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Korczakowska Akademia Pracownika Socjalnego  
 

 

 Celem działania Korczakowskiej Akademii Pracownika Socjalnego jest realizacja 

przedsięwzięć naukowych, rozwojowych, wdrożeniowych i szkoleniowych dedykowanych 

pracownikom socjalnym. Prowadzimy szereg działań odpłatnych i bezpłatnych, których 

celem jest podnoszenie kwalifikacji i kompetencji tej grupy zawodowej. 

Prowadzona jest rekrutacja na II turę szkoleń w zakresie specjalizacji I i II stopnia 

w zawodzie pracownik socjalny. Trwa rekrutacja uczestników do projektów: 

1. KATOWICE - Specjalista pracy socjalnej z osobą i rodziną z problemem przemocy 

nr umowy POWR.02.05.00-00-0118/17-00 szkolenie z zakresu II stopnia 

specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, specjalność: praca socjalna z osobą 

i rodziną z problemem przemocy 

2. SZCZECIN - Specjalista pracy socjalnej z osobami starszymi nr umowy 

POWR.02.05.00-00-0120/17-00 szkolenie z zakresu II stopnia specjalizacji 

w zawodzie pracownik socjalny, specjalność: praca socjalna z osobami starszymi 

UWAGA! – nowa nazwa projektu Specjalista pracy socjalnej i dwie nowe 

specjalności: 

praca socjalna z osobami z zaburzeniami  

psychicznymi i ich rodzinami 

praca socjalna z osobami uzależnionymi 

3. WARSZAWA - Specjalista pracy socjalnej nr umowy POWR.02.05.00-00-

0117/17-00 szkolenie z zakresu I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik 

socjalny 

 

 Rekrutacja ma charakter ogólnopolski a uczestnikom szkoleń zostanie zapewnione 

dodatkowe wsparcie: materiały dydaktyczne i wyżywienie oraz w uzasadnionych 

przypadkach zakwaterowanie i zwrot kosztów dojazdu. 

 

  Źródło: 

http://pracownik-

socjalny.wspkorczak.eu/?fbclid=IwAR0y72KitZX3ZPCI2fF8c5pDJGrX7K3efaxdzFuEwrNeP_

6KPcKWXpPpXgY 

 

 

 

http://pracownik-socjalny.wspkorczak.eu/?fbclid=IwAR0y72KitZX3ZPCI2fF8c5pDJGrX7K3efaxdzFuEwrNeP_6KPcKWXpPpXgY
http://pracownik-socjalny.wspkorczak.eu/?fbclid=IwAR0y72KitZX3ZPCI2fF8c5pDJGrX7K3efaxdzFuEwrNeP_6KPcKWXpPpXgY
http://pracownik-socjalny.wspkorczak.eu/?fbclid=IwAR0y72KitZX3ZPCI2fF8c5pDJGrX7K3efaxdzFuEwrNeP_6KPcKWXpPpXgY
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23. spotkanie Przyjaciół.  

Wielka Gala Integracji 

  

 To doroczne spotkanie Przyjaciół Integracji było szczególne, ponieważ 

odbywało się nieco ponad miesiąc od śmierci Piotra Pawłowskiego, założyciela  

i prezesa Integracji, organizatora Wielkiej Gali. 

Tegoroczną Galę poprowadzili Tomasz Wolny, dziennikarz i prezenter związany  

z Telewizją Polską, oraz Olga Bończyk, aktorka i wokalistka, która od lat angażuje się  

w liczne działania na rzecz osób z niepełnosprawnością. 

 Nagrody za dostępność 

Podczas wydarzenia podsumowano także roczne działania na rzecz osób z 

niepełnosprawnością. Jednym z najważniejszych tematów, od początku istnienia 

Integracji, jest dostępność. 

Dyskusji o rządowym Programie Dostępność Plus towarzyszyło rozstrzygnięcie konkursów 

na rzecz dostępności, organizowanych przez Integrację wspólnie z Urzędem m.st. 

Warszawy w ramach projektu „Warszawa bez barier”. 

  Źródło: 

http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/697385;jsessionid=2C2F52CA652E9BEC7928F777572

68400 

 

Nowe przepisy dla pasażerów kolei!  

Parlament Europejski zaakceptował zmiany 

 

„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. 

