KONWENCJA
O PRAWACH OSÓB
NIEPE¸NOSPRAWNYCH

Opracowanie w tekÊcie
∏atwym do czytania

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z UpoÊledzeniem Umys∏owym jest organizacjà
pozarzàdowà, samopomocowà i niedochodowà

Misja
Misjà PSOUU jest:
„dbanie o godnoÊç ludzkà, miejsce w rodzinie i wÊród innych ludzi oraz szcz´Êcie
osób z upoÊledzeniem umys∏owym, wspieranie rodzin, aby by∏y one w stanie
sprostaç sytuacjom, które pociàga za sobà fakt urodzenia dziecka z upoÊledzeniem
umys∏owym i wspólne z nim ˝ycie, oraz by mog∏y one przekszta∏caç w∏asny ból
w gotownoÊç niesienia pomocy innym“.
Celem Stowarzyszenia jest dzia∏anie na rzecz wyrównywania szans osób z upoÊledzeniem umys∏owym,
tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw cz∏owieka,
prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w ˝yciu spo∏ecznym oraz wspieranie
ich rodzin. (Art. 4. Statutu)

Cz∏onkowie
Cz∏onkami zwyczajnymi mogà byç rodzice osób z upoÊledzeniem umys∏owym, osoby
z upoÊledzeniem umys∏owym posiadajàce ÊwiadomoÊç cz∏onkostwa, cz∏onkowie rodzin,
opiekunowie prawni oraz przyjaciele, a w tym profesjonaliÊci zaanga˝owani w prac´
dla ich dobra. (Art. 7 § 1 Statutu)
Cz∏onkostwo zwyczajne uzyskuje si´ po z∏o˝eniu pisemnej deklaracji i podj´ciu przez
Zarzàd Ko∏a decyzji o przyj´ciu w poczet cz∏onków Stowarzyszenia. (Art. 8 § 1 Statutu)

Ko∏a
Ko∏a sà podstawowymi terenowymi jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia,
jako osoby prawnej. Do powo∏ania Ko∏a wymagana jest liczba co najmniej 10 osób
deklarujàcych ch´ç wstàpienia do Stowarzyszenia, w tym 2/3 rodziców osób
z upoÊledzeniem umys∏owym (Art. 22 § 1 i 2 Statutu)

Statystyka
125 Kó∏ terenowych
12,5 tysiàca cz∏onków (rodzice, osoby z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà, przyjaciele)
360 dziennych placówek dla 22,5 tysiàca dzieci, m∏odzie˝y i doros∏ych
21 chronionych rodzinnych mieszkaƒ grupowych i mieszkaƒ treningowych
5 Zak∏adów AktywnoÊci Zawodowej
10 Centrów Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepe∏nosprawnych
Intelektualnie (Centrów DZWONI)

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z UpoÊledzeniem Umys∏owym
Zarzàd G∏ówny
ul. G∏ogowa 2B
02 - 639 Warszawa
Tel.: 22 848 82 60, 22 646 03 14
Fax: 22 848 61 62
email: zg@psouu.org.pl
www.psouu.org.pl
Bank PEKAO SA w Warszawie 32 1240 5992 1111 0000 4773 3990

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z UpoÊledzeniem Umys∏owym jest organizacjà po˝ytku publicznego

To opracowanie jest streszczeniem i wprowadzeniem
do pe∏nego tekstu dokumentu wydanego przez
Organizacj´ Narodów Zjednoczonych pod tytu∏em
Konwencja o prawach osób niepe∏nosprawnych.
Niniejsze opracowanie nie jest dokumentem
prawnym. Nale˝y zapoznaç si´ z ca∏à Konwencjà,
˝eby dok∏adnie dowiedzieç si´, czego ona dotyczy.

TreÊç Konwencji mo˝na przeczytaç
w Internecie na stronie:

www.psouu.org.pl.

Na koƒcu opracowania jest spis, tego
co si´ w nim znajduje (strona 49)
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1. Konwencja.

Konwencja o prawach osób niepe∏nosprawnych
okreÊla, co paƒstwo musi zrobiç, aby mieç
pewnoÊç, ˝e osoby niepe∏nosprawne majà takie
same prawa jak wszyscy inni obywatele.

2. Co oznaczajà niektóre s∏owa

• Komunikacja - oznacza ró˝ne sposoby,
które pomagajà osobom niepe∏nosprawnym
porozumiewaç si´, czyli mówiç i rozumieç
informacje. Mo˝e to byç za pomocà
komputera, tekstów ∏atwych do czytania
lub alfabetu Braila.

• Dyskryminacja - oznacza z∏e traktowanie
lub nie dawanie szans tylko z tego powodu,
˝e jest si´ osobà niepe∏nosprawnà.

• J´zyk - oznacza ka˝dy sposób, w którym
ludzie mogà si´ porozumiewaç,
równie˝ j´zyk migowy.
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3. Podstawowe za∏o˝enia
Konwencji

• Ludzie majà prawo do dokonywania
w∏asnych wyborów.

• Nikt nie b´dzie dyskryminowany.

