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Zgodnie z propozycjà Komisji Euro-

pejskiej w tym roku obchodzimy Euro-

pejski Rok Osób Niepe∏nosprawnych.

W krajach Unii Europejskiej ˝yje oko-

∏o 38 mln obywateli niepe∏nospraw-

nych, a po przystàpieniu Polski do Unii

liczba ta si´gnie prawie 43

mln. Ludzie ci borykajà si´

z ogromnymi problemami

natury egzystencjalnej, so-

cjalnej, psychologicznej.

I choç warunki ich ˝ycia sà

ró˝ne w ró˝nych krajach, ist-

nieje wiele problemów

wspólnych, których rozwià-

zywanie zale˝y od rzàdów,

instytucji samorzàdowych,

organizacji pozarzàdowych

i postawy samych zaintereso-

wanych. 

Nie ma takiego kraju, gdzie

nie wyst´powa∏a by potrzeba

dokonywania zmian w po∏o-

˝eniu ludzi dotkni´tych nie-

pe∏nosprawnoÊcià. W 1999

roku przywódcy pi´tnastu

paƒstw tworzàcych UE

uchwalili Traktat Amster-

damski, który sta∏ si´ podsta-

wà strategii w procesie two-

rzenia spo∏eczeƒstwa otwar-

tego i dost´pnego dla wszyst-

kich.  Na postawie art.13

Traktatu Amsterdamskiego,

Komisja Europejska mo˝e

podejmowaç dzia∏ania majà-

ce na celu zwalczanie dys-

kryminacji mi´dzy innymi

z powodu p∏ci, rasy, narodo-

woÊci, religii, wyznania czy niepe∏no-

sprawnoÊci. To umo˝liwi∏o wydanie

przez UE dyrektywy w sprawie opraco-

wania ogólnych ram dla równego trak-

towania w zatrudnieniu i wykonywaniu

zawodów i osób niepe∏nosprawnych. -

W zwiàzku z naszà akcesjà do UE oso-

by niepe∏nosprawne sà szczególnie za-

interesowane wszystkimi przedsi´-

wzi´ciami podejmowanymi przez UE  -

powiedzia∏ Kwartalnikowi NTM Piotr

Paw∏owski, prezes Stowarzyszenia

Przyjació∏ Integracji.

˚ycie niezale˝ne

Dzia∏ania Unii Europejskiej, doty-

czàce sytuacji osób niepe∏nospraw-

nych, koncentrujà si´ na zakazie dys-

kryminacji, uczynienia z Europy konty-

nentu bez barier i zapobieganiu spo-

∏ecznemu wykluczeniu. Realizacj´ pro-

gramu zapobiegania temu ostatniemu

zjawisku rozpocz´to w 2000 roku.  Za-

koƒczenie przewidziano w 2006 roku.

Bierze w nim udzia∏ równie˝ Polska.

Nie oznacza to jednak na∏o˝enia na

paƒstwa uczestniczàce w programie

obowiàzku zmiany ustawodawstwa.

Unia precyzuje standardy i finansuje ze

swojego bud˝etu projekty, które przy-

bli˝ajà ich osiàgni´cie.

Przyj´to przede wszystkim filozofi´

“˝ycia niezale˝nego” osoby niepe∏no-

sprawnej.  Idea ta wyp∏ywa mi´dzy in-

nymi z Deklaracji Madryckiej uchwa-

lonej w 2002 roku, podczas Europej-

skiego Kongresu na rzecz Osób Niepe∏-

nosprawnych. Podstawà sta∏o si´ nowe

spojrzenie na problem

niepe∏nosprawnoÊci .

Zgodnie z nim nie sà oni

podmiotem dzia∏alnoÊci

charytatywnej i pacjenta-

mi poradni rehabilitacyj-

nych ale niezale˝nymi

obywatelami, zintegro-

wanymi ze spo∏eczeƒ-

stwem.

Deklaracja zawiera

szereg postanowieƒ, któ-

rych urzeczywistnienia

wymaga zaanga˝owania

ca∏ego spo∏eczeƒstwa

i w∏adz danego kraju.

Oto niektóre z nich: nic

o ludziach niepe∏no-

sprawnych bez niepe∏no-

sprawnych, równe szan-

se a nie litoÊç. - Chodzi

o zmian´ mentalnoÊci

spo∏eczeƒstwa, która

spowodowa∏a by jego

otwarcie na potrzeby

wszystkich ludzi w tym

tak˝e dotkni´tych niepe∏-

nosprawnoÊcià. Trzecie

postanowienie mówi

o tworzeniu dost´pnego

otoczenia, co oznacza li-

kwidowanie barier Êro-

dowiskowych, oraz akty-

wizowanie osób niepe∏nosprawnych

w ˝yciu publicznym - informuje P.

