
Nota Informacyjna

Komisja Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisja Zdrowia Senatu

Rzeczypospolitej Polskiej organizują cykl trzech spotkań (dwa posiedzenia seminaryjne oraz

konferencja), których celem jest podjęcie prac legislacyjnych zmierzających do stworzenia w

Polsce w pełni spójnego systemu wyrównywania szans i wspierania aktywności osób

niepełnosprawnych.

Komisje przygotowały cykl spotkań we współpracy z Ambasadą Wielkiej Brytanii

w Warszawie, Międzynarodową Organizacją Pracy oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół

Integracji.

Pierwsze posiedzenie seminaryjne pt. Spójny system wyrównywania szans i wspierania

aktywności osób niepełnosprawnych odbędzie się w dniu 7 listopada 2006 r. z udziałem

ekspertów i będzie się koncentrować na kierunkach przyszłych działań wynikających

z polskich doświadczeń. Wnioski z dyskusji stanowić będą podstawę wypracowania

rekomendacji projektowanych przyszłych zmian ustawodawczych.

Podstawą osiągnięcia zakładanego celu będzie uzyskanie odpowiedzi na

trzy podstawowe pytania:

1) jakim warunkom (kryteriom) powinien odpowiadać system wyrównywania szans

i wspierania aktywności osób niepełnosprawnych, aby był systemem spójnym

i zintegrowanym, komplementarnym i stabilnym (z punktu widzenia rządu,

samorządu, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, nauki)?,

2) co jest przeszkodą w budowie takiego systemu?,

3) co należy zrobić, by taki system zbudować?

Drugie posiedzenie seminaryjne pt. Wyrównywanie szans i wspierania aktywności

osób niepełnosprawnych - doświadczenia brytyjskie odbędzie się w dniu 21 listopada 2006 r.

W posiedzeniu tym wezmą udział m. in.: Anne McGuire, minister ds. Osób

Niepełnosprawnych w rządzie Wielkiej Brytanii, Charles Crawford, ambasador Wielkiej

Brytanii w Polsce, Bert Massie, przewodniczący brytyjskiej Komisji ds. Praw Osób

Niepełnosprawnych (Disability Rights Commission), Mirosław Mielniczuk, Pełnomocnik

Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, a także wybitni eksperci brytyjscy i polscy, którzy

ustosunkują się także do wniosków z pierwszego seminarium.

W posiedzeniach wezmą udział także przedstawiciele Międzynarodowej Organizacji

Pracy: Barbara Murray (International Labour Office, Genewa) i Annie Rice (International

Labour Office, Budapeszt).



Trzeci etap to konferencja w dniu 1 grudnia 2006 r. będąca publiczną prezentacją

rekomendacji wypracowanych na posiedzeniach 7 i 21 listopada 2006 r.

W opinii prezydiów senackich komisji, spójny system powinien obejmować

następujące obszary:

− wczesną interwencję (rozpoznanie),

− rehabilitację (usprawnianie) i orzecznictwo lekarskie,

− zaopatrzenie w pomoce techniczne,

− edukację (w systemie powszechnym, indywidualnym, specjalnym i integracyjnym – na

wszystkich poziomach),

− zatrudnienie,

− zabezpieczenie socjalne,

− planowanie przestrzenne i budownictwo (dostępność obiektów),

− transport.

Przy budowie systemu komisje senackie zamierzają wykorzystać w szczególności:

− doświadczenia z ponad 15 lat funkcjonowania rozwiązań zawartych w ustawie

z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

niepełnosprawnych,

− uchwałę Sejmu RP z 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych,

− Ustawę o Amerykanach z Niepełnosprawnością z 1990 roku (Americans with Disabilities

Act of 1990 – ADA)

− brytyjską ustawę Disabled Discrimination Act of 1996 (DDA),

− Agendę 22, czyli opracowany przez szwedzkie organizacje pozarządowe „Instruktaż w

zakresie planowania polityki na rzecz osób niepełnosprawnych w społecznościach

lokalnych”, stanowiący sposób wdrożenia uchwalonych 3 grudnia 1993 r. przez

Zgromadzenie Generalne ONZ Standardowych Zasad Wyrównywania Szans Osób

Niepełnosprawnych.

Do prac nad przygotowaniem rekomendacji dla projektowanych regulacji prawnych

zostały zaproszone władze publiczne rządowe i samorządowe, organizacje pozarządowe,

reprezentujące prawa i interesy osób niepełnosprawnych, a także naukowcy i pracodawcy.