• Osoby niepe∏nosprawne majà takie same
prawa w spo∏eczeƒstwie jak inni ludzie.

• Osoby niepe∏nosprawne powinny byç
szanowane za to, kim sà.

• Wszyscy powinni mieç równe prawa.
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• Wszyscy powinni mieç jednakowy dost´p
do ró˝nych dziedzin ˝ycia.

• M´˝czyêni i kobiety powinni mieç równe
prawa.

• Dzieci niepe∏nosprawne powinny byç
szanowane za to, kim sà.
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4. Co powinny zrobiç paƒstwa
Wszystkie paƒstwa powinny mieç pewnoÊç, ˝e
osoby niepe∏nosprawne sà traktowane tak jak
inni ludzie.

• Mogà to uzyskaç tworzàc zasady i przepisy,
które pozwalajà osobom niepe∏nosprawnym
posiadaç ich prawa.

• Nale˝y zmieniaç te przepisy, które pozbawiajà
praw osoby niepe∏nosprawne.

• Paƒstwa nie powinny te˝ robiç niczego,
co by∏oby sprzeczne z tà Konwencjà.

• Paƒstwa powinny mieç pewnoÊç,
˝e wszystkie urz´dy i w∏adze stosujà
Konwencj´.
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• Paƒstwa powinny robiç wszystko, aby mieç
pewnoÊç, ˝e nikt nie dyskryminuje osób
niepe∏nosprawnych.

• Wszystkie rzeczy powinny byç dla wszystkich
proste w u˝ywaniu albo uproszczone.

• Nowe technologie powinny s∏u˝yç osobom
niepe∏nosprawnym.

• Paƒstwo powinno informowaç osoby
niepe∏nosprawne o tym, co mo˝e im pomóc.
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• Trzeba szkoliç ludzi na temat tego co jest
zawarte w Konwencji.

Wszystkie paƒstwa zobowiàzujà si´ robiç
tak du˝o na ile je staç, aby zapewniç osobom
niepe∏nosprawnym równy dost´p do posiadania
mieszkaƒ, do nauki i do opieki zdrowotnej.

Wszystkie paƒstwa powinny w∏àczaç osoby
niepe∏nosprawne do tworzenia przepisów prawa
i zasad post´powania.
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5. Bycie równym – równouprawnionym

Paƒstwa zgadzajà si´, ˝e ka˝dy jest równy wobec
prawa i dyskryminacja ludzi niepe∏nosprawnych
nie b´dzie tolerowana.

6. Równe traktowanie kobiet
z niepe∏nosprawnoÊciami

Paƒstwa zgadzajà si´, ˝e niepe∏nosprawne
kobiety i dziewczynki sà traktowane gorzej
ni˝ m´˝czyêni.

Paƒstwa b´dà pracowa∏y nad tym,
aby niepe∏nosprawne kobiety i dziewczynki
mia∏y takie same prawa jak inni.
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7. Równe traktowanie dzieci
z niepe∏nosprawnoÊciami
Paƒstwa zgadzajà si´, co do tego, ˝e dzieci
niepe∏nosprawne majà takie same prawa jak
inne dzieci i majà byç tak samo traktowane.
Sprawy dotyczàce dzieci sà najwa˝niejsze.

Paƒstwa zgadzajà si´, ˝e dzieci niepe∏nosprawne
majà prawo byç wys∏uchane we wszystkich
sprawach, które majà wp∏yw na ich ˝ycie.
Dzieci niepe∏nosprawne otrzymajà du˝e
wsparcie, aby tak si´ dzia∏o.

8. Informowanie ludzi o niepe∏nosprawnoÊci
Paƒstwa powinny informowaç osoby
niepe∏nosprawne intelektualnie, ˝e majà takie
same prawa jak inni.

Powinny to robiç:

• poprzez kampanie uÊwiadamiajàce
jak ˝yjà osoby niepe∏nosprawne,
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• Trzeba pokazywaç wszystkim, jakie
zawody mogà wykonywaç osoby
niepe∏nosprawne.

• Ju˝ w szkole trzeba uczyç dzieci o równych
prawach osób niepe∏nosprawnych.

• Wa˝ne jest w∏àczyç media: telewizj´,
radio, internet, gazety - do w∏aÊciwego
pokazywania osób niepe∏nosprawnych.

• Trzeba prowadziç dzia∏ania informujàce,
jakie sà rodzaje niepe∏nosprawnoÊci.
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9. Dost´pnoÊç

Paƒstwa powinny upewniç si´, ˝e osoby
niepe∏nosprawne intelektualnie majà dobry
dost´p do wszystkich dziedzin ˝ycia.

• Powinien byç ∏atwiejszy dost´p do
budynków, szpitali, szkó∏ i transportu.

• Osobom z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà potrzebny jest ∏atwiejszy dost´p
do informacji.

• Wszelkie oznakowania powinny byç
dost´pne dla osób niewidomych.

• W urz´dach powinno byç wi´cej t∏umaczy
j´zyka migowego.
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• Powinny byç czytelne wskazówki
jak korzystaç z us∏ug publicznych.