Paw∏owski.

Idea niezale˝nego ˝ycia spotka∏a si´

z pe∏nà akceptacjà spo∏eczeƒstw kra-

jów najbardziej rozwini´tych, które

sukcesywnie podejmujà dzia∏ania

umo˝liwiajàce jej urzeczywistnienie.

W Danii ju˝ w 1998 roku zrezygnowa-

no z systemu opieki du˝ych instytucji.

Ludzie niepe∏nosprawani ˝yjà samo-

dzielnie albo z rodzinà w mieszkaniach

lub w domach grupowych. Osobom
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o du˝ym stopniu ograniczenia spraw-

noÊci zapewnia si´ pomoc oraz indywi-

dualne wsparcie. Mieszkaƒcy p∏acà

czynsz, pokrywajà koszty jedzenia,

ubrania, itp. Pomoc asystenta jest nato-

miast bezp∏atna. W Szwecji, z kolei,

zlikwidowano wi´kszoÊç domów opie-

ki i szpitali dla osób z upoÊledzieniem

umys∏owym. Zamieszka∏y one we w∏a-

snych domach i mieszkaniach, gdzie

zapewniono im stosownà pomoc.

Wszystkie te dzia∏ania sà bardzo

kosztowne, tote˝ sà one podejmowane

wed∏ug mo˝liwoÊci ekonomicznych

poszczególnych paƒstw. Spójrzmy te-

raz na nasze potrzeby oraz prawne i fi-

nansowe mo˝liwoÊci ich zaspokajania.

˚ycie zale˝ne
Ogromne bezrobocie i zahamowanie

tempa rozwoju ekonomicznego tworzà

w Polsce hamulce we wdra˝aniu euro-

pejskich standardów systemu pomocy

ludziom niepe∏nosprawnym. Nie ozna-

cza to jednak, ˝e nic si´ nie da zrobiç

ju˝ dzisiaj i nic si´ w tej dziedzinie nie

dzieje, równie˝ dzi´ki inicjatywie sa-

mych zainteresowanych. Podstawà po-

prawy sytuacji osób niepe∏nospraw-

nych jest zatrudnienie. W naszym kraju

prac´ zawodowà ma zaledwie 290 tys.

osób na ponad 4.3 mln niepe∏nospraw-

nych. Przy prawie 19 procentowym

bezrobociu, ostrej konkurencji, kwalifi-

kacji i umiej´tnoÊci na rynku, wydaje

si´, ˝e pozostajà bez szans. Dlatego

krokiem naprzód jest uchwalenie przez

Sejm nowelizacji ustawy o zatrudnie-

niu i rehabilitacji wprowadzajàcej suk-

cesywne podnoszenie obligatoryjnego

wskaênika zatrudnienia osób niepe∏no-

sprawnych w paƒstwowych jednost-

kach organizacyjnych, w dziale finan-

sów publicznych, w szkolnictwie

wszystkich szczebli,  w s∏u˝bie zdrowia

i samorzàdach. Docelowo wskaênik

obligatoryjnego zatrudnienia osób nie-

pe∏nosprawnych powinien wynieÊç 6

procent.

Zmiany legislacyjne to jeden kieru-

nek dzia∏aƒ na rzecz osób niepe∏no-

sprawnych; drugi polega na inwesto-

waniu w edukacj´. S∏u˝y temu mi´dzy

innymi projekt ustawy o Êwiadczeniach

rodzinnych ukierunkowany na kszta∏-

cenie dzieci niepe∏nosprawnych. Pro-

gram “Student”  przeznaczony jest na

pomoc m∏odzie˝y niepe∏nosprawnej

w zdobywaniu wy˝szego wykszta∏ce-

nia. Przy rektorach powo∏ano do ˝ycia

pe∏nomocników ds. osób niepe∏no-

sprawnych. Sà to przedsi´wzi´cia bar-

dzo potrzebne, ale nie wystarczajàce

przede wszystkim ze wzgl´dów na

ograniczone Êrodki finansowe. Nie za-

pominajmy te˝, ˝e dost´p do wszyst-

kich szczebli eduka-

cyjnych stawia

w uprzywilejowanej

pozycji mieszkaƒców

du˝ych miast. Drugim

czynnikiem umo˝li-

wiajàcym upowszech-

nienie edukacji jest

dost´p do komputera.

