
Konwenty Regionalne i Tematyczne   

Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami 

„Za Niezależnym Życiem” 2020r. 

 

 

 



V Łódzki Regionalny Konwent  

Osób z Niepełnosprawnościami, Łódź, 13.10.2020r. 

 

 



 

 

temat: 

(Nie)równość wobec prawa i (nie)zależne życie – stan  

realizacji Konwencji i perspektywy w  kontekście lokalnym 

 

 1. Zwiększenie zaangażowania władz samorządowych w proces  

deinstytucjonalizacji.  

2. Wypracowanie regionalnych i lokalnych programów na rzecz 

zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami prawa do 

niezależnego życia. 

 



Organizatorzy V Łódzkiego Regionalny Konwentu 

Osób z Niepełnosprawnościami 



Śląski Konwent Regionalny  

Osób z Niepełnosprawnościami 

Katowice, 15.10.2020r.  

 



 

temat: Dialog społeczny w kontekście   

            niepełnosprawności 

 

 

1. Urzędy powinny wdrażać dostępność w dialogu z osobami z 

niepełnosprawnościami - OzN.   

• Pełnomocnikiem ds. Osób z Niepełnosprawnościami powinien być 

człowiek wywodzący się ze środowiska osób z niepełnosprawnościami. 

• Dialog z osobami z niepełnosprawnościami powinien być na etapie 

projektu, a nie oddania inwestycji do użytku. 

• Kadry samorządowe powinny być przygotowane do kontaktu z osobami 

z niepełnosprawnościami. 

 



 

temat: Dialog społeczny w kontekście   

            niepełnosprawności 

 

 
2. Osoby z niepełnosprawnościami mają być partnerami dialogu 

• powinny zrzeszać się w sprawne organizacje, 

• wychodzić do samorządu nie tyle ze skargą, co z inicjatywą, 

• mieć liderów, którzy wchodząc w struktury samorządu zadbają o interesy 

osób ze szczególnymi potrzebami. 

• osoby z różnymi niepełnosprawnościami powinny ze sobą współpracować, 

a nie konkurować w dialogu na rzecz dostępności.  

3. W sytuacjach kryzysowych nie powinno się zapominać o dostępności. 

Rozwiązania w związku z COVID nie mogą dyskryminować żadnej grupy 

ludzi. 

 



Organizator  

Śląskiego Konwentu Regionalnego 



5. Dolnośląski Konwent Regionalny  

Wrocław/cała Polska, 19.10.2020r. 
 

 



 
temat: Dostępny Dolny Śląsk 

 

 
 

 

 

 

1. Koordynatorzy dostępności – rola i zadania: 

• sieciowanie koordynatorów ds. dostępności,  przedstawicieli organizacji 

pozarządowych, projektantów usług publicznych, ekspertów przez 

doświadczenie  i innych podmiotów działających na rzecz dostępności 

• publikowanie modelowych dokumentów związanych z dostępnością 

różnych podmiotów, na których koordynatorzy będą mogli opierać się w 

swoją pracy 

• tworzenie systemu szkoleń i informacji o szkoleniach dla koordynatorów 

ds dostępności, które pozwolą uzupełnić wiedzę i kompetencje w 

różnych obszarach dostępności 



temat: Dostępny Dolny Śląsk 

2. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowiskach 

    lokalnych 

• proces deinstytucjonalizacji powinien być rozłożony na lata i dobrze 

zaplanowany, ale już teraz należy inwestować w usługi wspierające 

świadczone w społeczności lokalnej 

• konieczna jest współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi 

oferującymi szeroki wachlarz usług wspierających 

• należy wyrównać różnice w poziomie usług świadczonych w 

poszczególnych powiatach w ramach jednego regionu 

 

 

 

 

  



Organizatorzy  

5. Dolnośląskiego Konwentu Regionalnego 



V Podlaski Konwent Regionalny 

Białystok/cała Polska, 20.10.2020r. 



temat: Zdrowie-Bezpieczeństwo-Dostępność  

 

 

 

 

• Zwiększenie dostępności usług medycznych i dostępu do nich dla 

osób z niepełnosprawnościami, szczególnie w okresie pandemii i 

szczególnie osób przebywających w instytucjach. 

• Bezwzględne szanowanie  godności wszystkich pacjentów i 

pacjentek z niepełnosprawnościami.  

• Powszechna ochrona zdrowia psychicznego osób z 

niepełnosprawnościami dostępna w miejscu zamieszkania. 

• Solidarność  



Organizatorzy  

V Podlaskiego Konwentu Regionalnego 

Podlaski Sejmik Osób z 

Niepełnosprawnościami 



Konwent Subregionalny  

– subregion bielski, woj. podlaskie 

Osmola, gmina Dziadkowice, 14.09.2020r. 

Temat: O niepełnosprawności, kulturze, sporcie i rekreacji. 

• włączenie artystów i sportowców z niepełnosprawnościami w 

główny nurt sztuki i sportu na równych zasadach z innymi  

• uznanie znaczenia realizacji prawa wszystkich osób z 

niepełnosprawnościami do kultury, rekreacji i sportu  

• niepełnosprawność jako część tożsamości kulturowej  



Konwent Subregionalny  

– subregion bielski, woj. podlaskie 

Osmola, gmina Dziadkowice,14.09.2020 



Konwent Subregionalny – subregion suwalski, woj. 

podlaskie, Suwałki, 18.09.2020 
 

• Potrzeba lokalnych planów deinstytucjonalizacji.  

• Usługi wspierające niezależne życie osób z 

niepełnosprawnościami muszą brać pod uwagę indywidualne 

potrzeby odbiorców i przewidywać różnorodne formy wsparcia 

oraz możliwość ich łączenia i płynnego przechodzenia między 

nimi. 

