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S∏owo od wydawcy polskiego

Oddajemy do ràk tych, od których zale˝y tworzenie warunków realizacji
praw cz∏owieka osób niepe∏nosprawnych w Polsce pozycj´ nadzwyczaj
cennà. Zosta∏a ona opracowana przez organizacje osób niepe∏nosprawnych w
Szwecji, a przyj´ta przez w∏adze tego kraju. Jej waga polega przede wszyst-
kim na tym, ˝e jednoznacznie opiera si´ na prawach cz∏owieka jako funda-
mentalnej wartoÊci demokracji oraz, ˝e korzysta ze Standardowych Zasad
Wyrównywania Szans Osób Niepe∏nosprawnych ONZ, tego precyzyjnego
narz´dzia dla wszelkich powa˝nie traktowanych dzia∏aƒ. Zw∏aszcza - oceny
sytuacji osób niepe∏nosprawnych, opracowywania planów polityki spo∏ecznej
do nich kierowanej oraz monitorowania, ewaluacji i kontroli realizacji
przyj´tych ustaleƒ. Wielkà zaletà materia∏u pt. Agenda 22. W∏adze lokalne.
Instrukta˝ w zakresie planowania polityki na rzecz osób niepe∏nospraw-
nych w spo∏ecznoÊciach lokalnych jest jego konkretnoÊç i szczegó∏owoÊç
uniemo˝liwiajàca ucieczk´ w ogólnikowe, ideologiczne stwierdzenia i dekla-
racje, a tak˝e lokalnoÊç, czyli koncentracja na Êrodowisku, w którym cz∏o-
wiek ˝yje i oÊrodkach decyzyjnych dla tego Êrodowiska najwa˝niejszych.

Wreszcie pragniemy zwróciç uwag´ na cech´ przewodnià podejÊcia zapre-
zentowanego w dokumencie, a mianowicie na integracj´ i równoprawnoÊç
wiedzy, doÊwiadczenia, kompetencji i zasobów wszystkich podmiotów, które
majà coÊ do powiedzenia, i do zrobienia, w kwestii wyrównywania szans 
i w∏àczania osób niepe∏nosprawnych w g∏ówny nurt ˝ycia spo∏ecznego.
Chodzi tu o wspó∏prac´ organizacji pozarzàdowych zrzeszajàcych osoby nie-
pe∏nosprawne - traktowanych jako równoprawni partnerzy - ze spo∏ecznoÊ-
ciami lokalnymi, z organizacjami samorzàdowymi, administracjà publicznà
i innymi instytucjami. Na tym tle wyraêniej mo˝na dostrzec dà˝enia do po-
g∏´biania subsydiarnoÊci i dialogu spo∏ecznego w Szwecji.

JesteÊmy przekonani, ˝e sukcesy tego kraju w dziedzinie jakoÊci ˝ycia osób
niepe∏nosprawnych majà swoje êród∏o nie tylko w wielkoÊci Êrodków finan-
sowych, które mo˝e on przeznaczyç na realizacj´ przyj´tej na rzecz niepe∏-
nosprawnych polityki spo∏ecznej, z którymi to kwotami Polska nawet nie
mo˝e si´ porównywaç. Szwedzki sukces jest mo˝liwy równie˝ dzi´ki zinte-
growaniu si∏, metodzie dzia∏ania, kompetencji i konsekwencji w d∏u˝szym
okresie czasu. A to by∏oby mo˝liwe równie˝ w niebogatej Polsce.

Agenda 22 jest adaptowana do stosowania jej w ró˝nych krajach - skorzy-
stajmy z niej.

Krystyna Mrugalska 
Prezes Zarzàdu G∏ównego Polskiego Stowarzyszenia 

na Rzecz Osób z UpoÊledzeniem Umys∏owym
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Ma na celu wdro˝enie ONZ-owskich Standardowych Zasad Wy-
równywania Szans poprzez nakreÊlenie planu polityki  na rzecz osób
niepe∏nosprawnych.

PA¡STWO, RADY REGIONÓW, spo∏ecznoÊci lokalne, 
przedsi´biorstwa i ró˝ne organizacje i instytucje powinny:

● nawiàzaç wspó∏prac´ z organizacjami zrzeszajàcymi osoby
niepe∏nosprawne i traktowaç je jak równoprawnych partnerów,

● razem z tymi organizacjami dokonaç przeglàdu w∏asnych
dzia∏aƒ pod kàtem tego, jak majà si´ one do Standardowych
Zasad,

● wraz z organizacjami osób niepe∏nosprawnych sporzàdziç
wykaz potrzeb tych osób,

● wype∏niç luk´ pomi´dzy aktualnie istniejàcymi zasobami 
a potrzebami osób niepe∏nosprawnych, opracowujàc odr´bny
plan polityki na rzecz osób niepe∏nosprawnych,

● okreÊliç, w jaki sposób kwestie dotyczàce niepe∏nosprawnoÊci
majà byç uwzgl´dniane we wszystkich procesach decyzyjnych,

● okreÊliç zasady przysz∏ej kooperacji z organizacjami osób
niepe∏nosprawnych,

● dokonywaç w ustalonych terminach przeglàdu i ewaluacji
planu polityki na rzecz osób niepe∏nosprawnych,      

Organizacje osób niepe∏nosprawnych powinny:

● mieç zapewnione okreÊlone warunki funkcjonowania, 
aby mog∏y sprostaç roli ekspertów we w∏asnych sprawach,

● monitorowaç realizacj´, ocen´ i uaktualnianie planu polityki 
na rzecz osób niepe∏nosprawnych.
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Prawa cz∏owieka 
jako podstawa 

D
ecyzje w∏adz lokalnych majà wp∏yw na codzienne ˝ycie osób
niepe∏nosprawnych. Decyzje te mogà dotyczyç np. spraw
mieszkaniowych, edukacji czy opieki. Konieczne jest wi´c, by

w∏adze lokalne w∏àczy∏y kwestie dotyczàce niepe∏nosprawnoÊci w za-
kres swych dzia∏aƒ decyzyjnych.

Narody Zjednoczone przyj´∏y jednomyÊlnie Standardowe Zasady
Wyrównywania Szans Osób Niepe∏nosprawnych. Standardowe Zasady
sà znakomitym  narz´dziem do budowania polityki w zakresie niepe∏-
nosprawnoÊci. Szwedzka organizacja osób niepe∏nosprawnych opra-
cowa∏a metody okreÊlane mianem Agenda 22, s∏u˝àce do opracowania
planu polityki na rzecz osób niepe∏nosprawnych opartego o Standar-
dowe Zasady.

Wiodàcych idei jest niewiele. Oto one: podstawà pracy sà prawa
cz∏owieka, a najlepsze rezultaty uzyskuje si´ dzi´ki wspó∏pracy po-
mi´dzy organizacjami osób niepe∏nosprawnych i w∏adzami lokalnymi.

Materia∏, który tu przedstawiamy, nosi tytu∏ „Agenda 22 - Spo∏ecz-
noÊci lokalne - Instrukta˝ w zakresie planowania polityki na rzecz
osób niepe∏nosprawnych“. Dotyczy on metod wypracowywania wraz
z organizacjami osób niepe∏nosprawnych planu polityki na rzecz osób
niepe∏nosprawnych. 

Materia∏ ten zawiera sugestie na temat tego, jak przechodziç od idei
do planu. Agenda 22 sk∏ada si´ z trzech g∏ównych cz´Êci :

● Charakterystyka dobrego planu polityki na rzecz osób
niepe∏nosprawnych

● Równoprawni partnerzy
● Od idei do planu polityki na rzecz osób niepe∏nosprawnych     

W zakoƒczeniu zamieszczono zestaw pytaƒ dotyczàcych Standar-
dowych Zasad. Mo˝na si´ nimi pos∏u˝yç przy sporzàdzaniu przez
w∏adze lokalne i organizacje osób niepe∏nosprawnych inwentarza zgod-
noÊci (i ewentualnie rozbie˝noÊci) ze Standardowymi Zasadami.
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Szwedzkie w∏adze lokalne przyj´∏y t´ metod´ pracy i w skali ca∏ego
kraju zosta∏y opracowane plany polityki na rzecz osób niepe∏nospraw-
nych. Mamy nadziej´, ˝e inne paƒstwa skorzystajà równie˝ z tej meto-
dy, w zwiàzku z czym zmodyfikowaliÊmy prezentowane materia∏y
tak, by mo˝na je by∏o wykorzystaç poza granicami Szwecji.

Umiejscowienie decyzyjnych oÊrodków w∏adzy w kwestii prezen-
towanych tu problemów mo˝e byç w ró˝nych krajach ró˝ne.  Do nich
w∏aÊnie adresowana jest ta publikacja. 

Sztokholm 
Paêdziernik 2001



Za∏o˝enia
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Za∏o˝enia
RównoÊç szans 
- kwestià praw cz∏owieka
Osoby niepe∏nosprawne potrzebujà niekiedy wi´cej wsparcia ze
strony spo∏eczeƒstwa, by móc osiàgnàç takie same warunki ˝ycia jak
inni obywatele. To wsparcie nie powinno byç nigdy traktowane jako
przywilej, ale jako przys∏ugujàce cz∏owiekowi prawo.

Codzienne ˝ycie osób niepe∏nosprawnych naje˝one jest mniejszymi
i wi´kszymi przeszkodami utrudniajàcymi im prowadzenie normalnego
˝ycia. Tymczasem wcale tak byç nie musi. Jest szereg sposobów elimi-
nowania wielu niepotrzebnych przeszkód. W 1993 r. wprowadzono
Standardowe Zasady Wyrównywania Szans Osób Niepe∏nospraw-
nych, których celem jest zapewnienie osobom niepe∏nosprawnym ta-
kich samych praw, jakie majà inni obywatele.

Aby zapewniç ich realizacj´ konieczne jest przemyÊlane, systematycz-
ne planowanie. W∏adze lokalne odpowiadajà za wiele obszarów majà-
cych wp∏yw na codzienne ˝ycie obywateli. Spoczywa wi´c na nich
szczególna odpowiedzialnoÊç. Wprowadzenie w ̋ ycie Standardowych
Zasad  wymaga opracowania planu polityki na rzecz osób niepe∏no-
sprawnych. Niezb´dnym partnerem w procesie konstruowania tego
planu sà organizacje osób niepe∏nosprawnych.

Wykorzystanie wiedzy
Bliska wspó∏praca pomi´dzy organizacjami osób niepe∏nosprawnych
i w∏adzami lokalnymi jest niezb´dna by móc planowaç w sposób ra-
cjonalny i efektywny kosztowo. 