W czasie kampanii

przedreferendalnej

pada∏y pytania,  czy

osoby niepe∏nospraw-

ne mogà zyskaç na wstàpieniu Polski

do Unii? Odpowiedzià na to sà Êrodki

finansowe, jakimi Unia wspiera pro-

gramy pomocowe dla osób niepe∏no-

sprawnych. Nale˝y do nich Europejski

Fundusz Spo∏eczny czy Fundusz Spój-

noÊci Spo∏eczno-Gospodarczej. Ten

ostatni s∏u˝y likwidowaniu barier Êro-

dowiskowych. Fundusz Rozwoju Re-

gionalnego przeznaczony jest nato-

miast na wspieranie przedsi´biorczo-

Êci ludzi niepe∏nosprawnych. Integra-

cja naszego kraju z krajami Unii b´-

dzie stymulowa∏a niezb´dne zmiany

w mentalnoÊci naszego spo∏eczeƒ-

stwa, dotyczàce problemy niepe∏no-

sprawnoÊci.

Bariery w g∏owach
- Od barier Êrodowiskowych wa˝-

niejsze sà bariery w naszych g∏owach -

powiedzia∏  Piotr Paw∏owski  -  Nie

chcemy litoÊci, ale wyrównywania

szans. Tak mo˝na okreÊliç naczelnà de-

wiz´ dzia∏alnoÊci Stowarzyszenia.

Jako pierwsze zadanie przyj´to do-

starczanie informacji zarówno osobom

niepe∏nosprawnym, ich rodzinom jak

i opinii publicznej o problemach tego

Êrodowiska o nowym podejÊciu do ich

roli w ˝yciu spo∏ecznym. Stowarzysze-

nie przy pomocy Hiszpanów uruchomi-

∏o w Warszawie Centrum Informacyj-

ne, w którym prawnicy, pracownicy so-

cjalni i psycholog udzielajà zaintereso-

wanym wszelkich informacji i porad.

- W ubieg∏ym roku przysz∏o do nas

ponad 7 tys. listów, co najlepiej Êwiad-

czy o skali zainteresowania w∏asnà sy-

tuacjà. Stowarzyszenie uruchomi∏o

równie˝ portal internatowy - infor-

mowa∏ Paw∏owski.

Prezes Paw∏owski uwa˝a, ˝e w∏àcze-

nie osób niepe∏noprawnych w nurt nor-

malnego ˝ycia wymaga ci´˝kiej, kon-

sekwentnej pracy i zjednoczenia ca∏ego

Êrodowiska. Musi powstaç silne lobby,

które b´dzie artyku∏owa∏o problemy

niepe∏nosprawnych, ich prawo do

uczestniczenia w ˝yciu niezale˝nym.

Równie potrzebna jest wspó∏praca

z w∏adzami paƒstwa, samorzàdami, or-

ganizacjami pozarzàdowymi oraz in-

stytucjami prywatnymi dla wypraco-

wania i wdra˝ania wspólnej polityki

wobec osób niepe∏nosprawnych.

Obchody Europejskiego Roku Nie-

pe∏nosprawnych w Polsce, którym pa-

tronuje Komitet Honorowy przy pre-

mierze, przybli˝à spo∏eczeƒstwu pro-

blemy niepe∏nosprawnych i okreÊlà no-

we podejÊcie do roli jakà, powinni oni

odgrywaç w spo∏eczeƒstwie otwartym.

Na razie jednak muszà si´ oni borykaç

z ca∏kiem prozaicznymi sprawami, na

przyk∏ad limitowaniem refundowanych

materia∏ów ch∏onnych. Wi´kszoÊç bo-

wiem osób niepe∏nosprawnych cierpi

na nietrzymanie moczu. - Brak refun-

dacji wystarczajàcej liczby Êrodków

pomocniczych jest elementem dyskry-

minacji - twierdzi prezes - cz∏owiek

niepe∏nosprawny nie mo˝e byç karany

za swà niepe∏nosprawnoÊç spychaniem

na margines normalnego ˝ycia i utrzy-

mywaniem niskiego komfortu w co-

dziennym bytowaniu. Ten rok powi-

nien uÊwiadomiç nam wszystkim, ˝e

spo∏eczeƒstwo tworzà zarówno osoby

zdrowe jak i niepe∏nosprawne.