• Firmy Êwiadczàce us∏ugi powinny pami´taç
o ∏atwym dost´pie do swoich us∏ug dla
osób niepe∏nosprawnych.

• Osoby, które Êwiadczà us∏ugi powinny
przejÊç odpowiednie szkolenie.

• Powinny one wiedzieç czy osoby
niepe∏nosprawne majà dost´p do nowych
technologii i czy potrafià z nich korzystaç.
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10. Prawo do ˝ycia

Wszyscy majà prawo do ˝ycia.

Paƒstwa powinny mieç pewnoÊç, ˝e osoby
niepe∏nosprawne intelektualnie
majà takie same szanse, jak wszyscy inni,
˝eby ˝yç swoim ˝yciem.

!

11. Nag∏e wypadki – sytuacje
kryzysowe

Nale˝y mieç pewnoÊç, ˝e osoby
niepe∏nosprawne sà nale˝ycie chronione
i wspierane kiedy sà w niebezpieczeƒstwie,
na przyk∏ad podczas powodzi.
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12. Równe traktowanie
przez prawo

Osoby niepe∏nosprawne sà traktowane przez
prawo tak jak wszyscy inni.

Ludzie niepe∏nosprawni intelektualnie majà
takie same prawa w podejmowaniu w∏asnych
decyzji, co do wa˝nych spraw jak inni.
Powinni równie˝ otrzymaç w∏aÊciwe wsparcie,
kiedy tego potrzebujà.

Je˝eli osoba potrzebuje kogoÊ, kto b´dzie
mówi∏ w jej imieniu, nale˝y jasno okreÊliç
zasady wspierania. Trzeba to zrobiç, ˝eby
mieç pewnoÊç, ˝e wszystko b´dzie przebiega∏o
prawid∏owo.
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Osoby niepe∏nosprawne intelektualnie
majà równe prawo do:

• posiadania lub otrzymywania domu,
lub mieszkania.

• kontrolowania swoich pieni´dzy.

• po˝yczania pieni´dzy w banku.

• Nie mo˝na odbieraç osobom
niepe∏nosprawnym domów
lub pieni´dzy.
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13. SprawiedliwoÊç

Osoby niepe∏nosprawne powinny mieç takie
same prawo jak wszyscy inni by pójÊç do sàdu,
poskar˝enia si´ w sàdzie na innà osob´
lub do wzi´cia udzia∏u w rozprawie sàdowej.

Osoby niepe∏nosprawne intelektualnie powinny
otrzymywaç szczególne wsparcie w realizacji
tych praw.

Paƒstwa powinny przeprowadziç odpowiednie
szkolenia dla sàdów, policji i pracowników
wi´zieƒ.
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14. WolnoÊç i bezpieczeƒstwo

Osoby niepe∏nosprawne powinny byç wolne
i bezpieczne tak jak wszyscy inni.

Nie powinny przebywaç w zamkni´ciu
tylko dlatego, ˝e sà niepe∏nosprawne.

Je˝eli osoby niepe∏nosprawne intelektualnie
przebywajà w zamkni´ciu, powinny
byç traktowane tak jak nakazujà
przepisy prawa.

• Osoby niepe∏nosprawne powinny otrzymaç
pomoc i wsparcie podczas rozprawy sàdowej.

• Ich sprawy powinny byç rozpatrywane
w taki sposób, jak czyni si´ to w przypadku
innych osób.
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15. Zakaz torturowania
i z∏ego traktowania

Osoby niepe∏nosprawne intelektualnie
nie mogà byç torturowane lub êle traktowane.

Nie mo˝na przeprowadzaç na nich ˝adnych
eksperymentów, zw∏aszcza medycznych,
(chyba, ˝e wyrazi∏y na to zgod´).

Paƒstwa muszà zrobiç wszystko, aby mieç
pewnoÊç, ˝e takie rzeczy nie majà miejsca.
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16. Zakaz wykorzystywania
i krzywdzenia
Paƒstwa muszà tworzyç prawa i zasady, aby mieç
pewnoÊç, ˝e osoby niepe∏nosprawne intelektualnie
sà chronione przed przemocà w ich domach
i poza nimi.

Ponadto, muszà staraç si´ zapobiegaç ró˝nego
rodzaju wykorzystywaniu i krzywdom. Muszà
upewniç si´, ˝e jest w∏aÊciwe wsparcie, informacja
i przeszkolenie jak rozpoznaç krzywd´
oraz jak i gdzie jà zg∏osiç.

Miejsca w których przebywajà osoby
niepe∏nosprawne powinny byç
sprawdzane czy nie dochodzi w nich
do wykorzystywania lub krzywdzenia tych osób.

Paƒstwa powinny mieç pewnoÊç, ˝e osoby
niepe∏nosprawne intelektualnie, które
doÊwiadczy∏y jakiejkolwiek krzywdy,
otrzymujà odpowiednià pomoc i wsparcie.
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Paƒstwa muszà mieç pewnoÊç, ˝e majà w∏aÊciwe
sposoby, aby wykrywaç sytuacje, w których osoby
niepe∏nosprawne intelektualnie sà krzywdzone.
A osoby naruszajàce prawa innych ludzi b´dà
kierowane do sàdu.

