Reintegracja zawodowa osób z niepełnosprawnościami a działania podejmowane
przez śląskie samorządy

Jakie działania na rzecz reintegracji społecznej i
zawodowej osób z niepełnosprawnościami mogą
podejmować samorządy i organizacje pozarządowe?
Zgodne z prawem tj.:
1. Konstytucją RP,
2. Konwencją ONZ o prawach
osób niepełnosprawnych,
3. Innymi aktami prawnymi
(np. ustawa o rehabilitacji).

Zgodnie z:
1. Aktualnymi kompetencjami
osób odpowiedzialnych za
takie działania,
2. Przyjętymi standardami,
3. Dostępnymi dobrymi
praktykami.

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych:
• To pierwszy międzynarodowy akt prawny, który odnosi się kompleksowo do osób
niepełnosprawnych, przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych
13 grudnia 2006 r., w Polsce został ratyfikowany w dniu 06 września 2012 r.,
• Głównym jej celem jest „popieranie, ochrona i zapewnienie pełnego i równego
korzystania ze wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności przez wszystkie
osoby niepełnosprawne oraz popieranie poszanowania ich przyrodzonej godności”,
• Konwencja ONZ opiera się między innymi na poszanowaniu przyrodzonej godności,
autonomii osoby, w tym swobody dokonywania wyborów, niedyskryminacji, pełnym
i skutecznym udziale i włączaniu w społeczeństwo, poszanowaniu odmienności
akceptacji osób niepełnosprawnych, równości szans i dostępności.

Oświadczenia interpretacyjne RP
• Art. 12 Konwencji „równość wobec prawa”:
Rzeczpospolita Polska oświadcza, że interpretuje art. 12
Konwencji w sposób zezwalający na stosowanie
ubezwłasnowolnienia, w okolicznościach i w sposób
określony w prawie wewnętrznym, jako środka, o którym
mowa w art. 12 ust. 4, w sytuacji, gdy wskutek choroby
psychicznej, niedorozwoju umysłowego lub innego
rodzaju zaburzeń psychicznych osoba nie jest w stanie
kierować swoim postępowaniem.
• Art. 23 ust. 1 (a) Konwencji „prawo do zawarcia związku
małżeńskiego”,
• Art. 23 ust. 1 (b) i art. 25 (a) Konwencji „zakaz aborcji”.

Definicja niepełnosprawności w Konwencji ONZ o
prawach osób niepełnosprawnych:
PREAMBUŁA
(e) uznając, że niepełnosprawność jest pojęciem
ewoluującym i że niepełnosprawność wynika z interakcji
między osobami z dysfunkcjami a barierami
wynikającymi z postaw ludzkich i środowiskowymi, które
utrudniają tym osobom pełny i skuteczny udział w życiu
społeczeństwa, na zasadzie równości z innymi osobami,

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych a
prawo do pracy.
• Art. 19 Konwencji „Prowadzenie życia samodzielnie i przy włączeniu
w społeczeństwo”:
m.in.: dot. prawa do samodzielnego wyboru miejsca zamieszkania oraz
dostępu do usług świadczonych w miejscu zamieszkania,
• Art. 27 „Praca i zatrudnienie”:
m.in.: dot. prawa do zarabiania na życie, zakazania dyskryminacji ze
względu na niepełnosprawność w miejscu pracy i podczas rekrutacji,
prawa do samozatrudnienia i rozwoju zawodowego oraz o zapewnieniu
mechanizmu racjonalnych usprawnień w miejscu pracy.

Jak zapisy konwencji przekładają się na
rzeczywistość osób z niepełnosprawnościami,
które zamieszkują województwo śląskie?

Śląskie bez barier
Okres realizacji: 1.04.2017 r. - 31.03.2019 r.
Realizacja:
Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych „MOST”,
Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides
Współpraca:
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
Biuro Rzecznika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

Cel projektu:
Głównym celem projektu jest monitoring stopnia
wdrożenia Konwencji ONZ o prawach osób
niepełnosprawnych w śląskich jednostkach
administracji publicznej oraz dostarczenie
władzom tych jednostek informacji w jaki sposób
mogą poprawić dostępność dla osób
z niepełnosprawnością i, jeżeli będzie to
konieczne, pozyskać dotację na konieczne
modyfikacje.