 Źródło: 

http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/696290;jsessionid=2C2F52CA652E9BEC7928F777572

68400 

Ruszają konsultacje projektu ustawy o dostępności! 

 

http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/697385;jsessionid=2C2F52CA652E9BEC7928F77757268400
http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/697385;jsessionid=2C2F52CA652E9BEC7928F77757268400
http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/696290;jsessionid=2C2F52CA652E9BEC7928F77757268400
http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/696290;jsessionid=2C2F52CA652E9BEC7928F77757268400
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 Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przygotowało projekt ustawy o dostępności i 

skierowało go do wstępnych konsultacji ze środowiskami osób z niepełnosprawnościami. 

 "Takiej ustawy w Polsce jeszcze nie było. Nasz projekt przewiduje realizację 

postulatów długo oczekiwanych przez środowisko osób z niepełnosprawnościami" – mówi 

minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński 

 Te postulaty to między innymi komunikacja z urzędem w różnych formatach (na 

przykład za pomocą języka migowego, w alfabecie Braille'a) możliwość zdawania 

egzaminu na prawo jazdy przez osobę z niepełnosprawnością w dostosowanym do jej 

potrzeb samochodzie, sankcję za brak dostępności. 

 Projektowane przepisy dotyczą nie tylko osób z niepełnosprawnościami i osób 

starszych. W wielu wymiarach wpłyną pozytywnie na jakość życia wszystkich obywateli.  

Uwagi można zgłaszać do 19 grudnia 2018 r. na adres: dostepnosc.plus@miir.gov.pl. 

Projekt ustawy o dostępności (DOC 230 KB) 

Uzasadnienie do projektu ustawy o dostępności (DOC 105 KB) 

Formalne konsultacje i uzgodnienia międzyresortowe projektu także rozpoczną się 

wkrótce. 

 Źródło: 

http://www.miir.gov.pl/strony/aktualnosci/srodowiska-osob-z-niepelnosprawnosciami-

zaopiniuja-projekt-ustawy-o-dostepnosci/ 

 

Przestrzeń dostępnej szkoły 
 

  Aktualnie trwa nabór na operatorów, którzy będą przyznawać granty mające na celu 

zwiększenie dostępności  w szkołach podstawowych w oparciu o opracowany Model 

dostępnej szkoły. Grantobiorcą będzie mógł być organ prowadzący, a w ramach grantu 

wsparcie może otrzymać więcej niż 1 szkoła zarządzana przez dany organ.    

Wysokość grantu to około 1 mln zł, nie wymagany będzie wkład własny. 

Udało się i w regulaminie jest obligatoryjne kryterium premiujące Samorządy 

biorące udział projekcie monitoringu Konwencji.  Brzmienie kryterium:  „Kryterium 

dostępu nr 4: preferencja dla organów prowadzących, które biorą lub wzięły udział w 

realizacji projektów monitoringu Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w 

Działaniu 2.6 POWER."  Ponadto premiowane będą samorządy, których liczba 

mieszkańców nie przekracza 50 tys.  W II kwartale 2019 roku mają być wyniki konkursu, 

a w IV kwartale planowane jest rozpoczęcie procedury grantowej.  

 

mailto:dostepnosc.plus@miir.gov.pl
http://www.miir.gov.pl/media/66305/Projekt_ustawa_o_dostepnosci_nastrone_28112018.doc
http://www.miir.gov.pl/media/66323/Uzasadnienie_ust_dostepnosc_20181128.doc
http://www.miir.gov.pl/strony/aktualnosci/srodowiska-osob-z-niepelnosprawnosciami-zaopiniuja-projekt-ustawy-o-dostepnosci/
http://www.miir.gov.pl/strony/aktualnosci/srodowiska-osob-z-niepelnosprawnosciami-zaopiniuja-projekt-ustawy-o-dostepnosci/
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 Źródło: 

➡  Więcej informacji na https://www.power.gov.pl/nabory/1-197/  

 

 

Szkolenia dla przedstawicieli administracji publicznej z zakresu 

dostępności przestrzeni i budynków  

dla osób z niepełnosprawnościami 
 

Wystartował projekt Bliżej Dostępności, skierowany jest do kadr planowania 

przestrzennego, pracowników administracji architektoniczno-budowlanej, pracowników 

nadzoru budowlanego, służb konserwatorskich i innych grup zaangażowanych w proces 

inwestycyjno-budowlany. 