Paƒstwa muszà szczególnie skupiç si´ na ∏amaniu
praw, wykorzystywaniu i krzywdzeniu kobiet
i dzieci.

17. Osoba niepe∏nosprawna przede
wszystkim jest cz∏owiekiem

Umys∏y i cia∏a osób niepe∏nosprawnych
intelektualnie nale˝à wy∏àcznie do nich
a osoby te muszà byç szanowane tak samo
jak inni ludzie.
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18. Poruszanie si´ (przemieszczanie)
Osoby niepe∏nosprawne intelektualnie
tak jak ka˝dy - majà prawo do:

• decydowania gdzie chcà mieszkaç
i obywatelem jakiego paƒstwa chcà byç.

• posiadania takich dokumentów, jakie majà
inne osoby, na przyk∏ad paszportów.

• opuszczania paƒstwa.

• Dzieci niepe∏nosprawne intelektualnie majà
prawo do imienia i nazwiska od urodzenia,
prawo do bycia obywatelem i jeÊli to mo˝liwe
do opieki sprawowanej przez ich rodziców.
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19. Niezale˝noÊç ˝ycia i bycie cz´Êcià
spo∏eczeƒstwa

Paƒstwa powinny mieç pewnoÊç, ˝e osoby
niepe∏nosprawne intelektualnie majà taki
sam wybór, co do tego jak ˝yjà
i czy sà cz´Êcià spo∏eczeƒstwa.

• Osoby niepe∏nosprawne, tak jak wszyscy
inni, mogà wybieraç gdzie mieszkajà

• z kim mieszkajà.

• Nie sà zmuszane do mieszkania w miejscach
szczególnych (na przyk∏ad: w domach
pomocy spo∏ecznej), je˝eli tego nie chcà.

• Osoby niepe∏nosprawne intelektualnie
mogà samodzielnie wybieraç
formy wsparcia.
• Czasami mogà te˝ wybraç opiek´ osobistà.
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20. Podró˝owanie
Paƒstwa powinny mieç pewnoÊç, ˝e osoby
niepe∏nosprawne mogà podró˝owaç
samodzielnie tak cz´sto jak tego potrzebujà.

Paƒstwa powinny:

• pomagaç podró˝owaç,

• pomagaç osobom niepe∏nosprawnym
w zdobywaniu Êrodków pomocy
(na przyk∏ad wózków),

• upewniç si´, ˝e te Êrodki nie kosztujà
zbyt drogo,

• przeszkoliç jak podró˝owaç,
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21. WolnoÊç wypowiedzi
i dost´p do informacji
Paƒstwa muszà mieç pewnoÊç, ˝e osoby
niepe∏nosprawne intelektualnie majà prawo
do dowiadywania si´, otrzymywania informacji
i wypowiadania tego co chcà, tak jak wszyscy
inni ludzie.

Otrzymywanie informacji ma odbywaç si´:

• w sposób, jaki tego potrzebujà osoby
niepe∏nosprawne, na przyk∏ad w tekÊcie
∏atwym do czytania,

• za pomocà j´zyka migowego
lub alfabetu Braila.

• Nale˝y nakazaç ró˝nym firmom
przygotowanie informacji dost´pnych
dla osób niepe∏nosprawnych.

• Nale˝y w∏àczyç media i internet
do zapewnienia dost´pnoÊci tych
informacji.

• Nale˝y podjàç dzia∏ania wspierajàce
u˝ywanie j´zyka migowego.
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22. PrywatnoÊç

Osoby niepe∏nosprawne majà prawo
do prywatnego ˝ycia i nikt nie powinien
si´ w nie wtràcaç w ˝aden sposób.

Paƒstwa muszà mieç pewnoÊç, ˝e osobiste
informacje o osobach niepe∏nosprawnych
sà poufne lub prywatne, tak samo
jak o wszystkich innych osobach.

23. Szacunek dla domu
i dla rodziny
Paƒstwa muszà mieç pewnoÊç, ˝e osoby
niepe∏nosprawne majà jednakowe
prawa do ma∏˝eƒstwa, zwiàzków
i do posiadania rodziny.

• Majà prawo decydowaç ile chcà mieç
dzieci i kiedy.

• Nie mogà byç pozbawiane mo˝liwoÊci
posiadania dzieci wbrew swojej woli.
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• Osoby niepe∏nosprawne intelektualnie
majà prawo do planowania rodziny
i posiadania dzieci. Majà prawo
do informacji, które pomogà
im decydowaç o planowaniu rodziny.

• Paƒstwa pomogà zapewniç wsparcie
w wychowaniu dzieci przez osoby
niepe∏nosprawne.

• Dzieci niepe∏nosprawne intelektualnie
majà prawo przebywaç ze swoimi
rodzinami, a nie z dala od nich.
Paƒstwa muszà wspieraç dzieci
niepe∏nosprawne intelektualnie
i ich rodziny.