Same osoby niepe∏nosprawne wiedzà najlepiej, co to znaczy ˝yç z
niepe∏nosprawnoÊcià. W zwiàzku z tym nie korzystanie z nagromadzo-
nej w organizacjach osób niepe∏nosprawnych wiedzy jest marnowa-
niem Êrodków spo∏ecznych. Nieumiej´tnoÊç korzystania z tej wiedzy
oznacza, ˝e post´p w kierunku spo∏eczeƒstwa równych szans b´dzie
wolniejszy ni˝ móg∏by byç. Dla spo∏ecznoÊci lokalnych oznacza to
dodatkowà prac´ i wydatki - bo to, co zaplanowano wadliwie, b´dzie
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funkcjonowaç w praktyce i trzeba b´dzie zaplanowaç to raz jeszcze.
Zasada 18 Standardowych Zasad okreÊla rol´ organizacji osób nie-

pe∏nosprawnych jako „identyfikowanie potrzeb i priorytetów oraz
uczestnictwo w planowaniu, wdra˝aniu i ewaluacji s∏u˝b i rozwiàzaƒ
dotyczàcych ˝ycia osób niepe∏nosprawnych“. Oznacza to, ˝e organi-
zacje te powinny byç traktowane jako eksperci w zakresie w∏asnych
problemów i powinny byç zawsze konsultowane we wszystkich doty-
czàcych ich sprawach. Przy opracowywaniu planów polityki na rzecz
osób niepe∏nosprawnych jest wi´c bardzo wa˝ne wypracowanie sku-
tecznych procedur wspó∏pracy pomi´dzy w∏adzami lokalnymi i orga-
nizacjami osób niepe∏nosprawnych.

ONZ-owskie 
Standardowe Zasady jako baza
Standardowe Zasady sk∏adajà si´ z 22 zasad. Mówià one o odpowie-
dzialnoÊci Paƒstwa, formu∏ujà wytyczne w zakresie polityki dotyczà-
cej niepe∏nosprawnoÊci oraz propozycje konkretnych dzia∏aƒ.  

Podstawà Standardowych Zasad jest przekonanie, ˝e wszyscy obywa-
tele sà równi w swej godnoÊci i majà w zwiàzku z tym takie same
prawa. Spo∏eczeƒstwo powinno wi´c zadbaç o to, by istniejàce Êrodki
i zasoby by∏y rozdzielane sprawiedliwie.

Podstawà Standardowych Zasad jest równie˝ to, co okreÊla si´ po-
j´ciem niepe∏nosprawnoÊci zrelatywizowanym do Êrodowiska. Oznacza
to, ˝e niepe∏nosprawnoÊç pojawia si´ na styku, w momentach zderze-
nia osoby niepe∏nosprawnej z jej otoczeniem. Przyczyny mogà le˝eç
po stronie Êrodowiska fizycznego lub wynikaç z rozziewu pomi´dzy
s∏u˝bami oferowanymi przez spo∏eczeƒstwo a aktualnymi potrzebami
osób niepe∏nosprawnych.

Tak wi´c to nie jednostka powinna si´ przystosowaç lub przemode-
lowaç tak, aby dopasowaç si´ do spo∏eczeƒstwa, ale to spo∏eczeƒstwo
powinno byç zorganizowane tak, by wszyscy obywatele mieli takie
same szanse . 

22 zasady podzielone zosta∏y na 3 grupy: 
- Wst´pne warunki równoprawnego uczestnictwa, 
- Kluczowe obszary,
- Dzia∏ania wdro˝eniowe.
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Wst´pne warunki równoprawnego uczestnictwa
Pierwsza grupa dotyczàca warunków uczestnictwa na równych pra-

wach sk∏ada si´ z czterech zasad. Pierwsza mówi o znaczeniu Budzenia
ÊwiadomoÊci (zasada 1) w spo∏eczeƒstwie na temat potrzeb, praw i moc-
nych stron osób niepe∏nosprawnych. Konieczna jest tak˝e dobra Opieka
medyczna (zasada 2) i Rehabilitacja (zasada 3) realizowana w odpo-
wiednim czasie. Spo∏eczeƒstwo musi tak˝e oferowaç S∏u˝by i us∏ugi
wspierajàce (zasada 4) oraz pomoce techniczne dostosowane do
potrzeb ka˝dej jednostki.

Kluczowe obszary
Druga grupa zasad okreÊla odpowiedzialnoÊç spo∏eczeƒstwa w oÊmiu

wa˝nych obszarach. Na poczàtku jest mowa o Dost´pnoÊci (zasada 5).
JeÊli spo∏eczeƒstwo ma byç równe dla wszystkich, musi ono równie˝
byç dost´pne dla wszystkich. Dotyczy to zarówno Êrodowiska fizycz-
nego, jak równie˝ dost´pnoÊci informacji i mo˝liwoÊci komunikowania
si´ mi´dzy ludêmi.

Wszystkie dzieci i m∏odzi ludzie powinni mieç zapewnionà Edukacj´
(zasada 6) stosownie do swoich mo˝liwoÊci. Osoby doros∏e powinny
tak˝e móc pracowaç (Zatrudnienie, zasada 7) na takich samych zasadach
jak wszyscy inni. Spo∏eczeƒstwo musi równie˝ wziàç na siebie obowià-
zek zapewnienia osobom niepe∏nosprawnym wystarczajàcych Ârodków
utrzymania i zabezpieczenia socjalnego - (zasada 8), nawet jeÊli rodzaj
niepe∏nosprawnoÊci ogranicza lub wyklucza mo˝liwoÊç zarobkowania.

Ka˝dy ma takie samo prawo do ˚ycia rodzinnego i integralnoÊci
osobistej (zasada 9) - osoby niepe∏nosprawne nie powinny byç dys-
kryminowane w sferze ˝ycia seksualnego, ma∏˝eƒstwa i rodzicielstwa.

Osoby niepe∏nosprawne powinny tak˝e mieç dost´p do Kultury (za-
sada 10) zarówno jako jej odbiorcy, jak i twórcy. To samo dotyczy
Sportu i Rekreacji (zasada 11) - czy to zrealizowanej na zewnàtrz czy
w pomieszczeniach.

KoÊcio∏y i zgromadzenia o charakterze religijnym powinny byç w
pe∏ni dost´pne - by osoby niepe∏nosprawne by∏y w stanie swobodnie
praktykowaç swojà Religi´ (zasada 12).

Dzia∏ania wdro˝eniowe 
Ostatnia grupa obejmuje 10 zasad nadrz´dnych. Poprzez Informacj´

i Badania naukowe (zasada 13) w spo∏eczeƒstwie rozwijaç si´ b´dzie
wiedza na temat potrzeb osób niepe∏nosprawnych. Wiedza ta stanowiç
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b´dzie baz´ spójnego procesu Kreowania Polityki, Planowania (zasa-
da 14) - tak, by kwestie niepe∏nosprawnoÊci uwzgl´dniane by∏y we
wszystkich kontekstach.

Tworzenie prawa (zasada 15) ma zapewniç osobom niepe∏nospraw-
nym prawnà podstaw´ uczestnictwa i równoÊci. Polityka ekonomiczna
(zasada 16) powinna byç budowana w taki sposób, by kwestie niepe∏-
nosprawnoÊci w∏àczone by∏y w sposób naturalny w proces planowania
bud˝etu. Koordynacja dzia∏aƒ (zasada 17) ma na celu efektywne wy-
korzystanie Êrodków i zasobów spo∏ecznych. PodkreÊlanie wagi tego,
by spo∏eczeƒstwo wykorzystywa∏o wiedz´, którà dysponujà Organi-
zacje osób niepe∏nosprawnych (zasada 18) jest motywem przewodnim
Standardowych Zasad. Zasada 18 okreÊla rol´ jakà organizacje te mogà
odgrywaç jako doradcy, w planowaniu, wdra˝aniu i ewaluacji rozwià-
zaƒ dotyczàcych ˝ycia osób niepe∏nosprawnych. Co wi´cej, wszystkie
kategorie profesjonalistów i personelu odpowiedzialnego za problemy
niepe∏nosprawnoÊci powinny systematycznie uczestniczyç w Szkole-
niu personelu (zasada 19), wyposa˝ajàcemu ich w wiedz´ na temat
praw, potrzeb i mo˝liwoÊci osób niepe∏nosprawnych. Systematycznie
powinien byç równie˝ prowadzony Monitoring i ocena programów
(zasada 20) - tak, by doprowadziç stopniowo do realizacji intencji
zawartych w Standardowych Zasadach.

Dzi´ki Wspó∏pracy technicznej i gospodarczej (zasada 21) cz∏onko-
wie Narodów Zjednoczonych mogà wspomagaç kraje rozwijajàce si´
w zakresie poprawy warunków ˝ycia osób niepe∏nosprawnych oraz
wspieraç proces tworzenia organizacji osób niepe∏nosprawnych.
Kwestie niepe∏nosprawnoÊci powinny byç tak˝e naturalnym elementem
Wspó∏pracy mi´dzynarodowej (zasada 22).

Zastosowanie Standardowych Zasad 
Standardowe Zasady nie sà dokumentem prawnie obowiàzujàcym 

- stanowià jednak rodzaj politycznego i moralnego zobowiàzania uzgod-
nionego przez cz∏onków spo∏ecznoÊci mi´dzynarodowej.

S∏owo „Paƒstwa“ na poczàtku ka˝dej Standardowej Zasady nie ozna-
cza, ˝e zasady dotyczà wy∏àcznie rzàdowego, ogólno-krajowego po-
ziomu funkcjonowania spo∏eczeƒstwa. Standardowe Zasady mogà byç
traktowane jako wytyczne dla polityki dotyczàcej niepe∏nosprawnoÊci
na wszystkich poziomach funkcjonowania spo∏eczeƒstwa - od krajowe-
go do lokalnego - ale tak˝e w prywatnych przedsi´biorstwach i organi-
zacjach itp.





Cz´Êç I

Charakterystyka dobrego 
planu polityki na rzecz 

osób niepe∏nosprawnych

Cz´Êç II

Równoprawni partnerzy

Cz´Êç III

Od idei do dobrego 
planu polityki na rzecz 

osób niepe∏nosprawnych



16

Cz´Êç I. Charakterystyka dobrego
planu polityki na rzecz osób
niepe∏nosprawnych

˚eby w∏adze lokalne by∏y w stanie zapewniç wszystkim obywatelom
takie same mo˝liwoÊci, konieczny jest plan polityki na rzecz osób
niepe∏nosprawnych, dzi´ki któremu spo∏eczeƒstwo systematycznie
b´dzie si´ stawa∏o coraz bardziej dost´pne i b´dzie stwarza∏o szans´
uczestnictwa. Dobry plan polityki na rzecz osób niepe∏nosprawnych
musi si´ opieraç na nast´pujàcych podstawowych zasadach: 

● Standardowe Zasady jako wytyczne
Plan powinien si´ opieraç na ideologii i treÊciach Standardowych
Zasad.

