Informacja dla osób
z niepełnosprawnością intelektualną
o projekcie „Wdrażanie Konwencji
o prawach osób niepełnosprawnych
- wspólna sprawa”
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Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych razem z:


Warmińsko-Mazurskim Sejmikiem Osób
Niepełnosprawnych,



Lubelskim Forum Organizacji Osób
Niepełnosprawnych - Sejmikiem
Wojewódzkim,



Akademią Pedagogiki Specjalnej,



Kancelarią prawną Domański Zakrzewski Palinka

realizuje projekt pod tytułem

„Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych
- wspólna sprawa”.

O projekcie
Projekt jest finansowany z pieniędzy Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Realizacja projektu kosztuje ponad 12 milionów złotych.
10 milionów złotych pochodzi z pieniędzy europejskich.

Projekt rozpoczął się 1 marca 2016 roku i będzie trwał
2 lata.
Projekt pomoże realizować w Polsce Konwencję
o prawach osób niepełnosprawnych.
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O tym co to jest Konwencja i co zapewnia osobom
z niepełnosprawnościami możesz przeczytać w książce
Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych.
Książka jest na stronie internetowej:
http://www.pfon.org/images/dodatki/20160715_konwencja-easyread.pdf

Projekt ma umożliwić osobom z niepełnosprawnościami
bardziej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym
i politycznym.

Projekt ma umożliwić osobom z niepełnosprawnościami
podejmowanie decyzji w sprawach, które ich dotyczą.

Projekt spełnia postanowienia Konwencji, czyli zaprasza
do udziału w dyskusjach osoby z niepełnosprawnościami.

Projekt powstał dzięki dużemu zaangażowaniu i pracy
Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych.
Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych walczy
o równe traktowanie osób z niepełnosprawnościami.
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Środowiskowe debaty doradczo-programowe
Jednym z najważniejszych działań w projekcie są środowiskowe debaty
doradczo-programowe.
Środowiskowe debaty doradczo-programowe
to spotkania, w których wezmą udział:


osoby z niepełnosprawnością ruchową



osoby z niepełnosprawnością wzrokową



osoby z niepełnosprawnością słuchową



osoby głuchoniewidome



osoby z niepełnosprawnością intelektualną



osoby z problemami psychicznymi



osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi



osoby z niesprawnością spowodowaną
zaburzeniami i urazami neurologicznymi oraz
chorobami przewlekłymi



osoby z niepełnosprawnością sprzężoną



osoby z najbliższego otoczenia osób
z niepełnosprawnościami, na przykład rodzice,
opiekunowie, małżonkowie.

Środowiskowe debaty doradczo-programowe odbędą się
w 10 grupach osób z różnymi niepełnosprawnościami.
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Środowiskowe debaty doradczo-programowe odbędą się
w 6 miastach w Polsce. Są to:


Kraków



Wrocław



Olsztyn lub Gdańsk



Lublin



Poznań



Warszawa

W środowiskowych debatach doradczo-programowych
weźmie udział bardzo dużo osób.
W każdej z debat weźmie udział około 30
środowiskowych doradców programowych.
Środowiskowy doradca programowy to osoba,
która bierze udział w debacie.
Środowiskowi doradcy programowi zostaną wybrani
przez organizacje osób z niepełnosprawnościami
lub przez organizacje udzielające im pomocy.
Wiele osób korzysta ze wsparcia takich organizacji.

Podczas środowiskowych debat doradczo-programowych
osoby z niepełnosprawnościami będą mogły wymyślić
program na realizację praw zawartych w Konwencji.
Środowiskowi doradcy programowi będą mogli
powiedzieć, czego im brakuje aby móc w pełni
uczestniczyć w życiu społecznym i politycznym.
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W tworzeniu programu realizacji Konwencji pomogą
naukowcy i eksperci, czyli osoby mające dużą wiedzę
o Konwencji i problemach osób z niepełnosprawnościami.
W czasie środowiskowych debat doradczo-programowych
będzie mówić się o:


aktualnej sytuacji osób z niepełnosprawnościami



realizowaniu praw osób z niepełnosprawnościami



dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami



zaspokajaniu potrzeb i oczekiwań osób
z niepełnosprawnościami.

Będzie mówić się o działaniach, które powinny być realizowane
aby osoby z niepełnosprawnościami mogły w pełni korzystać
z praw człowieka i obywatela.