• Prawa dzieci sà na pierwszym miejscu.

• Paƒstwa dopilnujà, by dzieci nie by∏y
zabierane od swoich rodziców, jeÊli one
nie b´dà tego chcia∏y. Paƒstwo mo˝e
zabraç dziecko rodzinie tylko wtedy,
gdy prawo tak nakazuje ze wzgl´du
na dobro dziecka. Dzieci nie mogà
byç odbierane rodzicom tylko dlatego,
˝e one same albo ich rodzice
sà niepe∏nosprawni intelektualnie.
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24. Nauka
Osoby niepe∏nosprawne majà prawo
do nauki.

Paƒstwa dopilnujà by osoby niepe∏nosprawne
mog∏y chodziç do szkó∏ i kontynuowaç
nauk´ tak˝e podczas swojego doros∏ego ˝ycia.

• Wa˝ne jest, aby mog∏y rozwijaç swoje
umiej´tnoÊci i zdolnoÊci oraz aby mia∏y
swoje miejsce w ˝yciu i na Êwiecie.

• Osoby niepe∏nosprawne nie mogà byç
wykluczone z jakichkolwiek form nauki.

• Powinny tak samo jak wszyscy inni mieç
mo˝liwoÊç chodzenia do miejscowych
szkó∏ i nie p∏acenia za nie.
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• Osoby niepe∏nosprawne intelektualnie
otrzymujà wsparcie w nauce, odpowiednio
do swoich potrzeb.

• Je˝eli istnieje taka potrzeba, powinny
uczyç si´ alfabetu Braila i innych form
komunikacji.

• Nale˝y poznawaç j´zyk migowy
by zrozumieç osoby nies∏yszàce.

• Dzieci nies∏yszàce i niewidome otrzymajà
w∏aÊciwe nauczanie i wsparcie w nauce.

• Nauczyciele muszà mieç do tego
odpowiednie przygotowanie.

• Nale˝y zapewniç w∏aÊciwe wsparcie
osobom niepe∏nosprawnym
w kontynuowaniu nauki jako osobom
doros∏ym, jeÊli sobie tego ˝yczà.
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25. Zdrowie

Osoby niepe∏nosprawne majà prawo
do zdrowia i dost´pu do w∏aÊciwej opieki
zdrowotnej.

• Paƒstwa dopilnujà, aby osoby
niepe∏nosprawne mia∏y taki dost´p
do opieki zdrowotnej, jak inni ludzie.
• Aby otrzymywa∏y takà opiek´, jakiej
potrzebujà ze wzgl´du na swoje
specyficzne problemy.

• Ponadto nale˝y sprawdziç, czy placówki
opieki zdrowotnej sà w pobli˝u miejsca
zamieszkania osób niepe∏nosprawnych.

• Oraz czy osoby te sà traktowane przez
personel medyczny, tak jak wszyscy inni.
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• Paƒstwa sprawdzà czy osoby niepe∏nosprawne
sà dyskryminowane, je˝eli chodzi
o ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie
na ˝ycie.

• Sprawdzà te˝, czy nie odmawia si´ im pomocy
i w∏aÊciwego traktowania tylko dlatego,
˝e sà osobami niepe∏nosprawnymi.

26. Powrót do zdrowia
poprawa sprawnoÊci
Paƒstwa upewnià si´, ˝e osoby
niepe∏nosprawne mogà prowadziç niezale˝ne
i zdrowe ˝ycie, jak tylko to jest mo˝liwe.
Zapewnià odpowiednie wsparcie je˝eli chodzi
o zdrowie, prac´, nauk´ i opiek´ spo∏ecznà.

• B´dà pilnowa∏y, by dzia∏ajàce instytucje
zauwa˝a∏y potrzeby osób niepe∏nosprawnych
ju˝ od najwczeÊniejszych lat ˝ycia,
po to by otrzymywa∏y nale˝ytà pomoc.

• Pomoc ta b´dzie znajdowa∏a
si´ jak najbli˝ej miejsca zamieszkania.
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• Pracownicy instytucji wspierajàcych
i pomagajàcych b´dà szkoleni,
by jak najlepiej wykonywaç swoje zadania.

• Paƒtwa b´da si´ przyglàdaç i sprawdzaç
czy pomoc jest dobrze wykonywana.
Paƒstwa b´dà te˝ promowaç dost´pnoÊç
i znajomoÊç ró˝nych sposobów wspierania
osób niepe∏nosprawnych.

27. Praca
Osoby niepe∏nosprawne intelektualnie
tak jak inni ludzie majà prawo do pracy.

Paƒstwa b´dà zach´caç te osoby do pracy.

• Osiàgnà to tworzàc prawo, które zapewni
osobom niepe∏nosprawnym równe
i sprawiedliwe traktowanie ich w pracy.

• Oraz zapewni jednakowe prawa
pracownicze, warunki pracy i zarobki.
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PRAWO

• Paƒstwo dopilnuje, aby osoby
niepe∏nosprawne mia∏y prawo
do przyst´powania do zwiàzków
zawodowych, tak jak inni pracownicy.