22 Zasady przedstawione w Standardowych Zasadach mogà s∏u˝yç
jako kanwa przy przygotowywaniu i opracowywaniu planu polityki na
rzecz osób niepe∏nosprawnych. W∏adze lokalne powinny przeanalizowaç
zasad´ po zasadzie by móc oceniç:
● jak realizowane sà aktualnie w spo∏eczeƒstwie Standardowe Zasady,
● co trzeba zrobiç, ˝eby je w pe∏ni realizowaç,
● jak powinno si´ tego dokonaç - cele i Êrodki.

● Âcis∏a wspó∏praca z organizacjami 
osób niepe∏nosprawnych

Organizacje osób niepe∏nosprawnych powinny byç aktywnie zaan-
ga˝owane w ca∏y proces opracowywania bàdê uaktualniania planu
- od fazy planowania do wdro˝enia i ewaluacji.

Dobry plan powinien obejmowaç wszystkie potrzeby. Dlatego te˝
punktem wyjÊcia powinna byç staranna inwentaryzacja potrzeb osób nie-
pe∏nosprawnych, dokonana w Êcis∏ej wspó∏pracy z organizacjami osób
niepe∏nosprawnych. 
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● W∏àczanie w g∏ówny nurt 
Nadrz´dnym celem polityki wobec niepe∏nosprawnoÊci planowanej
przez w∏adze lokalne musi byç to, by wszelkie rozwiàzania propo-
nowane w ramach tej polityki by∏y ÊciÊle zintegrowane ze wszystkimi
innymi dzia∏aniami w∏adz.

Chodzi o to, by aspekty dotyczàce niepe∏nosprawnoÊci by∏y od same-
go poczàtku uwzgl´dniane we wszystkich planach - zasada znana w
Êwiecie jako „mainstreaming“ czyli w∏àczanie w g∏ówny nurt.

Logicznà konsekwencjà takiej polityki jest to, by wszystkie rozwià-
zania  dotyczàce osób niepe∏nosprawnych by∏y w miar´ mo˝liwoÊci
finansowane wedle zasady okreÊlanej w Szwecji mianem zasady odpo-
wiedzialnoÊci w finansowaniu. Oznacza to, ˝e w ka˝dej planowanej
dzia∏alnoÊci zawarte sà jej koszty. Np. osoby niedos∏yszàce potrzebujà
wzmacniaczy, by móc korzystaç z telefonu. Je˝eli ta zasada ma byç spe∏-
niona - dodatkowy wydatek z tym zwiàzany musi byç dodany do ceny
wszystkich telefonów - a nie tylko do ceny telefonu ze wzmacniaczem.

Jednym z pierwszych kroków w kierunku mainstreamingu jest przy-
j´cie opracowanego planu polityki na rzecz osób niepe∏nosprawnych
przez najwy˝szy organ decyzyjny lub zgromadzenie w∏adz lokalnych
(Rada Gminy). Ka˝da przewidywana przez plan dzia∏alnoÊç powinna
byç wpisana w zakres kompetencji odpowiednich w∏adz.

● Kobiety, dzieci i imigranci
Sytuacja kobiet, dzieci i imigrantów powinna byç potraktowana w
planie ze szczególna uwagà.

Istnieje ryzyko, ˝e niepe∏nosprawne kobiety cierpià z powodu pod-
wójnej dyskryminacji - raz jako kobiety, a raz jako osoby niepe∏no-
sprawne. Wa˝ne jest wi´c, by w planach uwzgl´dniona zosta∏a per-
spektywa p∏ci. Podwójna dyskryminacja dotyczy równie˝ imigrantów.

Dzieci równie˝ sà cz´sto zaniedbywane. Dobra rehabilitacja, na
przyk∏ad, jest niezb´dna, by dzieci z niepe∏nosprawnoÊcià mog∏y ˝yç
podobnie, jak inne dzieci.
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● Rozwiàzania ogólne i indywidualne
W miar´ potrzeby rozwiàzaniom ogólnym powinny towarzyszyç
rozwiàzania indywidualne.  

Na przyk∏ad wieloma problemami zwiàzanymi z dost´pnoÊcià mo˝-
na si´ zajàç stosujàc rozwiàzania ogólne. JeÊli transport publiczny dosto-
sowany jest do potrzeb osób niepe∏nosprawnych - wi´cej osób b´dzie
mog∏o podró˝owaç autobusem czy metrem. Zawsze jednak b´dà osoby,
które b´dà potrzebowa∏y udogodnieƒ zaprojektowanych specjalnie
dla nich.

● WolnoÊç wyboru
Zasada demokracji oznacza, ˝e osoby z niepe∏nosprawnoÊcià powin-
ny mieç takie same szanse dokonywania w∏asnych wyborów jak inni.

W∏adze lokalne powinny oferowaç us∏ugi gwarantujàce wszystkim
obywatelom szans´ uczestnictwa i indywidualnego wyboru.  

● Spo∏eczeƒstwo jako przyk∏ad
Spo∏eczeƒstwo musi dawaç przyk∏ady dalekowzrocznej polityki do-
tyczàcej niepe∏nosprawnoÊci oraz komunikowaç jak wa˝na jest we
wszystkich podejmowanych dzia∏aniach zgodnoÊç ze Standardowy-
mi Zasadami. 

JeÊli w∏adze lokalne wspierajà finansowo (np. przy pomocy grantów
- przyp. t∏um.) takie sfery, jak edukacja, sport, stowarzyszenia, imprezy
kulturalne czy inne formy aktywnoÊci - mogà wywieraç presj´ stawiajàc
okreÊlone ˝àdania odbiorcom grantów.

Czasami w∏adze lokalne realizujà swà dzia∏alnoÊç zawierajàc kontrak-
ty. Przy zawieraniu tych kontraktów z placówkami Êwiadczàcymi
us∏ugi nale˝y wymagaç, by realizator kontraktu prezentowa∏ odpowied-
nià wiedz´, eliminujàcà ryzyko dyskryminacji osób niepe∏nospraw-
nych. W∏adze lokalne mogà te˝ s∏u˝yç dobrym przyk∏adem poprzez
np. zatrudnianie osób niepe∏nosprawnych.
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● Dalsza wspó∏praca z organizacjami  
osób niepe∏nosprawnych

W planie polityki na rzecz osób niepe∏nosprawnych nale˝y opisaç,
jak w∏adze lokalne zamierzajà wspó∏pracowaç z organizacjami osób
niepe∏nosprawnych.

Plan musi okreÊliç, jakie grupy konsultacyjne b´dà potrzebne i w jaki
sposób b´dà racjonalnie wspó∏pracowaç. Tak jak przewiduje zasada
przedstawiciele organizacji osób niepe∏nosprawnych majà pe∏niç rol´
doradczà. W∏adze lokalne powinny rozwa˝yç, czy obejmuje to równie˝
odpowiedzialnoÊç za szkolenia i czy przedstawiciele tych organizacji
b´dà op∏acani za uczestnictwo w pracach w∏adz lokalnych.

● Cele
Plan polityki na rzecz osób niepe∏nosprawnych opracowany przez
w∏adze lokalne musi nakreÊliç d∏ugofalowe cele, zapewniajàce oso-
bom niepe∏nosprawnym takie same prawa, jak innym obywatelom. 

Te cele dajà si´ ∏atwo okreÊliç poprzez odniesienie ich do zdania
wprowadzajàcego ka˝dà ze Standardowych Zasad.

● Konkretne rozwiàzania
Realizacja celów mo˝e byç osiàgni´ta dzi´ki konkretnym dzia∏a-
niom, które muszà byç wyraênie okreÊlone w planie.

W planie nale˝y zapisaç co ma byç zrobione, kiedy ka˝de dzia-
∏anie ma byç zakoƒczone, jakie cia∏o (agencja) jest odpowiedzialna
za wdro˝enie i jak dane rozwiàzanie ma byç finansowane. Jest to
bardzo wa˝ne dla konkretnej realizacji celów, a tak˝e po to, by plan
móg∏ byç poddany ewaluacji.

● Ewaluacja i rewizja
Procedury ewaluacji i rewizji (uaktualnienia) muszà byç opisane
w planie polityki na rzecz osób niepe∏nosprawnych.

Realizacja planu musi byç co roku oceniona przez grup´ roboczà,
w sk∏ad której wchodzà przedstawiciele w∏adz i organizacji osób
niepe∏nosprawnych. Innym rozwiàzaniem jest zatrudnienie specjal-
nego audytora, który oceni zgodnoÊç dzia∏aƒ z planem polityki na
rzecz osób niepe∏nosprawnych. 

Plan musi równie˝ podlegaç systematycznej rewizji.  
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Cz´Êç 2. Równoprawni 
partnerzy

P
odejÊcie prezentowane w Agendzie 22 opiera si´ na dwu 
dokumentach: 
● Inwentarz s∏u˝b i us∏ug oferowanych obywatelom przez

w∏adze lokalne, 
● Inwentarz potrzeb, czyli tego, czego osoby niepe∏nosprawne

potrzebujà od spo∏eczeƒstwa.
Plan ma na celu wype∏nienie luki pomi´dzy obydwoma inwentarzami.

● Równe warunki
Organizacje osób niepe∏nosprawnych majà byç równoprawnymi
partnerami i majà byç w∏àczane w ca∏y proces opracowywania planu.

Organizacje osób niepe∏nosprawnych muszà byç zaanga˝owane od
momentu planowania a˝ do chwili przyj´cia planu przez cia∏a
decyzyjne. Logicznà konsekwencjà akceptacji przez w∏adze
Standardowych Zasad jest to, ˝e fakt akceptacji - zgodnie z zasadà 18
- musi byç odzwierciedlony w sposobie pracy przy formu∏owaniu
planu polityki dotyczàcej niepe∏nosprawnoÊci. 

● Czas i pieniàdz
Aby umo˝liwiç przedstawicielom osób niepe∏nosprawnych odpowie-
dzialne wykonanie ich pracy, po˝àdane jest, by byli oni wynagra-
dzani za t´ prac´.