Tematyczne debaty doradczo-programowe
Drugim ważnym działaniem w projekcie są tematyczne debaty
doradczo-programowe.
Tematyczne debaty doradczo-programowe to spotkania
ludzi, którzy na co dzień zajmują się sprawami osób
z niepełnosprawnościami. Są to:
 urzędnicy administracji publicznej
 naukowcy, na przykład profesorowie
 pracownicy oświaty, na przykład nauczyciele
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 pracownicy służby zdrowia, na przykład lekarze
i pielęgniarki
 inne osoby dobrze znające problemy osób
z niepełnosprawnościami.
Uczestnicy tematycznych debat doradczo-programowych
będą nazywali się tematycznymi doradcami
programowymi.
Podczas tematycznych debat doradczo-programowych
będą omawiane wszystkie prawa, które zapisane są
w Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.
Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych zorganizuje
w Warszawie 28 debat tematycznych.
W każdej debacie tematycznej weźmie udział około 30
tematycznych doradców programowych z całej Polski.
Wszyscy uczestnicy debat będą mogli pomóc
osobom z niepełnosprawnościami w realizacji praw
zapisanych w Konwencji.
We wszystkich środowiskowych i tematycznych
debatach doradczo-programowych wezmą udział
eksperci zagraniczni.
Ekspert to osoba, która bardzo dużo wie na jakiś temat,
na przykład o prawach osób z niepełnosprawnościami.
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Cel projektu
Celem projektu jest przekazanie politykom informacji
dotyczących takich problemów:
 sytuacja społeczna i prawna osób
z niepełnosprawnościami


powody dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami



powody, dla których osoby z niepełnosprawnościami
nie mogą w pełni korzystać ze swoich praw



trudności z realizacją praw zapisanych
w Konwencji.

Projekt ma również na celu przedstawienie propozycji,
w jaki sposób rozwiązać te problemy.

Etapy projektu, czyli co po kolei będzie
działo się w projekcie
W 1. roku realizacji projektu powstanie Raport syntetyczny.
Raport syntetyczny to dokument, w którym będą
informacje o:
 trudnościach w realizacji Konwencji, których
doświadczają osoby z niepełnosprawnością,
 sposobach rozwiązania tych trudności.
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W 2. roku realizacji projektu nastąpi:
 opracowanie Programu działań, który ma
wprowadzić zmiany w polskiej polityce.
Zmiany mają dotyczyć przestrzegania praw osób
z niepełnosprawnościami zapisanych w Konwencji.
W tworzeniu programu działań wezmą udział
osoby z niepełnosprawnościami.


przeprowadzenie 40 debat konsultacyjnych.
Debaty konsultacyjne odbędą się w 4 miastach.
W każdym z tych miast odbędzie się 10 debat.
W każdej debacie będą uczestniczyć:
 osoby z określonym rodzajem
niepełnosprawności, na przykład
z niepełnosprawnością wzrokową
 opiekunowie osób z niepełnosprawnościami
 osoby pracujące na rzecz osób z niepełnosprawnościami.



przeprowadzenie 20 tematycznych debat konsultacyjnych
na terenie całego kraju.



opracowanie Raportu.
W raporcie znajdą się informacje zebrane
podczas środowiskowych i tematycznych
debat konsultacyjnych.
Raport pomoże dokonać oceny czy proponowane
zmiany w prawie i polityce wobec osób z niepełnosprawnościami
będą skuteczne.
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Efekty projektu, czyli co pozostanie
jak skończy się projekt
Dzięki udziałowi w projekcie:


zostaną wybrane organizacje i urzędy, które
zaangażują się w realizację praw zapisanych
w Konwencji



zostaną wybrane osoby, które będą wdrażać
w Polsce Konwencję, na przykład:
 pracownicy stowarzyszeń i fundacji
działających na rzecz osób
z niepełnosprawnościami,
 pracownicy administracji publicznej, urzędnicy,



uczestnicy projektu poznają się i łatwiej będą mogli
współpracować ze sobą we wdrażaniu Konwencji

 uczestnicy projektu będą mogli współpracować
z ekspertami z zagranicy. Uczestnicy projektu będą
mogli uczyć się w jaki sposób dobrze pomagać
osobom z niepełnosprawnościami w Polsce.
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