• Sprawdzi te˝, czy mogà korzystaç
z przywilejów pracowniczych i szkoleƒ.

• Paƒstwa b´dà pomagaç w znalezieniu
i utrzymaniu pracy.

• Oraz w zak∏adaniu w∏asnych firm.

• B´dà promowaç zatrudnianie osób
niepe∏nosprawnych w urz´dach,
szpitalach i innych instytucjach publicznych.
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Paƒstwo zapewnia

• pomoc firmom, które dajà prac´
osobom niepe∏nosprawnym.

• odpowiednie miejsce pracy
oraz by osoby niepe∏nosprawne
potrafi∏y jà wykonaç.

• pomoc osobom niepe∏nosprawnym
w powrocie do pracy.

• sprawdzenie czy osoby niepe∏nosprawne
nie sà zmuszane do wykonywania
bezp∏atnej pracy.
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28. Standardy ˝ycia
Osoby niepe∏nosprawne majà równe prawa
do odpowiednio dobrego ˝ycia dla siebie
i swoich rodzin w∏àcznie z jedzeniem,
ubiorem, rzeczami gospodarstwa domowego
i czystà wodà.
Powinny one otrzymywaç pomoc
w podnoszeniu swojego poziomu ˝yciowego,
tak jak wszyscy inni.

Paƒstwa powinny mieç pewnoÊç, ˝e:

• osoby niepe∏nosprawne majà dost´p
do odpowiednich us∏ug i pomocy,
zwiàzanej z ich niepe∏nosprawnoÊcià
za cen´, na jakà je staç.

• Osoby niepe∏nosprawne, a zw∏aszcza
dziewczynki i kobiety oraz osoby starsze
powinny mieç zapewniony wystarczajàco
dobry poziom ˝ycia.

• Biedne osoby niepe∏nosprawne
otrzymujà pomoc od paƒstwa.
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• Osoby niepe∏nosprawne majà dost´p
do mieszkaƒ publicznych.

• Majà takie same jak inni ludzie szanse,
˝eby otrzymywaç emerytur´.

29. Udzia∏ w polityce

Osoby niepe∏nosprawne majà takie samo
prawo do brania udzia∏u w ˝yciu politycznym,
jak wszyscy.

• Posiadajà prawo do g∏osowania
i gwarancj´, ˝e sposób g∏osowania
i potrzebne do niego materia∏y b´dà
odpowiednio dla nich przygotowane.
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• Nale˝y zorganizowaç wsparcie, by pomóc
osobom niepe∏nosprawnym g∏osowaç
w taki sposób, w jaki chcà.

• Osoby niepe∏nosprawne mogà nale˝eç
do ró˝nych partii politycznych i organizacji,
w tym do organizacji osób
niepe∏nosprawnych.

• Majà tak˝e prawo do ubiegania
si´ o wybór na cz∏onka parlamentu.

• Majà tak˝e prawo do ubiegania
si´ o mandat radnego.
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30. Sport i wypoczynek
Osoby niepe∏nosprawne tak jak inne osoby
majà prawo do udzia∏u w sportach i ró˝nego
rodzaju formach wypoczynku.

Paƒstwa powinny dà˝yç do tego:

• By dla osób niepe∏nosprawnych by∏y
dost´pne ksià˝ki, telewizja,

• Kina, teatry i muzea,

TEATR

• Osoby niepe∏nosprawne mog∏y
ucz´szczaç do miejsc kultury,

• Oraz mieç mo˝liwoÊç bycia twórcà,
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PRAWO

• Prawo nie powinno utrudniaç dost´pu
osobom niepe∏nosprawnym do ksià˝ek
czy filmów.

• Szczególnie szanowane powinny
byç potrzeby osób nies∏yszàcych,
pos∏ugujàcych si´ j´zykiem migowym.

• Osobom niepe∏nosprawnym zapewnia
si´ wsparcie, by bra∏y udzia∏
w dzia∏alnoÊci sportowej.

• Sporty i inne formy wypoczynku b´dà
dla nich ∏atwo dost´pne.

• Dzieciom niepe∏nosprawnym,
tak jak innym dzieciom, zapewnia
si´ równy dost´p do zabawy, rekreacji
i sportu.
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31. Zbieranie informacji
Paƒstwa powinny zbieraç informacje, wyniki
badaƒ naukowych, dane statystyczne, których
potrzebujà by ta Konwencja mog∏a byç realizowana.
Informacje osobiste powinny byç poufne.
Paƒstwa muszà zapewniç osobom
niepe∏nosprawnym, tak jak wszystkim innym,
mo˝liwoÊç korzystania z tych informacji.

32. Wspó∏praca mi´dzy paƒstwami
Paƒstwa pracujà razem, by ta Konwencja by∏a
realizowana.

• Dzielà si´ informacjami, doÊwiadczeniami
i programami szkoleniowymi.

• Przekazujà wiedz´ na temat badaƒ
naukowych, które prowadzà.