Dobry plan polityki na rzecz osób niepe∏nosprawnych musi byç
realizowany systematycznie i mieç tak dobrà konstrukcj´, by oprzeç
si´ politycznym i ekonomicznym fluktuacjom. Aby móc dobrze
wykonaç to zadanie, przedstawiciele osób niepe∏nosprawnych muszà
poÊwi´ciç temu du˝o czasu - powinni byç wi´c op∏acani za swojà prac´.
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● Grupa Agenda 22
Praca nad planem polityki na rzecz osób niepe∏nosprawnych po-
winna byç realizowana przez specjalnà grup´ pod nazwà Grupa
Agenda 22.

Grupa ta mog∏aby planowaç i kierowaç pracà, gromadziç analizy 
i projekty oraz przygotowaç ostateczny projekt planu polityki na
rzecz osób niepe∏nosprawnych. Grupa robocza powinna sk∏adaç si´ w
równych proporcjach z przedstawicieli w∏adz i organizacji osób
niepe∏nosprawnych.

● Grupy robocze
Mo˝na powo∏ywaç grupy robocze, które b´dà inwentaryzowaç
dzia∏ania w∏adz lokalnych. 

Mogà one równie˝ proponowaç konkretne rozwiàzania. Grupy
robocze powinny byç rekrutowane na tych samych zasadach, co
Grupa Agenda 22 - po to by zapewniç prawid∏owà równowag´
pomi´dzy przedstawicielami w∏adz lokalnych i organizacji osób
niepe∏nosprawnych. 

● Organizacje osób niepe∏nosprawnych
Organizacje osób niepe∏nosprawnych mog∏yby zbieraç i gromadziç
dane dotyczàce form wsparcia ze strony spo∏eczeƒstwa, których
potrzebujà osoby niepe∏nosprawne
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Cz´Êç 3.  Od idei do planu 
polityki na rzecz osób
niepe∏nosprawnych.

Koƒcowy plan musi odnosiç si´ do pe∏nego zakresu dzia∏aƒ w∏adz
lokalnych.
Zadanie wdro˝enia planu musi byç umiejscowione pod zarzàdem naj-
wy˝szego organu decyzyjnego lub zgromadzenia powo∏ujàcego Grup´
Agenda 22. Praca nad planem mo˝e byç zorganizowana nast´pujàco:

Nadrz´dny organ decyzyjny lub 
zgromadzenie (Rada) Gminy decyduje 

o koniecznoÊci opracowania planu polityki
na rzecz osób niepe∏nosprawnych

Zostaje powo∏ana Grupa 22, która
planuje i kieruje pracà oraz gro-

madzi i analizuje projekty.

Przygotowanie projektu planu 
polityki na rzecz osób niepe∏nosprawnych

Organizacje osób
niepe∏nosprawnych dokonujà

inwentaryzacji potrzeb.
Grupy robocze 

inwentaryzujà dzia∏ania
Gminy na rzecz osób 

niepe∏nosprawnych.

Przyj´cie planu 
przez nadrz´dny organ decyzyjny 

lub Rad´ Gminy.
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Faza I - inwentarz dzia∏aƒ w∏adz lokalnych 
w oparciu o Standardowe Zasady.

Ta praca musi si´ opieraç na otwartym inwentarzu rzeczywistych
rozwiàzaƒ po to, by zorientowaç si´, w jakim stopniu s∏u˝by, który-
mi dysponujà w∏adze lokalne, pasujà do potrzeb osób niepe∏no-
sprawnych. 

Tego rodzaju inwentarz mo˝e byç sporzàdzony przez w∏adze bada-
jàce zgodnoÊç ró˝nych swych dzia∏aƒ ze Standardowymi Zasadami.
Inwentarz ten powinien byç przygotowany wspólnie z reprezentantami
osób niepe∏nosprawnych. Ich znajomoÊç potrzeb osób niepe∏nospraw-
nych umo˝liwi dostrze˝enie zarówno szans, jak i ograniczeƒ, niedo-
strzeganych przez innych. Inwentarz powinien zawieraç pisemne pod-
sumowanie i proponowane rozwiàzania w zakresie ka˝dej formy dzia-
∏ania. JeÊli w∏adze zamierzajà przyjàç podejÊcie ca∏oÊciowe - wszystkie
dzia∏ania powinny byç spisane „za jednym zamachem“. Alternatywnym
rozwiàzaniem jest taki podzia∏ pracy, by pewne obszary by∏y inwen-
taryzowane w jednym roku, kolejne - w nast´pnym.

Ka˝da Standardowa Zasada odwo∏uje si´ do odpowiedzialnoÊci
Paƒstwa. Podstawiajàc pod termin „Paƒstwo“ okreÊlenie „w∏adze lokal-
ne“ okazuje si´, ˝e Standardowe Zasady mogà byç u˝ywane równie˝
na poziomie w∏adz lokalnych. Najlepiej, gdy ka˝da pojedyƒcza dzia-
∏alnoÊç jest analizowana pod kàtem zgodnoÊci z wszystkimi 22 zasadami
- od Zasady 1 do Zasady 22. Alternatywnym rozwiàzaniem jest doko-
nywanie przeglàdu w taki sposób, ˝e ka˝da dzia∏alnoÊç analizowana
jest w odniesieniu do zasady, która tej dzia∏alnoÊci dotyczy. Np. kiedy
dokonujemy inwentarza szkó∏ - odwo∏ujemy si´ do Zasady 6 - Edukacja
- która jest w tym przypadku najwa˝niejsza.

Niektóre Zasady sà nadrz´dne i dotyczà wszystkich sektorów ˝ycia
spo∏ecznego - muszà wi´c byç brane pod uwag´ przez wszystkich. Jest tak
szczególnie w przypadku:

- Zasady 1   Budzenie ÊwiadomoÊci, która mówi o koniecznoÊci
budzenia ÊwiadomoÊci co do praw, potrzeb i mo˝liwoÊci osób
niepe∏nosprawnych,

- Zasady 5   Dost´pnoÊç, która podkreÊla znaczenie dost´pu 
do Êrodowiska fizycznego oraz do informacji i komunikacji,
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- Zasady 14   Kreowanie polityki i planowanie

- Zasady 18   Organizacje osób niepe∏nosprawnych,

- Zasady 19   Szkolenie personelu.

Na koƒcu tego opracowania jest rozdzia∏ zatytu∏owany „Pytania do-
tyczàce ONZ-owskich Standardowych Zasad“.

Zestaw zawartych tam pytaƒ mo˝e s∏u˝yç w∏adzom lokalnym i orga-
nizacjom osób niepe∏nosprawnych przy sporzàdzaniu inwentarza
zgodnoÊci ze Standardowymi Zasadami.

Faza 2 - inwentarz potrzeb osób niepe∏nosprawnych 
w zakresie s∏u˝b i us∏ug publicznych.

Niezb´dny jest równie  ̋dok∏adny przeglàd potrzeb osób niepe∏nospraw-
nych. Mogà tego dokonaç organizacje osób niepe∏nosprawnych.

W pierwszej fazie tworzenia inwentarza potrzeb zadaniem ka˝dej
organizacji osób niepe∏nosprawnych b´dzie zidentyfikowanie potrzeb
w zakresie grupy osób, którà dana organizacja reprezentuje. Jest wa˝ne,
by potrzeby wszystkich grup by∏y w∏àczone w plan polityki na rzecz
osób niepe∏nosprawnych. 

Faza 3 - kompilacja, analiza  i ustalanie priorytetów. 

Grupa Agenda 22 zbiera i analizuje raporty, porównuje je z opisem
potrzeb i opracowuje projekt planu polityki na rzecz osób niepe∏no-
sprawnych.

Jest mo˝liwe, ˝e punkt widzenia w∏adz lokalnych na stopieƒ zgod-
noÊci ich dzia∏aƒ ze Standardowymi Zasadami b´dzie si´ ró˝ni∏ od
punktu widzenia u˝ytkowników. Je˝eli tak b´dzie - powinien przewa-
˝yç punkt widzenia organizacji osób niepe∏nosprawnych. 

Po zebraniu i przeanalizowaniu materia∏u stanie si´ jasne, w których
obszarach sà braki. Byç mo˝e b´dzie tak wiele potrzeb, ˝e prac´ trzeba
b´dzie rozciàgnàç na okres wielu lat. W takiej sytuacji trzeba zdecydowaç,
jaki kwestie trzeba podjàç najpierw, a jakie b´dà musia∏y poczekaç. 
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Priorytety mo˝na okreÊlaç kierujàc si´ ró˝nymi aspektami sprawy.

Pierwszym priorytetem powinno byç okreÊlenie czy problemy nie-
pe∏nosprawnoÊci sà zawsze brane pod uwag´ od samego poczàtku, gdy
w∏adze lokalne planujà nowe dzia∏ania i placówki w Êrodowisku. Trze-
ba to uzupe∏niç o wymaganie, by kwestie niepe∏nosprawnoÊci by∏y
równie˝ uwzgl´dniane przy wszystkich planowanych zmianach w ju˝
istniejàcych rozwiàzaniach i placówkach - dotyczàcych, np. odnawiania
i remontów, reorganizacji czy komputeryzacji.

Innym priorytetem mo˝e byç np. zaj´cie si´ danà grupà ludzi - np.
dzieçmi, czy osobami starszymi. Mo˝na wi´c koncentrowaç si´ przez
pewien czas na sferach dzia∏ania i rozwiàzaniach wa˝nych dla tych grup.
Jeszcze innà mo˝liwoÊç stanowi przyznanie priorytetu pewnym okreÊlo-
nym dzia∏aniom.

Ograniczenia finansowe nie powinny stanowiç przeszkody. 

Plan polityki na rzecz osób niepe∏nosprawnych musi byç skonstruo-
wany w sposób realistyczny tak aby móg∏ byç rzeczywiÊcie do zreali-
zowania. Systematyczna praca na rzecz równego spo∏eczeƒstwa jest
ca∏kiem mo˝liwa nawet w czasach „chudych“ - pod warunkiem podzie-
lenia proponowanych rozwiàzaƒ na fazy, na podstawie tego, co jest
mo˝liwe ekonomicznie. Warto ponownie przypomnieç, ̋ e to co jest do-
bre dla osób niepe∏nosprawnych, jest cz´sto dobre tak˝e dla innych ludzi.
Np. wszyscy pasa˝erowie korzystajà w przypadku wprowadzenia in-
formacji g∏osowej i wizualnej w transporcie publicznym. 

Faza 4 - plan polityki na rzecz osób niepe∏nosprawnych
- projekt wst´pny.

