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Komitet ONZ mówi Polsce, jak ma przestrzegać  

praw osób z niepełnosprawnością! 

 

 Komitet ONZ przyjął zalecenia dla Polski do realizacji Konwencji o Prawach Osób z 

Niepełnosprawnościami: likwidacja ubezwłasnowolnienia, asystenci osobiści, odejście od DPS-ów, 

respektowanie praw kobiet z niepełnosprawnością i inne. Niemal w całości uwzględnił głosy polskich 

aktywistów. Rząd wysłał do Genewy delegację aż 25 osób - niewiele jednak zdziałały. 

 Konwencję ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych podpisał w 2007 rząd Jarosława 

Kaczyńskiego, a ratyfikował rząd Donalda Tuska w 2012. Konwencja nakłada na Polskę obowiązek 

zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami możliwość pełnego i równego korzystania ze wszystkich 

praw człowieka. 

 W marcu 2018 roku Komitet przedstawił Polsce listę zagadnień, do których nasze państwo musiało 

się odnieść. ONZ miał do Polski ponad 50 pytań – i w znacznym stopniu uwzględnił to, co do ONZ 

pisały działaczki i działacze zajmujący się prawami osób z niepełnosprawnościami oraz biuro Rzecznika 

Praw Obywatelskich. 

 Na początku września 2018 w Genewie odbyła się sesja, podczas której Komitet zbadał, jak nasze 

państwo wykonuje Konwencję po raz pierwszy od jej ratyfikowania przez Polskę w 2012 roku 

„Rekomendacje ONZ w dużej mierze pokrywają się z raportem Biura RPO i raportami organizacji 

pozarządowych”. W szczególności wzruszyło mnie, że tyle rekomendacji odnosiło się do praw kobiet z 

niepełnosprawnościami. To jest olbrzymi przełom w polskiej rzeczywistości”. [Anna Rutz z Fundacji 

Elektrownia Inspiracji, członkini rady programowej Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami. Rutz 

była jedną z przedstawicielek organizacji społecznych, które brały udział w sesji] 

 

 Co rekomenduje ONZ: 

Lista jest długa. Komitet pochwalił Polskę za kilka programów (m.in. „Przyjazna Polska – dostępność 

plus” oraz Kodeks Wyborczy z 2011 roku), ale krytycznych uwag miał wielokrotnie więcej. Te uwagi 

przełożył na konkretne zalecenia wobec polskich władz.  

W tych zaleceniach wyróżniają się dwa wątki. 

 Komitet zauważył szczególnie trudną sytuację kobiet z niepełnosprawnościami. Chodzi o brak 

ochrony przed przemocą domową i instytucjonalną, brak poszanowania praw reprodukcyjnych, 

utrudniony dostęp do edukacji i rynku pracy, a także niedostrzeganie potrzeb tej grupy                       

w programach publicznych. Komitet uznał poprawę sytuacji kobiet z niepełnosprawnościami 

i przeciwdziałanie ich dyskryminacji za jedno z priorytetowych zadań dla Polski. Kobiety                            

i dziewczęta z niepełnosprawnościami mają mieć dostęp do pomocy w podejmowaniu decyzji 

życiowych i nie były poddawane sterylizacji bez ich pełnej, swobodnej i świadomej zgody. 

 Rekomendacje związane z prawem do niezależnego życia w lokalnej społeczności. Obecnie 

wiele osób z braku alternatywy mieszka w instytucjach, takich jak domy pomocy społecznej, a 
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aktywne życie bez wsparcia asystenckiego jest dla wielu niemożliwe. Dlatego Komitet chce 

opracowania i przyjęcia planu działania na rzecz deinstytucjonalizacji oraz przyjęcia ram prawnych 

i przydziału stałego budżetu w celu zapewnienia pomocy asystenta osobistego osobom                                

z niepełnosprawnościami. Komitet rekomenduje też uchylenie przepisów umożliwiających 

ubezwłasnowolnienie osób z niepełnosprawnościami oraz ustanowienie mechanizmów wspierania 

podejmowania decyzji, które szanują autonomię i wolę danej osoby. 

Pełna lista rekomendacji w artykule. 

 

„Rekomendacje stanowią dowód na to, że postulaty organizacji i samych osób                                

z niepełnosprawnościami nie są tylko pobożnymi życzeniami, a realnymi i konkretnymi prawami 

człowieka. Zalecenia będą teraz dobrym narzędziem do lobbowania zmian w prawie i praktyce"  

[A. Rutz]. 

