznictwa dotyczącego 

niepełnosprawności to zadanie skomplikowane, które wymaga ogromnego zaangażowania 

merytorycznego i organizacyjnego na wielu płaszczyznach” – pisze Adam Bodnar do prof. Gertrudy 

Uścińskiej. 

 Jednocześnie Adam Bodnar, a w raz z nim członkowie działającej przy biurze RPO i Komisji 

Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnościami podtrzymują negatywną opinię nt. pomysłu 

wprowadzenia do systemu orzecznictwa kategorii niesamodzielności i proponują 

zastąpienie jej terminem „osoby wymagające bardziej intensywnego wsparcia”. Termin ten 

jest zgodny z Konwencją ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami. 

W zgodzie z Konwencją 

Rzecznik dodał, że: „Należy zapewnić dostosowane do potrzeb różne formy wsparcia w 

samodzielnym życiu, w miarę możliwości danej osoby. Istotne jest, aby nowy system 

orzeczniczy skupiał się na potencjale osoby z niepełnosprawnością, nie zaś na jej 

dysfunkcjach. Mając to na uwadze ponownie uprzejmie zwracam uwagę pani prezes na 

konieczność zastosowania w nowym systemie orzekania terminologii spójnej z 

Konwencją”. 

 

 Źródło: 

http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/670498 

 

 

 

 

http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/670498
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RODO: Materiały po webinarium portalu ngo.pl:  

 [film] 

 

 Od 25 maja 2018 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych - RODO. 

Podczas webinarium portalu ngo.pl na pytania organizacji pozarządowych dotyczące tych 

przepisów odpowiadał Maciej Kawecki z Ministerstwa Cyfryzacji [doktor nauk prawnych, 

koordynator krajowej reformy ochrony danych osobowych, kieruje Departamentem Zarządzania 

Danymi w Ministerstwie Cyfryzacji. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu bezpieczeństwa danych 

osobowych, uczestnik kilkudziesięciu krajowych oraz międzynarodowych konferencji naukowych z 

zakresu prawa nowych technologii. Laureat konkursu Wolters Kluwer Polska i „Dziennika Gazety 

Prawnej” – Rising Stars 2017 (nagroda specjalna w listopadzie 2017 r.).]. 

Link do materiału i przydatnych informacji: http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/2185189.html 

Ponad 44 mln zł dla OPS-ów w ramach konkursu  

na poprawę obsługi klienta 

 

 Od 1 lipca ruszy nabór wniosków dla Ośrodków Pomocy Społecznej w konkursie, którego celem 

jest wdrożenie usprawnień organizacyjnych i oddzielenie w wybranych ośrodkach pracy 

administracyjnej od socjalnej oraz usług socjalnych. 

 Konkurs nr POWR.02.05.00-IP.03-00-019/18 „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych                              

w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej przez nakierowanie działań na poprawę obsługi 

klienta” ogłosił Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.  Wnioskodawcą w projekcie mogą być wyłącznie ośrodki pomocy 

społecznej. 

 W Polsce nadal, mimo postępu w kształceniu do pracy socjalnej i jej profesjonalizacji, praca 

socjalna w dużym zakresie podporządkowana jest administracyjnej procedurze przyznawania 

świadczeń materialnych z pomocy społecznej. W ramach zmiany struktury ośrodka pomocy 

społecznej powinny zostać wyodrębnione takie zespoły/stanowiska: ds. pierwszego kontaktu; ds. 

świadczeń przyznawanych decyzją (nie dotyczy samej organizacji usług);  ds. pracy socjalnej;  ds. 

usług. Do dofinansowania ma zostać wybranych 20 projektów. 

 Maksymalna wartość projektu może wynieść 450 tys. zł w przypadku gmin do 50 tys. 

mieszkańców oraz 900 tys. zł w przypadku gmin powyżej 50 tys. mieszkańców.  Termin zakończenia 

naboru wniosków w ramach I rundy kończy się w 31 sierpnia. 

Więcej: https://efs.mrpips.gov.pl/skorzystaj/nabory/konkurs-nr-powr.02.05.00-ip.03-00-01918 

 

Zebranie i opracowanie powyższych informacji: 

Małgorzata Sajkiewicz, Stowarzyszenie Wspólnota Bona Fide 

 

http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/2185189.html
https://efs.mrpips.gov.pl/skorzystaj/nabory/konkurs-nr-powr.02.05.00-ip.03-00-01918