Celem mo˝e byç np. wizja spo∏eczeƒstwa, w którym wszyscy obywa-
tele sà równi pod wzgl´dem praw i udzia∏u w ˝yciu spo∏ecznym.

Wizja ta mo˝e si´ opieraç na zdaniach wprowadzajàcych do ka˝dej
zasady w Standardowych Zasadach.
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Dobry plan polityki na rzecz osób niepe∏nosprawnych powinien byç
konkretny i mieç wyraêne cele, które b´dzie si´ osiàgaç w kolejnych
fazach i realizowaç poprzez konkretne dzia∏ania i rozwiàzania. 

Plan polityki na rzecz osób niepe∏nosprawnych obejmuje co najmniej
kilka lat. Powinny byç w nim opisane, rok po roku, konkretne dzia∏a-
nia i rozwiàzania, planowane dla osiàgni´cia poszczególnych celów.
Plan powinien okreÊliç, jakie rozwiàzania trzeba wprowadziç, kiedy,
kto (jakie cia∏a, agencje) jest za nie odpowiedzialny, jak b´dà one
finansowane. 

JeÊli planowane dzia∏ania sà wyraênie opisane w planie - ∏atwiej b´dzie
póêniej oceniç ich realizacj´. 

Na koƒcu tego opracowania mo˝na znaleêç przyk∏adowà struktur´
takiego ca∏oÊciowego planu. 

Faza 5 - przyj´cie planu przez 
nadrz´dny organ decyzyjny.

Plan polityki na rzecz osób niepe∏nosprawnych zostaje przyj´ty
przez organ wykonawczy (np. Zarzàd Gminy), co umo˝liwia wpro-
wadzenie go do wszystkich dzia∏aƒ podejmowanych przez w∏adze
lokalne. 



Pytania dotyczàce 
ONZ-owskich

Standardowych Zasad
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Pytania dotyczàce 
ONZ-owskich
Standardowych Zasad

W
tej cz´Êci znajduje si´ szereg pytaƒ dotyczàcych ka˝dej zasady.
Mo˝na je wykorzystaç wraz z tekstem Standardowych Zasad,
by okreÊliç zgodnoÊç dzia∏aƒ podejmowanych przez w∏adze

lokalne ze Standardowymi Zasadami. Ka˝de dzia∏anie mo˝e byç zinwen-
taryzowane wed∏ug najbardziej pasujàcej do niego zasady. Pewne zasa-
dy maja charakter bardziej ogólny i odnoszà si´ do wszystkich sfer akty-
wnoÊci. Powinno si´ wi´c je uwzgl´dniç we wszystkich inwentarzach.

Te nadrz´dne Zasady to :

- Zasada 1 Budzenie ÊwiadomoÊci

- Zasada 5 Dost´pnoÊç

- Zasada 14 Kreowanie polityki i planowanie 

- Zasada 18 Organizacje osób niepe∏nosprawnych

- Zasada 19 Szkolenie personelu
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Zasada 1.
Budzenie ÊwiadomoÊci
„Paƒstwa powinny podjàç dzia∏ania w celu podniesienia poziomu
ÊwiadomoÊci spo∏eczeƒstwa na temat osób niepe∏nosprawnych, ich
praw, potrzeb, mo˝liwoÊci i wk∏adu w ˝ycie spo∏eczne.“

Pytania

Zasada 1:1

● Jak w∏adze lokalne rozprowadzajà informacje o formach pomocy
dla osób niepe∏nosprawnych, którymi dysponujà?

● Czy informacje te sà dost´pne dla osób z ró˝nymi rodzajami
niepe∏nosprawnoÊci?

● Czy sà to informacje w∏aÊciwe, to znaczy czy wszystkie osoby
niepe∏nosprawne sà w pe∏ni poinformowane o przys∏ugujàcych
im prawach i mo˝liwoÊciach? 

Zasada 1:2 

● Co w∏adze robià, by rozprzestrzeniaç wiedz´ o tym, 
˝e osoby niepe∏nosprawne sà obywatelami o takich samych
prawach i obowiàzkach, jak wszyscy inni obywatele?

Zasada 1:3

● Co w∏adze robià, by zach´ciç Êrodki masowego przekazu do
przedstawiania osób niepe∏nosprawnych w pozytywny sposób? 

Zasada 1:6

● Jak w∏adze zach´cajà przedsi´biorców w sektorze prywatnym, 
by w swych dzia∏aniach brali pod uwag  ́kwestí  niepe∏nosprawnoÊci?
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Zasada 1:7

● Co w∏adze robià, by podnieÊç ÊwiadomoÊç samych 
osób niepe∏nosprawnych co do przys∏ugujàcych im praw 
i mo˝liwoÊci?

Zasada 1:9  

● Czy kwestie budzenia ÊwiadomoÊci sà w∏àczone 
w programy szkoleƒ dla ró˝nych grup pracowników lokalnych?
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Zasada 2.
Opieka medyczna

„Paƒstwa powinny zapewniç skutecznà pomoc medycznà osobom
niepe∏nosprawnym.“

Pytania

Zasada 2:1

● Czy w∏adze lokalne realizujà programy, których celem 
jest wczesne wykrywanie, diagnoza i leczenie uszkodzeƒ?

Zasada 2:2

● Czy i jakiego typu szkolenia przechodzi personel medyczny 
i opiekuƒczy w zakresie wykrywania uszkodzeƒ i kierowania
rodzin do odpowiednich s∏u˝b i placówek?

Zasada 2:4 

● Czy personel medyczny i opiekuƒczy ma sta∏y dost´p 
do odpowiednich metod i technologii? 

Zasada 2:6

● W jaki sposób w∏adze gwarantujà osobom niepe∏nosprawnym
dost´p do systematycznej opieki medycznej i lekarstw, które 
sà im potrzebne?



32

Zasada 3.
Rehabilitacja 

„Paƒstwa powinny zapewniç us∏ugi rehabilitacyjne osobom niepe∏no-
sprawnym po to, aby mog∏y one osiàgaç i utrzymywaç optymalny
poziom niezale˝noÊci i funkcjonowania.“

Pytania

Zasada 3:1

● Czy w∏adze lokalne oferujà w∏asne programy rehabilitacyjne 
dla ró˝nych grup osób niepe∏nosprawnych?

Zasada 3:2

● Jakie istniejà obecnie rozwiàzania w zakresie rehabilitacji 
dla osób o ró˝nych rodzajach niepe∏nosprawnoÊci?  

Zasada 3:3

● Czy rozwiàzania rehabilitacyjne odpowiadajà potrzebom? 
JeÊli nie - czego brakuje?

Zasada 3:4

● Jakie mo˝liwoÊci uczestniczenia majà osoby niepe∏nosprawne 
i ich rodziny w projektowaniu i organizowaniu us∏ug rehabili-
tacyjnych, które ich dotyczà?
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Zasada 3:6

● Czy osoby niepe∏nosprawne i ich rodziny sà zach´cane 
do anga˝owania si´ w proces rehabilitacji innych, np. - jako
nauczyciele, instruktorzy czy poradnicy?

Zasada 3:7 

● Czy zasi´ga si´ konsultacji w organizacjach osób
niepe∏nosprawnych przy opracowywaniu i ewaluacji 
rozwiàzaƒ i programów rehabilitacyjnych?
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Zasada 4.
S∏u˝by wspierajàce
„Paƒstwa powinny zagwarantowaç osobom niepe∏nosprawnym pe∏en
zakres s∏u˝b wspierajàcych, w∏àczajàc w to wszelkie urzàdzenia po-
mocnicze, po to, by pomóc im w podnoszeniu poziomu niezale˝noÊci w
˝yciu codziennym oraz w egzekwowaniu przys∏ugujàcych im praw.“

Pytania

Zasada 4:1 

● Czy w∏adze lokalne oferujà wsparcie osobom
niepe∏nosprawnych potrzebujàcym:

- sprz´tu rehabilitacyjnego i pomocy technicznych?

- asystenta osobistego?

- t∏umacza?  

Zasada 4:4

● Czy te us∏ugi sà bezp∏atne dla u˝ytkownika?
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Zasada 5.
Dost´pnoÊç
„Paƒstwa powinny zdawaç sobie spraw´ z ogromnego znaczenia pro-
blemu dost´pnoÊci w procesie wyrównywania szans we wszystkich
sferach ̋ ycia spo∏ecznego. Wobec osób dotkni´tych jakàkolwiek formà
niepe∏nosprawnoÊci, Paƒstwa powinny (a) inicjowaç programy dzia-
∏ania zmierzajàce do udost´pnienia im Êrodowiska fizycznego; i (b)
wprowadziç rozwiàzania u∏atwiajàce dost´p do informacji i Êrodków
komunikacji mi´dzyludzkiej.“

Pytania

Zasada 5:1

● Czy w∏adze lokalne dysponujà systematycznie realizowanymi
programami dzia∏ania nastawionymi na uczynienie bardziej
dost´pnymi zewn´trznego i wewn´trznego Êrodowiska fizycz-
nego, np. takiego jak:
- domy mieszkalne?
- inne budynki?
- publiczny transport i inne Êrodki komunikacji?
- ulice?
- inne obiekty Êrodowiska zewn´trznego? 

Zasada 5:2 

● Czy osoby zaanga˝owane profesjonalnie w projektowanie 
i budow´ Êrodowiska fizycznego majà systematyczny dost´p 
do informacji nt. planu polityki na rzecz osób niepe∏nospraw-
nych oraz rozwiàzaƒ zapewniajàcych pe∏nà dost´pnoÊç?
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Zasada 5:3

● Czy wymagania co do dost´pnoÊci, dotyczàce ró˝nych grup
osób niepe∏nosprawnych, sà brane pod uwag´ przy projektowa-
niu i budowie Êrodowiska zewn´trznego od samego poczàtku
procesu projektowania?

Zasada 5:4

● Czy organizacje osób niepe∏nosprawnych sà konsultowane:
- przy opracowywaniu standardów i norm dotyczàcych

dost´pnoÊci?
- przy planowaniu projektów budowlanych?

Zasada 5:5

● Czy w∏adze lokalne dostarczajà informacji na temat diagnozy,
praw i dost´pnych s∏u˝b i programów:
- wszystkim osobom niepe∏nosprawnym?
- ich rodzinom?
- ich przedstawicielom?

Zasada 5:6

● Jakie stosuje si´ strategie udost´pniania s∏u˝b informacyjnych 
i dokumentacji:
- osobom z uszkodzeniem wzroku?
- osobom niewidomym i jednoczeÊnie nies∏yszàcym?
- osobom nies∏yszàcym i z uszkodzeniem s∏uchu?
- osobom niepe∏nosprawnym intelektualnie?
- osobom z dysleksjà?