Znamienne są też słowa Magdy Szaroty [badaczka disability studies, współzałożycielka pierwszego 

polskiego Stowarzyszenia Kobiet z Niepełnosprawnościami ONE.pl, współautorka alternatywnego 

raportu dla ONZ dotyczącego wyłącznie dziewczyn i kobiet z niepełnosprawnościami, uczestniczka 

sesji Komitetu ONZ w Genewie]: 

„ Dla mojego środowiska, czyli kobiet-aktywistek z niepełnosprawnościami, dzień w którym 

ogłoszono rekomendacje Komitetu ale również dni sesji ONZ w Genewie podczas których Komitet 

zajmował się sytuacją osób z niepełnosprawnościami w Polsce – jawią się jako absolutnie 

przełomowe. Członkowie i członkinie Komitetu potraktowali nas poważnie, po partnersku i jak 

ekspertki w tematach, którymi zajmujemy się od lat oraz które dotyczą również naszego życia. 

(...) 

Jesteśmy tymi, o których się nie mówi. No nie ma nas. I to nie jest przesada, czy metafora. 

Większość dziewczyn i kobiet z niepełnosprawnościami doświadcza świata, który nie tylko jest 

niedostosowany do ich potrzeb, ale również nie przewiduje ich obecności… „ 

 

 

  Źródło: 

➡  

https://oko.press/absolutny-przelom-komitet-onz-mowi-polsce-jak-ma-przestrzegac-praw-osob-z-

niepelnosprawnoscia/ 

 

 

 

 

 

 

https://oko.press/absolutny-przelom-komitet-onz-mowi-polsce-jak-ma-przestrzegac-praw-osob-z-niepelnosprawnoscia/
https://oko.press/absolutny-przelom-komitet-onz-mowi-polsce-jak-ma-przestrzegac-praw-osob-z-niepelnosprawnoscia/
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Centra Usług Społecznych.  

Pomysł na lepsze wspieranie  

osób z niepełnosprawnością i ich rodzin. 

  

 Projekt przygotowany przez Kancelarię Prezydenta RP. 

Centra mają one służyć większej dostępności tych usług i lepszemu odpowiadaniu na 

potrzeby społeczności lokalnych. 

 Podczas spotkania konsultacyjnego, które odbyło się we wrześniu w Pałacu Prezydenckim z 

udziałem m.in. przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawiono ogólny zarys funkcjonowania 

Centrów Usług Społecznych. 

 Tego typu instytucje są już w tej chwili powoływane przez samorządy – np. w Warszawie, gdzie 

takie centrum zajmuje się realizowaniem m.in. programu usług asystenckich dla osób                          

z niepełnosprawnością. W zamierzeniach autorów ustawy podobne instytucje miałyby objąć swoją 

siecią także mniejsze miejscowości, w tym gminy wiejskie, gdzie ze względu na choćby starzenie się 

społeczeństwa rosną potrzeby lokalnych społeczności. 

 Jak podkreślił dr hab. Marek Rymsza, centra miałyby powstawać na bazie już 

istniejących ośrodków opieli społecznej (OPS) lub też na terenie mniejszych i słabiej 

zaludnionych miejscowości być tworzone w ramach partnerstw przez dwie lub więcej 

gmin. Wówczas funkcjonowałyby równolegle do już działających OPS. Jednak ich rola wykraczałaby 

poza to, czym zajmują się OPS, które miałyby się stać czymś na kształt komórek w ramach centrów 

lub działać równolegle do nich. Centrum będzie bardziej koordynowało usługi i prowadziło 

indywidualne plany. CUS nie będzie odbierał zadań już istniejącym podmiotom np. Ośrodkom Pomocy 

Społecznej. 

 

  Źródło: 

➡  

http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/677064;jsessionid=467FCC164FE1006DEF27086558C5D8B5  

 

 

 

 

http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/677064;jsessionid=467FCC164FE1006DEF27086558C5D8B5
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Autyzm. Ani dar, ani choroba!  - wywiad z dr Olgą Bogdashina 

  

 Autyzm nie jest ani cudownym darem, ani przerażającą chorobą – tłumaczy w 

wywiadzie dr Olga Bogdashina [współzałożycielka Międzynarodowego Instytutu 

Autyzmu, uznana badaczka, ale też matka dwójki dorosłych już dzieci ze stanami ze 

spektrum autyzmu]. 

 Główna różnica między osobami z autyzmem i resztą społeczeństwa związana jest z postrzeganiem 

zmysłowym. U osób ze spektrum autyzmu (ASD) zmysły pracują inaczej, przez co osoby te inaczej 

postrzegają świat, inaczej też myślą. Jednocześnie ogromnym błędem jest opinia, że wszystkie osoby 

z autyzmem myślą tak samo. Każda z nich ma swój odrębny sposób postrzegania świata. Dla jednym 

istotne będą bodźce wizualne, dla innych najważniejsze mogą być bodźce dotykowe, zapachowe etc. 