• W ramach wdrażania niezależnego życia konieczna należy 

przewidywać współpracę różnych podmiotów, w tym 

przedsiębiorców. 



Konwent Subregionalny  

– subregion suwalski, woj. podlaskie 

Suwałki, 18.09.2020r.  



Konwent Subregionalny  

– subregion łomżyński, woj. podlaskie 

Łomża, 19.10.2020r. 
 

• Zaangażowanie samych osób z niepełnosprawnościami jest 

warunkiem koniecznym ich adekwatnego wsparcia na rynku 

pracy.  

• Usługi asystenckie są niezbędnym elementem utrzymania 

aktywności zawodowej i powinny stanowić podstawowe wsparcie 

zatrudnienia. 

 



Małopolski Konwent Regionalny 

Kraków/online/cała Polska, 21.10.2020r. 
 

 

 

 



temat: Dostępność w dobie koronawirusa  

• Każdy może być lub stać się osobą ze szczególnymi potrzebami. 

• Dostępność w ustawie jest pojęciem ograniczonym – nie obejmuje 

dostępności usług. 

• Deinstytucjonalizacja jest ważna i jest konieczna dla wszystkich. 

• Osoby z niepełnosprawnościami były najlepiej przygotowane do zaistniałej 

sytuacji pandemii, dzięki dobrej znajomości nowych technologii. 

• Dostępność cyfrowa jest bardzo ważna i potrzebna wszystkim, jest 

uniwersalna. 

• Dostępność jest procesem, który rozpoczynamy . 

• Dostępność dotyczy każdego z nas i warto tak ją postrzegać – jako 

fundamentalną zasadę, z której każdy z nas skorzysta. 

 

 

 



Organizatorzy  

Małopolskiego Konwentu Regionalnego 



Konwent Tematyczny:  

Praca osób z niepełnosprawnościami w pandemii  

on line/cała Polska, 21.10.2020r. 



Praca osób z niepełnosprawnościami w pandemii  

  
 

• Większa liczba lepszych jakościowo ofert pracy dla osób z 

niepełnosprawnościami – oferującymi wyższe wynagrodzenia i pełną 

dostępność dla OzN. 

• Zmiana wizerunku osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy. 

• Uproszczenie procedur w systemach PFRON (SOD i SOW). 

• Podniesienie stypendium stażowego do wysokości minimalnego 

wynagrodzenia. 



 

 
Praca osób z niepełnosprawnościami w pandemii  

  
 

• Większa otwartość pracodawców na realizację potrzeb pracowników z 

niepełnosprawnościami. 

• Dłuższe pierwsze i kolejne umowy o pracę z osobami z 

niepełnosprawnościami (zwłaszcza z niepełnosprawnością intelektualną). 

• Uregulowanie kwestii pracy zdalnej w kodeksie pracy. 

• Zwiększenie dofinansowań do studiów w programie Student PFRON 



Organizator Konwentu Tematycznego  

„Praca osób z niepełnosprawnościami  

w pandemii” 



V Pomorski Konwent Regionalny Osób z Niepełnosprawnością, 

Gdańsk/cała Polska, 10 listopada 2020  

 

 



temat: „Aktywna dostępność - jak działać,  

            by żyć razem, nie osobno?" 
  

1. Chcemy być postrzegani zgodnie z tym, jak funkcjonujemy, nie jak nazywa się 

nasza wada genetyczna / schorzenie. Dlatego żądamy wprowadzenia diagnozy 

funkcjonalnej do systemu orzecznictwa. 

2. Potrzebujemy dostosowanego do naszych możliwości systemu nauki zdalnej oraz  

przygotowanych do tego nauczycieli, rodziców / opiekunów, asystentów i 

terapeutów. Żądamy powołania przy Ministerstwie Edukacji i Nauki zespołu – z 

naszym udziałem – do opracowania tego systemu, w którym m.in.: 

▪ będą programy edukacyjno-terapeutyczne dostosowane do rzeczywistości 

cyfrowej i tego, jak funkcjonujemy, 

▪ MEiN wprowadzi szkolenia dla rodziców / opiekunów, asystentów i kadr 

edukacyjnych. 

 



temat: „Aktywna dostępność - jak działać,  

             by żyć razem, nie osobno?" 
  

3. Mamy prawo być traktowani na równi z innymi, dlatego żądamy 

wprowadzenia obligatoryjnej edukacji antydyskryminacyjnej, w tym zasad 

uniwersalnego projektowania*, na każdym etapie nauczania. 

4. Z powodu Covid-19 część z nas czuje się wykluczona społecznie. 

Potrzebujemy opracowania ścieżki szybkiego dostępu do konsultacji 

psychiatrycznych dla nas i naszych rodziców / opiekunów. 

5. My, rodzice / opiekunowie osób z niepełnosprawnościami chcemy 

pracować bez utraty świadczenia pielęgnacyjnego. Żądamy szybkiego 

podjęcia prac legislacyjnych. 

 



temat: „Aktywna dostępność - jak działać,  

            by żyć razem, nie osobno?"  

6. My, pracujący rodzice / opiekunowie osób z niepełnosprawnościami 

oczekujemy wsparcia naszej aktywności zawodowej i równego dostępu 

do usług społecznych, m.in. przez zniesienie kryterium dochodowego. 

7. Oczekujemy wprowadzenia dwuinstancyjnego postępowania skargowego 

w ustawie o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami tak, aby było to zgodne z postępowaniem administracyjnym 

zapisanym w KPA. 

8. Konwent zwraca się z apelem do Społecznych Rad ds. Osób 

z Niepełnosprawnościami o monitorowanie i inicjowanie działań w 

zakresie poprawy dostępności. 

 



Organizatorzy  

V Pomorskiego Konwentu Regionalnego 