● Czy proponowane rozwiàzania odpowiadajà aktualnym 
potrzebom?

Zasada 5:7

● Czy dzieci nies∏yszàce i z zaburzeniami s∏uchu majà dost´p 
do nauki j´zyka migowego?
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● Czy w∏adze u∏atwiajà rodzicom nauk´ j´zyka migowego?

● Czy w∏adze orientujà si´, ilu obywateli nies∏yszàcych,
niewidomych i jednoczeÊnie nies∏yszàcych, z uszkodzeniem
s∏uchu potrzebuje t∏umaczy?

● Czy istnieje wystarczajàca liczba t∏umaczy dla wszystkich
potrzebujàcych?

Zasada 5:9

● W jaki sposób w∏adze czuwajà nad dost´pnoÊcià telewizji, radia
i prasy w odniesieniu do osób:
- z uszkodzeniem narzàdu wzroku ?
- niewidomych i jednoczeÊnie nies∏yszàcych?
- nies∏yszàcych i z uszkodzeniem s∏uchu?
- niepe∏nosprawnych intelektualnie?
- dyslektyków?

Zasada 5:10

● Czy problemy dost´pnoÊci dla wszystkich zainteresowanych
grup sà brane pod uwag´ od samego poczàtku przy projektowa-
niu nowych skomputeryzowanych systemów informacyjnych 
i systemów s∏u˝b i us∏ug?

● JeÊli tak nie jest to czy planuje si´ adaptacj´ istniejàcych 
systemów w taki sposób, by by∏y one dost´pne dla osób
niepe∏nosprawnych? 

Zasada 5:11

● Czy przed tworzeniem nowych systemów informacji 
w s∏u˝bach i us∏ugach konsultowane sà organizacje osób
niepe∏nosprawnych?
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Zasada 6.
Edukacja

„Paƒstwa powinny braç pod uwag´ zasad´ równych szans w zakresie
edukacji podstawowej, Êredniej i wy˝szej, o charakterze integracyj-
nym, dla niepe∏nosprawnych dzieci, m∏odzie˝y i doros∏ych. Paƒstwa
powinny zagwarantowaç, by kszta∏cenie osób niepe∏nosprawnych sta-
nowi∏o integralnà cz´Êç systemu oÊwiaty.“

Pytania

Zasada 6:1

● Czy w∏adze lokalne zapewniajà edukacj´ integracyjnà osobom
niepe∏nosprawnym?

● Czy edukacja ta stanowi integralnà cz´Êç planów edukacyjnych 
i programów nauczania oraz uwzgl´dniana jest w systemach
organizacji szkó∏?

Zasada 6:2

● Celem udost´pnienia edukacji dla wszystkich uczniów,  czy ist-
niejà:
- t∏umacze j´zyka migowego?
- inne potrzebne s∏u˝by wspierajàce?
- ustalone procedury udost´pniajàce wszystkim nauk´?

Zasada 6:3

● Czy i w jakiej mierze rodzice i organizacje osób
niepe∏nosprawnych sà w∏àczani w proces nauczania?  
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Zasada 6:6

● Czy w∏adze okreÊli∏y zasady polityki edukacji 
dla osób niepe∏nosprawnych w zwyk∏ych szko∏ach?

● Czy zezwala si´ na elastycznoÊç, zaj´cia dodatkowe 
i odpowiednie przystosowanie programów nauczania?

● Czy zapewnione sà odpowiedniej jakoÊci materia∏y, 
sta∏e szkolenia dla nauczycieli oraz nauczyciele wspierajàcy?

Zasada 6:8

● Czy istnieje system edukacji specjalnej dla tych, których 
potrzeby edukacyjne nie mogà byç odpowiednio zaspokojone 
w ogólnym systemie nauczania?

● Czy jakoÊç takiej edukacji nie odbiega od jakoÊci 
nauczania w innych szko∏ach?

Zasada 6:9

● Czy istniejà szko∏y specjalne dla osób nies∏yszàcych 
i z uszkodzonym s∏uchem oraz osób niewidomych 
i nies∏yszàcych jednoczeÊnie, potrzebujàcych j´zyka migowego?

● JeÊli nie, to jak zaspokajane sà edukacyjne potrzeby takich
uczniów?
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Zasada 7.
Zatrudnienie

„Paƒstwa powinny uznaç zasad´, ̋ e nale˝y wzmocniç pozycj´ osób nie-
pe∏nosprawnych, tak aby zacz´∏y one egzekwowaç swoje prawa
zw∏aszcza w dziedzinie zatrudnienia. Zarówno na obszarach wiejskich,
jak i miejskich, powinny one posiadaç równe szanse wykonywania po-
˝ytecznego i satysfakcjonujàcego finansowo zaj´cia na otwartym rynku
pracy.“

Pytania

Zasada 7.2

● Jakie dzia∏ania podejmujà w∏adze lokalne by wspieraç 
osoby niepe∏nosprawne na otwartym rynku pracy?

Zasada 7.3

● Ile osób jest zatrudnionych we w∏adzach lokalnych? 
Ile spoÊród nich jest osobami niepe∏nosprawnymi?

● Czy miejsca pracy w gestii w∏adz lokalnych sà obj´te 
programem udost´pniania ich osobom niepe∏nosprawnym?

● JeÊli tak, to jakie rozwiàzania sà proponowane w tym 
programie:
- zach´canie do u˝ywania pomocy technicznych?
- dostosowanie godzin pracy do indywidualnych potrzeb 
(m. in. dzi´ki elastycznym godzinom pracy, pracy w cz´Êcio-
wym wymiarze godzin lub dzieleniu pracy z innà osobà)? 
- lepsza rehabilitacja zawodowa? 
- inne rozwiàzania?

● W jakiej mierze rozwiàzania takie sà wdra˝ane? Czy sà one
wystarczajàce?
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Zasada 7.4

● Co w∏adze robià, by podnosiç ÊwiadomoÊç spo∏ecznà celem
przezwyci´˝enia negatywnych postaw i uprzedzeƒ dotyczàcych
osób niepe∏nosprawnych?

Zasada 7.5

● Co w∏adze robià, by stworzyç korzystne warunki zatrudnienia
osób niepe∏nosprawnych na w∏asnym terenie - to znaczy terenie
w∏adz lokalnych?

Zasada 7.6

● Jakie sà obecnie warunki w miejscach pracy w gestii w∏adz
lokalnych - czy osoby niepe∏nosprawne majà takie same 
perspektywy, co inni, je˝eli chodzi o:
- zwolnienia,
- awanse,
- wzrost p∏ac,
- udzia∏ w programach szkoleniowych dla personelu.

Zasada 7.7

● Jakie mo˝liwoÊci zatrudnienia oferujà w∏adze osobom
niepe∏nosprawnym, które nie mogà pracowaç na otwartym
rynku?

Zasada 7.9

● Czy w∏adze lokalne wspó∏pracujà z organizacjami osób
niepe∏nosprawnych w zakresie rozwiàzaƒ dotyczàcych ˝ycia
zawodowego i rynku pracy?
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Zasada 8.
Ârodki utrzymania 
i zabezpieczenie socjalne

„Paƒstwa sà odpowiedzialne za bezpieczeƒstwo socjalne i zapewnienie
Êrodków utrzymania osobom niepe∏nosprawnym.“

Pytania

Zasada 8.1

● Jakie wsparcie finansowe przys∏uguje osobom, które wskutek
niepe∏nosprawnoÊci :
- utraci∏y czasowo swoje dochody?
- ich dochody uleg∏y obni˝eniu?
- odmówiono im mo˝liwoÊci zatrudnienia?

● Czy wsparcie, o którym mowa, jest wystarczajàce by zapewniç
osobom niepe∏nosprawnym równowa˝ny standard ˝yciowy?

● Niepe∏nosprawnoÊç mo˝e si´ wiàzaç z dodatkowymi wydatkami.
Czy fakt ten zosta∏ uwzgl´dniony przy planowaniu wsparcia
finansowego?

Zasada 8.3

● Jakie wsparcie finansowe zosta∏o przewidziane dla osób 
opiekujàcych si´ osobà niepe∏nosprawnà?

Zasada 8.4

● Czy w∏adze opracowa∏y specjalne programy dzia∏aƒ oferujàce
zach´t´ dla osób niepe∏nosprawnych, które szukajà pracy? 
JeÊli tak, czy te programy stwarzajà szans´ na:
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- poradnictwo zawodowe?
- rehabilitacje zawodowà?
- szkolenie zawodowe?
- pomoc w znalezieniu pracy?
- wsparcie finansowe w tym czasie?
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Zasada 9.
˚ycie rodzinne 
i integralnoÊç jednostki

„Paƒstwa powinny promowaç pe∏ne uczestnictwo osób niepe∏no-
sprawnych w ̋ yciu rodzinnym. Powinny promowaç prawo do integral-
noÊci osobistej i zagwarantowaç, by prawo nie dyskryminowa∏o osób
niepe∏nosprawnych ze wzgl´du na zwiàzki seksualne, ma∏˝eƒstwo i ro-
dzicielstwo.“

Pytania 

Zasada 9.1

● Czy w∏adze lokalne umo˝liwiajà osobom niepe∏nosprawnym
zamieszkiwanie w rodzinie?

● Czy istniejà domy krótkiego pobytu? (wyr´czajàce rodziny 

w opiece nad osobà niepe∏nosprawnà w razie potrzeby - przyp. t∏um.)

Zasada 9.2

● Czy w∏adze lokalne zapewniajà poradnictwo dla  osób
niepe∏nosprawnych pragnàcych za∏o˝yç w∏asne rodziny?

Zasada 9.3

● Jakie kroki podj´∏y w∏adze lokalne celem zmiany negatywnych
postaw wobec zawierania ma∏˝eƒstw, seksualnoÊci i rodzicielstwa
osób niepe∏nosprawnych?

Zasada 9.4

● Czy w∏adze oferujà osobom niepe∏nosprawnym informacje na
temat obrony przed nadu˝yciami seksualnymi i innymi formami
nadu˝yç?
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Zasada 10. 
Kultura

„Paƒstwa powinny zagwarantowaç osobom niepe∏nosprawnym inte-
gracj´ i mo˝liwoÊç uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych na rów-
nych prawach.“

Pytania

Zasada 10.1

● Czy ró˝ne formy dzia∏alnoÊci kulturalnej - takie jak taniec,
muzyka, literatura, teatr, itp. sà na tyle dost´pne, ˝e osoby nie-
pe∏nosprawne mogà zaanga˝owaç si´ w aktywnoÊç artystycznà?