Efekty projektu:
• Poprawa jakości życia mieszkańców województwa oraz dostępności usług
świadczonych przez samorządy dla osób z niepełnosprawnościami, w tym usług
związanych z rehabilitacją społeczną i zawodową,
• Przeciwdziałanie dyskryminacji poprzez wdrożenie jasnych i prostych procedur
postępowania w przypadku usług kierowanych do osób z niepełnosprawnościami,
• Wzrost praktycznej wiedzy co najmniej 54 przedstawicieli śląskich jednostek
administracji z zakresu wdrażania Konwencji ONZ o prawach osób
niepełnosprawnych w swojej instytucji, dzięki udziałowi w indywidualnych
spotkaniach i wspólnej pracy,
• Opracowanie zbiorczego raportu o stanie wdrożenia Konwencji ONZ
w województwie śląskim.

Przebieg monitoringu – zadania i etapy
(por. dalej):
• Zadanie 1 - Badanie stanu wdrożenia Konwencji ONZ w śląskich
jednostkach administracji i wypracowanie oraz wdrożenie
rekomendacji
• Zadanie 2 – Weryfikacja wdrożenia rekomendacji i ich
wykorzystanie do zmiany w zakresie realizowanych zadań
publicznych.

Działania projektu:
Są realizowane w oparciu o „Metodologię prowadzenia monitoringu
działań jednostek administracji pod kątem realizacji praw osób
z niepełnosprawnościami zawierającą minimalne wymogi dla
przeprowadzenia tego monitoringu, w tym projekt
narzędzia do wykorzystania przez projektodawców przy prowadzeniu ww.
monitoringu”, która została opracowana przez zamawiającego badanie –
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej we współpracy
z Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Kogo zaprosiliśmy do udziału w projekcie?
• Śląski Urząd Wojewódzki,
• Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego,
• 5 jednostek administracji zespolonej działającej na poziomie wojewódzkim
(np. Kuratorium Oświaty),
• 6 gmin miejskich, 5 miejsko-wiejskich, 8 wiejskich,
• 14 starostw powiatowych,
• 14 miast na prawach powiatu.
Zgodnie z Metodologią odbyło się losowanie samorządów, które zostaną
zaproszone do udziału w badaniu. Raport z losowania został przesłany do
Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Zadanie 1 – Badanie stanu wdrożenia Konwencji ONZ w śląskich jednostkach
administracji i wypracowanie oraz wdrożenie rekomendacji:
Etap I – Badanie:
Narzędzia badawcze:
• ankieta samooceny;
• wywiady grupowe i konsultacje, w tym spotkania z przedstawicielami jednostki;
• audyt dostępności budynków (od 5 - 10 obiektów),
• analiza dokumentów.
Przykładowe pytania:
1. Czy łączny wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w instytucji oraz jednostkach
organizacyjnych jest równy, bądź wyższy niż 6%?
2. Jakie działania mające na celu promocje zatrudnienia osób niepełnosprawnych instytucja
monitorowana realizuje lub realizowała w ciągu ostatnich 12 miesięcy?
3. Jakiego rodzaju problemy występują w świadczeniu usług rynku pracy dla osób
niepełnosprawnych w poniższych obszarach?

Zadanie 1 – Badanie stanu wdrożenia Konwencji ONZ w śląskich jednostkach
administracji i wypracowanie oraz wdrożenie rekomendacji:
Etap II
Przygotowanie raportu wstępnego z rekomendacjami i przedłożenie go jednostce,
która może nanieść na niego uwagi.
Rekomendacje wspólnie z badaną jednostką są dzielone na możliwe do wdrożenia
oraz niemożliwe do wdrożenia.
Etap III
Wdrażanie rekomendacji. Za działanie odpowiadają członkowie zespołu badawczego,
którzy pomagają jednostkom przygotować odpowiednie dokumenty i procedury oraz
wdrożyć je w praktyce. Dla każdej jednostki przewidziano m.in. jedno doradztwo.

Zadanie 2 – Weryfikacja wdrożenia rekomendacji i ich wykorzystanie do
zmiany w zakresie realizowanych zadań publicznych.
Etap I - Wizyta weryfikująca:
W toku wizyty zespół monitoringowy ocenia co najmniej te typy rekomendacji, które
zakwalifikowano jako możliwe do wdrożenia.
Etap II – Opracowanie raportu z weryfikacji:
W ramach w/w oceny sporządza się raport weryfikacyjny w dwóch kopiach dla każdej
ze stron.
Raport zostanie przekazany wyłącznie badanej jednostce oraz Ministerstwu Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej.

Zadanie 2 – Weryfikacja wdrożenia rekomendacji i ich wykorzystanie do
zmiany w zakresie realizowanych zadań publicznych.
Etap III – Opracowanie zbiorczego raportu z monitoringu dla całego województwa
śląskiego:
Integralną częścią raportu jest wyciąg w formie prezentacji oraz e-platforma
prezentująca zagregowane i anonimowe dane dla całego województwa.

Dziękuję za uwagę

Agnieszka Budzyńska
agnieszka@mostkatowice.pl, tel.: 531 919 032