Celem jest zwiększenie wiedzy w zakresie uniwersalnego projektowania w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Szkolenia odbywać się będą w Warszawie, 

Łodzi czy Krakowie. 

 Harmonogram i szczegółowe informacje można znaleźć na stronie 

http://blizejdostepnosci.pl/  

Zachęcamy do przekazania informacji osobom, które w Państwa Instytucji mogą być 

zainteresowane tematem szkoleń oraz do udziału w szkoleniach. 

 Źródło: 

http://blizejdostepnosci.pl/ 

 

Jak udostępniać kulturę  

osobom z niepełnosprawnościami? 

 

 Jednym z monitorowanych obszarów była dostępność wydarzeń z zakresu kultury, 

rekreacji, wypoczynku i sportu, dlatego zachęcamy do  zapoznania się z najnowszą 

publikacją Fundacji Kultura bez barier  pt. Jak udostępniać kulturę osobom z 

niepełnosprawnościami? - najczęściej zadawane pytania .  

Publikacja jest nietypowa, to zbiór praktycznych odpowiedzi na najczęściej zadawane 

pytania ( formuła FAQ). Dokument może być przydatnym narzędziem przy organizacji 

wszelkich wydarzeń. 

 Źródło: publikacja: 

http://kulturabezbarier.org/container/Publikacja/publikacja_FKBB.pdf?fbclid=IwAR3US2N

otXtPEgN4qboHOTdNEc8X-EBxBLwdqjE8ppeo-7MpTqSd9oW7LfQ 

Uzupełnieniem może być poradnik Wydarzenia dostępne w praktyce: 

https://www.power.gov.pl/nabory/1-197/
http://blizejdostepnosci.pl/
http://blizejdostepnosci.pl/
http://kulturabezbarier.org/container/Publikacja/publikacja_FKBB.pdf?fbclid=IwAR3US2NotXtPEgN4qboHOTdNEc8X-EBxBLwdqjE8ppeo-7MpTqSd9oW7LfQ
http://kulturabezbarier.org/container/Publikacja/publikacja_FKBB.pdf?fbclid=IwAR3US2NotXtPEgN4qboHOTdNEc8X-EBxBLwdqjE8ppeo-7MpTqSd9oW7LfQ
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http://www.fdc.org.pl/gallery/DOST%C4%98PNE-WYDARZENIA-W-PRAKTYCE.pdf 

 

 

Pierwsze środki z Funduszu Solidarnościowego 
 

 

 Od początku 2019 r. ma zacząć działać Fundusz Solidarnościowy. W 

pierwszym roku jego budżet ma wynieść ok. 560 mln zł. Michał Pelczarski, 

dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, 

zaprezentował spis potrzeb, które środki te będą zaspokajać. 

 Kierunki działań zaprezentowane zostały przedstawicielom organizacji pozarządowych 

12 grudnia 2018 r. w Warszawie podczas jubileuszowego, 10. posiedzenia Zespołu do 

spraw Opracowania Rozwiązań w zakresie Poprawy Sytuacji Osób Niepełnosprawnych i 

Członków ich Rodzin. 

 Na budżet Funduszu Solidarnościowego składają się głównie: część składki 

odprowadzanej od wynagrodzeń na Fundusz Pracy oraz tzw. danina solidarnościowa – 

zbierana od osób, których dochody przewyższają 1 mln zł rocznie. 

  Środki z daniny zaczną trafiać do Funduszu od 2020 r. Natomiast w przyszłym roku 

jego budżet ma wynieść ok. 560 mln zł i opierać się będzie głównie na środkach z 

Funduszu Pracy. Ponieważ Fundusz Solidarnościowy wraz ze swoimi programami dopiero 

się tworzy, prognozuje się, że w 2019 r. uda się z niego wydać ponad 400 mln zł. 

 Pieniądze te realizować mają część założeń drugiego filaru określonego w „Mapie 

drogowej budowy systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin”, ogłoszonej w 

tym roku. Na pierwszym etapie finansowane więc będą przede wszystkim: 

 dodatek do emerytury tzw. EWK dla rodziców opiekujących się osobami z 

niepełnosprawnością, 

 opieka wytchnieniowa, czyli zwiększony dostęp do usług w domu i okresowy pobyt 

podopiecznych w dostosowanych placówkach. 
 