(...) 

 By im pomóc funkcjonować w społeczeństwie, trzeba znać ich specyficzne potrzeby. Tak samo jest 

z osobami z autyzmem. Dla niektórych z nich bardzo nieprzyjemny jest dźwięk gwizdania. Wiele ludzi 

gwiżdże, gdy są weseli. Tymczasem dla części osób z autyzmem jest to dosłownie fizyczny ból. 

Dlatego trzeba rozmawiać z osobami z autyzmem, pytać je o to, co stanowi dla nich problem. 

Oczywiście mam tu na myśli te, które posługują się mową. W wypadku tych niemówiących trzeba być 

kimś na kształt detektywa i zbadać ich profil sensoryczny. Dopiero wtedy możemy mówić o 

jakimkolwiek włączaniu. (...) 

 W jaki sposób znaleźć równowagę między z jednej strony włączaniem osób z autyzmem do 

społeczeństwa, a z drugiej – tworzeniem dla nich przyjaznego środowiska? 

Z mojego punktu widzenia potrzebna jest praca z otoczeniem. Trzeba na przykład wyedukować 

uczniów i nauczycieli, na czym polega autyzm, opowiedzieć o tym, dlaczego dana osoba nie cierpi 

hałasu i dlaczego w klasie może być dla niej zbyt głośno. Jednocześnie trzeba zachęcić dzieci do tego, 

by nie bały się po prostu kolegować z uczniami z autyzmem. Taką samą pracę trzeba wykonać z 

rodzicami, sąsiadami. Nie chodzi tylko o pracę z samymi osobami z autyzmem, ale też tymi, które żyją 

dookoła niej. Potrzebujemy, by społeczeństwo przyjęło do wiadomości istnienie autyzmu i to, na czym 

on polega. 

 

Cały wywiad dostępny pod linkiem: 

➡ http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/676711 

 

http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/676711
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Twój głos ma moc. 

 Ruszyła kampania, zachęcająca do udziału w wyborach 

samorządowych 

„Twój głos ma moc. Użyj jej!” – pod tym hasłem koalicja organizacji pozarządowych 

rozpoczęła kampanię, która ma zwiększyć frekwencję w wyborach samorządowych. 

Organizatorzy akcji zachęcają do udziału w wyborach, argumentując, że „głosując, masz 

wpływ na rzeczy ważne w twojej okolicy”.  

 

 Celem kampanii „Twój głos ma moc” jest nie tylko wzbudzenie zainteresowania wyborami do 

samorządu i zachęcenie do wzięcia udziału w głosowaniu, ale również popularyzacja wiedzy na temat 

tego, za co odpowiadają władze samorządowe. 

 

 Kampania „Twój głos ma moc” ma charakter społeczny i apolityczny. Koalicja nie prowadzi agitacji 

na rzecz partii politycznych, komitetów wyborczych ani kandydatów. Na stronie kampanii: 

www.twojglosmamoc.pl można m.in. zapoznać się z „Poradnikiem wyborcy” oraz analizami ekspertów 

dotyczącymi wyborów. Znajdują się tu także materiały informacyjne dla osób kandydujących. 

 

  Koalicję, która zainicjowała kampanię „Twój głos ma moc” tworzą organizacje, które od lat 

zachęcają do zwiększania aktywności obywatelskiej. W jej skład wchodzą: Fundacja im. Stefana 

Batorego (koordynująca prace), Fundacja Aktywności Lokalnej FAL, Fundacja Projekt: Polska, 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, 

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych OFOP, Ogólnopolska Sieć Organizacji 

Pozarządowych SPLOT, Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej CAL, Stowarzyszenie Homo 

Faber oraz Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR. 

 

 Źródło: 

➡http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/186438/Twoj-glos-ma-moc--Ruszyla-

kampania--zachecajaca-do-udzialu-w-wyborach-samorzadowych 

Fundacja Batorego 

http://twojglosmamoc.pl/ 

 

 

 

Zebranie i opracowanie powyższych informacji: 

Małgorzata Sajkiewicz, Stowarzyszenie Wspólnota Bona Fide 

 

http://www.twojglosmamoc.pl/
http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/186438/Twoj-glos-ma-moc--Ruszyla-kampania--zachecajaca-do-udzialu-w-wyborach-samorzadowych
http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/186438/Twoj-glos-ma-moc--Ruszyla-kampania--zachecajaca-do-udzialu-w-wyborach-samorzadowych
http://twojglosmamoc.pl/