● Czy imprezy i us∏ugi kulturalne sà dost´pne dla osób
niepe∏nosprawnych?

Zasada 10.2

● Czy informacje dotyczàce imprez i us∏ug kulturalnych sà
dost´pne w:
- teatrach,
- muzeach,
- kinach,
- bibliotekach?

Zasada 10.3

● Czy wykorzystywane sà nowoczesne technologie celem
udost´pnienia osobom niepe∏nosprawnym imprez i us∏ug kul-
turalnych?
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Zasada 11. 
Sport i rekreacja

„Paƒstwa podejmà dzia∏ania, aby zapewniç osobom niepe∏nospraw-
nym równe mo˝liwoÊci uprawiania sportu i rekreacji.“

Pytania

Zasada 11.1

● Czy miejsca uprawiania sportu i rekreacji sà dost´pne dla osób
niepe∏nosprawnych, tak by mog∏y si´ one anga˝owaç w
dzia∏alnoÊç sportowà i oddawaç si´ zaj´ciom rekreacyjnym?

Zasada 11.2

● Co robià w∏adze, by zmobilizowaç przedsi´biorstwa 
turystyczne do przygotowania oferty dost´pnej dla osób
niepe∏nosprawnych?

● Jak w∏adze wspierajà dzia∏alnoÊç sportowà anga˝ujàcà osoby
niepe∏nosprawne?

● Czy osoby niepe∏nosprawne sà wspierane w tym, by mog∏y
uczestniczyç w krajowych i mi´dzynarodowych imprezach?

Zasada 11.4

● Czy osoby niepe∏nosprawne uprawiajàce sport majà dost´p
do instrukta˝u i szkoleƒ tej samej jakoÊci, co inni uczestnicy?

Zasada 11.5

● Czy organizacje osób niepe∏nosprawnych sà konsultowane 
przy projektowaniu us∏ug sportowych i rekreacyjnych  dla 
osób niepe∏nosprawnych?



47

Zasada 12. 
Religia

„Paƒstwa b´dà podejmowaç dzia∏ania u∏atwiajàce równoprawne
uczestnictwo osób niepe∏nosprawnych w ˝yciu religijnym ich
spo∏ecznoÊci.“

Pytania

Zasada 12.1

● Czy i jak w∏adze lokalne pomagajà w udost´pnieniu praktyk
religijnych osobom niepe∏nosprawnym?

Zasada 12.2

● Jak w∏adze wspierajà propagowanie informacji na temat 
problemów niepe∏nosprawnoÊci w instytucjach i organizacjach
religijnych?

Zasada 12.3

● Co robià w∏adze w kierunku udost´pnienia literatury religijnej
osobom z upoÊledzeniem narzàdów zmys∏ów?

Zasada 12.4

● Czy organizacje osób niepe∏nosprawnych sà konsultowane 
przy opracowywaniu rozwiàzaƒ zapewniajàcych równoprawne
uczestnictwo w praktykach religijnych?
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Zasada 13. 
Informacja i badania
naukowe

„Paƒstwa przyjmujà g∏ównà odpowiedzialnoÊç za gromadzenie i roz-
powszechnianie informacji na temat warunków ˝yciowych osób nie-
pe∏nosprawnych oraz promowanie badaƒ naukowych dotyczàcych
wszystkich aspektów ich ˝ycia ∏àcznie z analizowaniem przeszkód
utrudniajàcych im codzienne funkcjonowanie.“

Pytania

Zasada 13.1

● Czy w∏adze lokalne gromadzà statystyki dotyczàce np.:

- sytuacji szkolnej uczniów niepe∏nosprawnych?

- warunków w miejscu pracy osób niepe∏nosprawnych?

- szans zatrudnienia osób niepe∏nosprawnych?

- dodatkowych prywatnych wydatków, które pociàga za sobà
niepe∏nosprawnoÊç?

- wp∏ywu koniecznoÊci ograniczania wydatków i rosnàcych
obcià˝eƒ na sytuacj´ finansowà osób niepe∏nosprawnych?

Zasada 13.2

● Czy w∏adze dysponujà bankiem danych na temat:
- ró˝nych grup osób niepe∏nosprawnych i ich zró˝nicowanych

potrzeb?
- adresów wszystkich organizacji osób niepe∏nosprawnych?
- s∏u˝b i us∏ug oraz programów dotyczàcych osób

niepe∏nosprawnych?
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Zasada 13.3

● W jakiej mierze w∏adze wspierajà badania na temat:
- wp∏ywu warunków spo∏ecznych i ekonomicznych na ˝ycie

osób niepe∏nosprawnych i ich rodzin?
- sposobów rozwijania s∏u˝b i rozwiàzaƒ wspierajàcych osoby

niepe∏nosprawne?

Zasada 13.5

● Czy w∏adze zach´cajà do anga˝owania samych osób
niepe∏nosprawnych do pracy przy zbieraniu danych 
i badaniach dotyczàcych problemów niepe∏nosprawnoÊci?

Zasada 13.7

● Jakie Êrodki podejmujà w∏adze do rozprzestrzeniania wiedzy i
informacji na temat niepe∏nosprawnoÊci
- wÊród polityków?
- wÊród administracji ró˝nych szczebli?
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Zasada 14. 
Kreowanie polityki 
i planowanie
„Paƒstwa powinny zagwarantowaç, by problemy niepe∏nospraw-
noÊci by∏y uwzgl´dniane w skali ca∏ego kraju w procesie kreowania
polityki i planowania dotyczàcego tych problemów.“

Pytania

Zasada 14.1

● Czy w∏adze lokalne dysponujà planem polityki na rzecz osób
niepe∏nosprawnych?

● Czy plan ten opiera si´ na Standardowych Zasadach?

● Czy plan zawiera konkretne rozwiàzania z okreÊleniem:
- ram czasowych na wdro˝enie okreÊlonego rozwiàzania?
- cia∏ i agencji odpowiedzialnych za to wdro˝enie?
- sposobów finansowania?

Zasada 14.2

● Czy plan polityki na rzecz osób niepe∏nosprawnych zosta∏
opracowany w Êcis∏ej wspó∏pracy z organizacjami osób
niepe∏nosprawnych?

● Czy problemy niepe∏nosprawnoÊci od samego poczàtku 
by∏y w∏àczone w plan w∏adz?

Zasada 14.4

● Czy istniejà listy zadaƒ np. dotyczàce rozwiàzaƒ w zakresie
dost´pnoÊci, które mog∏yby byç wykorzystane w ró˝nych 
sytuacjach?

● JeÊli tak, to czy u˝ywa si´ tych list w sposób zach´cajàcy 
do dzia∏ania?
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Zasada 15. 
Tworzenie prawa

„Paƒstwa odpowiadajà za tworzenie podstaw prawnych dla dzia∏aƒ
prowadzàcych do pe∏nego uczestnictwa i wyrównywania szans osób
niepe∏nosprawnych.“

Pytania

Zasada 15.2

● Czy w∏adze lokalne by∏y krytykowane za nieprzestrzeganie
ustawodawstwa dotyczàcego osób niepe∏nosprawnych?

● JeÊli tak, to czy w∏adze przedsi´wzi´∏y kroki, by te sytuacje 
ju˝ si´ nie powtórzy∏y?
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Zasada 16. 
Polityka ekonomiczna

„Paƒstwa ponoszà odpowiedzialnoÊç finansowà za krajowe programy
i dzia∏ania nakierowane na tworzenie równych szans osobom niepe∏-
nosprawnym.“

Pytania

Zasada 16.1

● Czy wydatki w∏adz lokalnych na adaptacje oraz inne Êrodki
dotyczàce osób niepe∏nosprawnych w∏àczone sà w ca∏y bud˝et,
czy te˝ stanowià bud˝et odr´bny?

Zasada 16.2

● Czy w∏adze wspierajà finansowo projekty i inne nowoczesne
rozwiàzania dotyczàce osób niepe∏nosprawnych?

Zasada 16.4

● Czy w∏adze dysponujà specjalnym funduszem rozwojowym na
cele zwiàzane z niepe∏nosprawnoÊcià, którym mog∏yby wspieraç
projekty pilota˝owe i samopomocowe programy powstajàce
oddolnie?
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Zasada 17. 
Koordynacja dzia∏aƒ

„Paƒstwa sà odpowiedzialne za ustanowienie i umacnianie pozycji
krajowych komitetów koordynacyjnych lub innych podobnych orga-
nów, które s∏u˝y∏yby jako instancje ogniskujàce na szczeblu krajowym
dzia∏ania dotyczàce problemów niepe∏nosprawnoÊci.“

Pytania

Zasada 17.1

● Czy istnieje we w∏adzach lokalnych sta∏y komitet koordynujàcy
kwestie dotyczàce niepe∏nosprawnoÊci?

Zasada 17.2

● JeÊli tak, jak rekrutowani sà cz∏onkowie do tego komitetu?

Zasada 17.3

● Jak reprezentowane sà w tym komitecie organizacje osób
niepe∏nosprawnych?

Zasada 17.4

● Jakimi Êrodkami dysponuje komitet koordynacyjny?
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Zasada 18. 
Organizacje osób
niepe∏nosprawnych

„Paƒstwa powinny okreÊliç prawo organizacji osób niepe∏nospraw-
nych do reprezentowania osób niepe∏nosprawnych na szczeblu krajo-
wym, regionalnym i lokalnym. Paƒstwa powinny tak˝e  uznaç dorad-
czà rol´ organizacji osób niepe∏nosprawnych w kszta∏towaniu polityki
spo∏ecznej w odniesieniu do tych osób.“

Pytania

Zasada 18.1

● Jak w∏adze lokalne zach´cajà do pracy i wspierajà:
- tworzenie organizacji osób niepe∏nosprawnych? 
- istniejàce organizacje osób niepe∏nosprawnych?
- kooperacjà pomi´dzy organizacjami osób niepe∏nosprawnych?

Zasada 18.2

● Jak w∏adze dziÊ wspó∏pracujà z organizacjami osób
niepe∏nosprawnych?

Zasada 18.3

● Jakà rol´ odgrywajà organizacje osób niepe∏nosprawnych w
kwestii wspierania osób niepe∏nosprawnych oraz istniejàcych
s∏u˝b i rozwiàzaƒ dotyczàcych tych osób? Czy mogà one:
- identyfikowaç potrzeby i priorytety?
- uczestniczyç w planowaniu rozwiàzaƒ?
- uczestniczyç we wdra˝aniu?
- uczestniczyç w ewaluacji?
- aktywnie przyczyniaç si´ do podnoszenia ÊwiadomoÊci

spo∏ecznej?
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Zasada 18.4

● Jakie jest znaczenie organizacji osób niepe∏nosprawnych dla:
- swoich cz∏onków?
- ca∏ego spo∏eczeƒstwa?