• Wspó∏pracujà tak˝e z osobami
niepe∏nosprawnymi i ich organizacjami.
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33. Wprowadzanie Konwencji
w ˝ycie

• Paƒstwa powinny mieç jeden urzàd
nadzorujàcy wprowadzanie w ˝ycie
Konwencji.

• Powinny opracowaç sposób oceniania
jak dzia∏a ta Konwencja.

• I w∏àczyç w tà ocen´ osoby
niepe∏nosprawne.
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34. Komitet do spraw osób
niepe∏nosprawnych
˚eby upewniç si´, ˝e wszystko przebiega
tak jak nale˝y, zostanie wybrany specjalny
Komitet. B´dzie on pracowaç w ramach
Organizacji Narodów Zjednoczonych.

35. Raporty od paƒstw

• Ka˝de paƒstwo napisze raport o swoich
dzia∏aniach na rzecz osób niepe∏nosprawnych
i wyÊle go do Komitetu po 2 latach
od przystàpienia do Konwencji.

4 Lata

• Nast´pnie, ka˝de paƒstwo b´dzie
wysy∏a∏o raporty co 4 lata.

• Jak równie˝ dodatkowe raporty, je˝eli
Komitet o takie poprosi.
• Komitet zdecyduje, jakie informacje majà
byç zawarte w raportach.
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36. Co b´dzie dzia∏o si´
z raportami

Komitet sprawdzi raporty i przeka˝e paƒstwom
wskazówki i rady, co robiç dalej. Mo˝e tak˝e
poprosiç o wi´cej informacji.

3 miesiàce

• Je˝eli raport nie zostanie wys∏any
na czas, Komitet mo˝e daç ostrze˝enie
danemu paƒstwu, ˝e za 3 miesiàce
przyjadà do tego paƒstwa przedstawiciele
Komitetu i sprawdzà, co si´ dzieje.

• Wszystkie paƒstwa b´dà mog∏y zobaczyç
wszystkie raporty.

• Paƒstwa muszà zapewniç wszystkim
swoim mieszkaƒcom mo˝liwoÊç zapoznania
si´ z raportem oraz z uwagami Komitetu
na jego temat.

• Je˝eli b´dzie taka potrzeba, Komitet
wyÊle raporty do ró˝nych urz´dów
i organizacji ONZ pytajàc o opini´.
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37. Komitet i paƒstwa
pracujà razem
Ka˝de paƒstwo b´dzie wspó∏pracowa∏o
z Komitetem i pomaga∏o cz∏onkom
Komitetu, dostarczajàc informacji których
potrzebujà.

Komitet b´dzie zastanawia∏ si´ jak ulepszyç
dzia∏ania na rzecz osób niepe∏nosprawnych
w poszczególnych paƒstwach.

38. Jak Komitet b´dzie wspó∏pracowa∏
z innymi organizacjami
Jest bardzo wa˝ne, aby paƒstwa i Organizacja
Narodów Zjednoczonych pracowa∏y razem.

• Ró˝ne organizacje b´dà zapraszane przez
Komitet, aby udziela∏y rad i dostarcza∏y
informacji.

• Komitet mo˝e poprosiç inne organizacje
praw cz∏owieka o napisanie raportów,
je˝eli ich dzia∏alnoÊç dotyczy tej Konwencji.
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39. Raport Komitetu

2 Lata

Komitet b´dzie pisa∏ raporty co 2 lata
dla Zgromadzenia Ogólnego Organizacji
Narodów Zjednoczonych oraz dla Rady
Gospodarczej i Spo∏ecznej. Raporty b´dà
zawiera∏y ró˝ne pomys∏y z ró˝nych paƒstw,
co powinno byç zrobione dla osób niepe∏nosprawnych.

40. Spotkania paƒstw

Paƒstwa b´dà si´ cz´sto spotykaç w sprawie
realizacji tej Konwencji.

6 Miesi´cy

Pierwsze spotkanie ma si´ odbyç nie póêniej
ni˝ 6 miesi´cy od wejÊcia w ˝ycie Konwencji.
Sekretarz Generalny ONZ ustali terminy
nast´pnych spotkaƒ.

41. Przechowywanie raportów
i informacji
Sekretarz Generalny Organizacji Narodów
Zjednoczonych b´dzie przechowywaç
informacje i raporty dotyczàce tej Konwencji.
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42. Podpisanie Konwencji
Marzec 2007

30
KONWENCJA

Paƒstwa mog∏y podpisywaç Konwencj´
poczàwszy od 30 marca 2007 roku w G∏ównej
Siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych
w Nowym Jorku. Polska podpisa∏a Konwencj´
w tym dniu.

43. Pozwolenie i zgoda
Paƒstwa, które podpisa∏y Konwencj´ decydujà,
kiedy dane paƒstwo rozpocznie realizacj´
Konwencji w swoim kraju.
Inne paƒstwa, które nie podpisa∏y od razu
Konwencji, te˝ mogà do niej póêniej przystàpiç.