 Źródło: 

Więcej informacji: 

http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/711736;jsessionid=D8B0824BE40943E4965F69DA258

C9760 

 

 

Z dniem 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie zmiany  

w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej  

http://www.fdc.org.pl/gallery/DOST%C4%98PNE-WYDARZENIA-W-PRAKTYCE.pdf
http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/711736;jsessionid=D8B0824BE40943E4965F69DA258C9760
http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/711736;jsessionid=D8B0824BE40943E4965F69DA258C9760
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i edukacji prawnej. 

 

  Z dniem 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie o 

nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej.  

  Od ponad dwóch lat obowiązywania ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, katalog 

osób, które mogły skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej był katalogiem zamkniętym. 

Od 1 stycznia 2019 r. uprawnionym do otrzymania bezpłatnej pomocy prawnej będzie 

każdy, kto nie będzie w stanie ponieść kosztów za odpłatne usługi prawnicze oraz złoży 

stosowne oświadczenie w tym zakresie.  

 Darmowe porady nie będą przysługiwać osobom prowadzącym już działalność 

gospodarczą, jak również na etapie toczącego się postępowania np. przed organami 

administracji publicznej, sądami powszechnymi, administracyjnymi albo Sądem 

Najwyższym. Nowością jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, czyli wsparcie 

świadczone przez profesjonalnych doradców obywatelskich osobom potrzebującym 

pomocy w rozwiązaniu ich problemów w zakresie m.in. zadłużenia, spraw 

mieszkaniowych lub zabezpieczenia społecznego.  

  Punkty poradnictwa obywatelskiego będą prowadziły organizacje pozarządowe i to 

one będą startowały w konkursach ogłaszanych przez powiaty. W ustawie przyjęto, że 

połowa punktów powierzonych do prowadzenia organizacjom pozarządowym powinna 

zostać przeznaczona na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. W 

przypadku, gdy do prowadzenia punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego nie 

zostanie wyłoniona organizacja pozarządowa, punkty te będą powierzane do prowadzenia 

jako punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie mają 

świadczyć doradcy specjalnie do tego wykształceni i przygotowani, którzy będą również 

zobowiązani do uczestnictwa co najmniej raz w roku w kursie doszkalającym. Ustawa 

wprowadza również nieodpłatną mediację, która będzie dotyczyła rozwiązywania sporów 

w sposób pozasądowy.  

  Nowe przepisy zawarte w nowelizacji ustawy mają pomóc gminom i powiatom 

dostosować oferowane usługi z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej do potrzeb 

wspólnot samorządowych. Starosta, w porozumieniu z gminami, będzie mógł przypisać 

specjalizację konkretnym dyżurom w punkcie. Specjalizację będzie można określić np. 

poprzez wskazanie dziedziny prawa lub problematyki nieodpłatnej pomocy świadczonych 

podczas dyżuru albo poprzez wskazanie grupy osób uprawnionych, do której w 

szczególności adresowana będzie pomoc świadczona podczas dyżuru. Ustawa nakłada na 

starostę obowiązek prowadzenia i publikowania listy jednostek nieodpłatnego 

poradnictwa, obejmującej w szczególności poradnictwo: rodzinne, psychologiczne, 

pedagogiczne, z zakresu praw konsumentów, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, 

prawa pracy, dla osób bezrobotnych, poradnictwo w sprawie uzależnień, przemocy w 
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rodzinie oraz interwencji kryzysowej.  Ustawa zakłada również stworzenie na poziomie 

wojewody listy organizacji pozarządowych, które następnie będą uprawnione do udziału 

w otwartych konkursach na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 

powiecie. Wojewoda, wpisując daną organizację na listę, będzie badał istnienie 

przesłanek umożliwiających danej organizacji udział w konkursach.  

  Nowelizacja ustawy wprowadza także elementy kontroli jakości i przewiduje 

możliwość wyrażenia przez osobę uprawnioną anonimowej opinii o udzielonej pomocy.  

 

 Źródło: Opracowała Katarzyna Heba, www.adwokatheba.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zebranie i opracowanie powyższych informacji: 

Małgorzata Sajkiewicz, Stowarzyszenie Wspólnota Bona Fide 

 

http://www.adwokatheba.pl/