Zasada 18.5

● W jakim stopniu organizacje osób niepe∏nosprawnych sà
reprezentowane w administracji w∏adz lokalnych?
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Zasada 19. 
Szkolenie personelu

„Paƒstwa sà odpowiedzialne za zapewnienie na wszystkich poziomach
w∏aÊciwego szkolenia personelu, zaanga˝owanego w planowanie 
i prowadzenie programów i us∏ug dla osób niepe∏nosprawnych.“

Pytania

Zasada 19.1

● Czy kategorie pracowników w∏adz lokalnych, które majà 
cz´sty kontakt z osobami niepe∏nosprawnymi, przechodzà
szkolenie z problematyki niepe∏nosprawnoÊci?

Zasada 19.3

● Czy same osoby niepe∏nosprawne sà w∏àczane - jako nauczyciele,
instruktorzy lub doradcy - w programy szkoleniowe dla perso-
nelu, dotyczàce osób niepe∏nosprawnych?

● Czy te programy szkoleniowe opracowywane sà w konsultacji 
z organizacjami osób niepe∏nosprawnych?
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Zasada 20. 
Monitoring krajowy i ocena
programów dotyczàcych
niepe∏nosprawnoÊci 
w zakresie wdra˝ania Zasad 

„Paƒstwa sà odpowiedzialne za sta∏à kontrol´ i ocen´ wdra˝ania
programów krajowych oraz s∏u˝b i us∏ug dotyczàcych wyrównywania
szans osób niepe∏nosprawnych.“

Pytania

Zasada 20.1

● Jak dokonywana jest ewaluacja planu polityki na rzecz osób
niepe∏nosprawnych i innych programów dotyczàcych tych osób
realizowanych przez w∏adze lokalne?

● Jakà rol´ odgrywajà organizacje osób niepe∏nosprawnych 
gdy dochodzi do ewaluacji planu polityki na rzecz osób
niepe∏nosprawnych i innych programów dotyczàcych osób
niepe∏nosprawnych?

● Jak i kto otrzymuje rezultaty takich ewaluacji?

Zasada 20.5

● Czy procedury dotyczàce tego, jak i kiedy plan polityki na 
rzecz osób niepe∏nosprawnych i programy dzia∏aƒ powinny byç
poddane ewaluacji, sà wpisane w te dokumenty?
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Zasada 21. 
Wspó∏praca techniczna 
i gospodarcza

„Obowiàzkiem paƒstw uprzemys∏owionych i rozwijajàcych si´ jest
wspó∏praca i podejmowanie dzia∏aƒ na rzecz poprawy warunków
˝ycia osób niepe∏nosprawnych w krajach rozwijajàcych si´.“

Pytania
Zasada 21.1

● Jakimi Êrodkami dysponujà w∏adze lokalne w odniesieniu 
do niepe∏nosprawnych uchodêców i imigrantów?

● Czy specjalne potrzeby niepe∏nosprawnych imigrantów 
i uchodêców sà uwzgl´dniane w planie polityki na rzecz osób
niepe∏nosprawnych i w programach dzia∏aƒ?

Zasada 21.2

● W przypadku, gdy w∏adze wspó∏pracujà lub majà wymian´ 
z krajami rozwijajàcymi si´, czy kwestie dotyczàce
niepe∏nosprawnoÊci sà uwzgl´dniane w tym procesie? 

Zasada 21.3

● Czy organizacje osób niepe∏nosprawnych sà konsultowane 
w sytuacji, gdy w∏adze planujà realizacj´ projektów dotyczàcych
osób niepe∏nosprawnych w krajach rozwijajàcych si´ ? 

Zasada 21.4

● Czy w projektach dotyczàcych wspó∏pracy technicznej 
i gospodarczej z krajami rozwijajàcymi si´ w∏adze wspierajà:
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- rozwijanie sprawnoÊci, umiej´tnoÊci i mo˝liwoÊci osób
niepe∏nosprawnych?

- dzia∏ania generujàce miejsca pracy dla tych osób?
- rozprzestrzenianie odpowiednich technologii i know-how

dotyczàcych problemów niepe∏nosprawnoÊci?  

Zasada 21.5

● Czy w∏adze wspierajà tworzenie i wzmacnianie organizacji osób
niepe∏nosprawnych w innych krajach poprzez:
- wspieranie inicjatyw podejmowanych przez organizacje osób

niepe∏nosprawnych
- w inny sposób?

Zasada 21.6

● Gdy w∏adze anga˝ujà si´ we wspó∏prac´ lub wymian´ z krajami
rozwijajàcymi si´, czy podejmuje si´ kroki, by podnieÊç wiedz´
na temat problemów niepe∏nosprawnoÊci wÊród zaanga˝owanego
we wspó∏prac´ personelu? 
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Zasada 22. 
Wspó∏praca mi´dzynarodowa

„Paƒstwa b´dà aktywnie uczestniczyç we wspó∏pracy mi´dzynarodowej
dotyczàcej polityki wyrównywania szans osób niepe∏nosprawnych.“

Pytania

Zasada 22.2

● W sytuacji gdy w∏adze lokalne podejmujà mi´dzynarodowà
wspó∏prac´, czy problemy dotyczàce niepe∏nosprawnoÊci sà
uwzgl´dniane:
- w negocjacjach?
- w wymianie informacji?
- programach rozwoju?

Zasada 22.3

● W jaki sposób w∏adze wspierajà mi´dzynarodowà wymian´
wiedzy i doÊwiadczeƒ pomi´dzy:
- organizacjami pozarzàdowymi zajmujàcymi si´ problemami
niepe∏nosprawnoÊci?
- instytutami badawczymi i indywidualnymi badaczami zaan-
ga˝owanymi w kwestie niepe∏nosprawnoÊci?
- przedstawicielami programów i profesjonalnych grup dzia∏ajà-
cych w obszarze niepe∏nosprawnoÊci?
- organizacjami osób niepe∏nosprawnych?
- krajowymi komitetami koordynacyjnymi? 



Proponowana 
struktura planu 

polityki na rzecz osób
niepe∏nosprawnych
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Proponowana struktura
planu polityki na rzecz osób
niepe∏nosprawnych

Dalekosi´˝ny cel nadrz´dny

- taki np. jak „w naszej spo∏ecznoÊci wszyscy obywatele powinni
móc uczestniczyç w ˝yciu kulturalnym na równych prawach“.

Podsumowanie inwentarzy dzia∏aƒ lokalnych

- jak ró˝norodne dzia∏ania podejmowane w spo∏ecznoÊci majà 
si´ do Standardowych Zasad.

Podsumowanie potrzeb osób niepe∏nosprawnych w zakresie s∏u˝b 
i us∏ug socjalnych

- ogólny opis potrzeb osób niepe∏nosprawnych w zakresie 
wszystkich s∏u˝b, które powinny funkcjonowaç w spo∏ecznoÊci

D∏ugofalowy plan dzia∏aƒ

- okreÊlenie obszarów, na których powinny byç wprowadzone
dane rozwiàzania oraz rozplanowanie pracy na poszczególne lata.

Konkretne cele i rozwiàzania

- opis celów i rozwiàzaƒ, które mogà byç zrealizowane na 
danym obszarze, w okresie czasu wyznaczonym przez plan.
Rozwiàzania powinny byç skonkretyzowane w taki sposób, 
by pokazaç, jakie kroki majà byç przedsi´wzi´te, kiedy zostanà
zakoƒczone, jakie cia∏o czy agencja jest odpowiedzialna za ich
wdro˝enie i w jaki sposób b´dà one finansowane.
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Przyk∏ad:

● Informacje dotyczàce spraw gminy zostanà udost´pnione
poprzez:
- zaadaptowanie wejÊç i central telefonicznych w biurach gminy
- zainstalowanie wind i telefonów tekstowych (czas wdro˝enia,

agencja odpowiedzialna za wdro˝enie, finansowanie).

● Wszystkie informacje biura gminy powinny byç dost´pne - na
˝yczenie - na kasecie lub w j´zyku ∏atwym do czytania (agencja,
finansowanie, czas wdro˝enia).
- budynki, gdzie odbywajà si´ zebrania Zarzàdu Gminy,
powinny byç dost´pne dla osób niepe∏nosprawnych (czas
wdro˝enia, agencja, finansowanie).

● Przysz∏a wspó∏praca z organizacjami osób niepe∏nosprawnych
- formy przysz∏ej wspó∏pracy.

Ewaluacja i aktualizacja

- okreÊlenie procedur dotyczàcych tego, kiedy i jak plan zostanie
poddany ewaluacji i aktualizacji.



W¸ADZE  LOKALNE
Plany polityki na rzecz osób niepe∏nosprawnych

W r. 1993 Zgromadzenie Generalne ONZ przyj´∏o 22 Zasady, których celem 
jest zagwarantowanie równych szans osobom niepe∏nosprawnym.

JeÊli mamy staç si´ spo∏eczeƒstwem dla wszystkich - konieczne jest zaplanowa-
nie systematycznych dzia∏aƒ w tym kierunku. Ruch na rzecz osób niepe∏nospraw-
nych w Szwecji zaproponowa∏ metod´, dzi´ki której spo∏ecznoÊci lokalne mogà
opracowaç swoje plany polityki na rzecz osób niepe∏nosprawnych w oparciu 
o Standardowe Zasady Wyrównywania Szans Osób Niepe∏nosprawnych.

Metoda ta, którà nazwaliÊmy Agendà 22, oznacza:
● wykorzystanie 22 Zasad jako struktury,
● Êcis∏à wspó∏prac´ w∏adz lokalnych i organizacji osób niepe∏nosprawnych

przy opracowywaniu planu,
● oparcie planu o przeglàd dotychczasowych dzia∏aƒ realizowanych 

w spo∏ecznoÊci, skonfrontowanych ze Standardowymi Zasadami oraz 
o inwentarz potrzeb osób niepe∏nosprawnych w zakresie s∏u˝b i us∏ug 
socjalnych,

● opracowanie planu zawierajàcego konkretny opis rozwiàzaƒ, które majà
byç przedsi´wzi´te.

Mamy nadziej´, ˝e podejÊcie i idee zaprezentowane w Agendzie 22 u∏atwià innym
opracowanie w∏asnych planów polityki na rzecz osób niepe∏nosprawnych.
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