44. Grupy paƒstw
Niektóre kraje sà po∏àczone w organizacje
mi´dzynarodowe, tak jak na przyk∏ad Unia
Europejska.

Te organizacje równie˝ majà prawo g∏osu
dotyczàce tej Konwencji.
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45.Kiedy Konwencja zacznie
obowiàzywaç ?
30 Dni
Konwencja zacznie obowiàzywaç w miesiàc
po tym jak przy∏àczy si´ do niej 20 paƒstw.

46. Przestrzeganie Konwencji
Paƒstwa nie mogà odmówiç podpisania ˝adnej
wa˝nej cz´Êci Konwencji.

47. Poprawki i zmiany
do Konwencji

Ka˝de paƒstwo mo˝e poprosiç o zmiany
w Konwencji. Mo˝e to uczyniç piszàc
do Sekretarza Generalnego ONZ, który
poinformuje o tym inne paƒstwa.
Paƒstwa zdecydujà czy potrzebujà spotkaç
si´ i przedyskutowaç ten pomys∏
oraz czy go zatwierdziç.
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48. Je˝eli paƒstwo chce
zrezygnowaç z Konwencji
Paƒstwo mo˝e wycofaç si´ z Konwencji piszàc
do Sekretarza Generalnego. Konwencja
przestanie obowiàzywaç w tym paƒstwie w rok
od otrzymania odpowiedzi Sekretarza Generalnego.

49. Przyst´pnoÊç informacji
Ta Konwencja b´dzie dost´pna w formie
∏atwej do zrozumienia oraz w innych
dostosowanych formach.

50. Konwencja w innych j´zykach
Ta Konwencja jest wydrukowana w j´zykach:
arabskim, angielskim, chiƒskim, francuskim,
rosyjskim i hiszpaƒskim.
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Opracowanie

To opracowanie powsta∏o dla osób
z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà.
Tekst w wersji angielskiej zosta∏ przygotowany
dla Departamentu Prac i Emerytur przez Easy
To Read Service@ Inspired Services Publishing
Ltd. JSL 366/07, Listopad 2007.

Za zgodà wykonawcy, Polskie Stowarzyszenie
na Rzecz Osób z UpoÊledzeniem Umys∏owym
wykorzysta∏o wersj´ angielskà do przygotowania
tego opracowania.

www.psouu.org.pl

Koszty zosta∏y pokryte z dotacji Paƒstwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych.
Grudzieƒ 2008.
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Rzecznictwo w∏asne osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà (self - adwokatura).
BezpoÊrednie wyst´powanie w interesie w∏asnym poszczególnych osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà oraz grup tych osób nazywane jest self - adwokaturà,
(self-advocacy) bàdê rzecznictwem w∏asnym. Self - adwokatura ma na celu wzmocnienie
osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà, poprzez wspieranie ich w dzia∏alnoÊci
oraz umo˝liwienie im przejmowania odpowiedzialnoÊci za niektóre a czasami wszystkie
dziedziny swojego ˝ycia. Self - adwokatura jest sposobem zaanga˝owania osób
z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà w ˝ycie spo∏eczne i w∏àczenie ich do wp∏ywania
na polityk´ swojej lokalnej spo∏ecznoÊci.
Osoba, która mówi o sobie, ˝e jest „self - adwokatem“ jest osobà, która naby∏a bàdê
nabywa umiej´tnoÊci efektywnego wypowiadania si´, negocjowania i zabezpieczania
swoich osobistych interesów, potrzeb oraz praw. Bardzo wa˝nym aspektem „bycia self
- adwokatem“ jest samodzielne podejmowanie decyzji i ponoszenie za nie odpowiedzialnoÊci. Bycie rzecznikiem w∏asnych praw wymaga dobrego przygotowania.
Self - adwokatury trzeba si´ nauczyç, jak ka˝dej innej umiej´tnoÊci.
Dlatego te˝ osoby z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà poza uczestnictwem w zaj´ciach
terapeutycznych biorà udzia∏ w ró˝norodnych szkoleniach i konferencjach.
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepe∏nosprawnoÊcià Intelektualnà od 2001
roku prowadzi dzia∏ania, które opierajà si´ na wspieraniu doros∏ych osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà w konstruktywnym pokonywaniu problemów w ˝yciu osobistym
i spo∏ecznym. Partnerstwo oraz psychologiczne uprawomocnienie osoby z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà jako podmiotu w∏asnych dzia∏aƒ prowadzi do wzrostu
kompetencji spo∏ecznych i obywatelskich u rzeczników w∏asnych praw.
Obecnie ruch rzecznictwa w∏asnego w Polsce opiera si´ na trzech g∏ównych filarach:
edukacji prawnej i obywatelskiej osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà, tworzeniu
lokalnych grup self - adwokatów i ich wspó∏pracy z w∏adzami stowarzyszenia oraz
z w∏adzami lokalnymi, wspó∏pracy mi´dzynarodowej, poprzez utrzymywanie kontaktów
z osobami z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà, przedstawicielami grup self - adwokatów
z ró˝nych paƒstw i jednoczeÊnie cz∏onkami Europejskiej Platformy Self - Adwokatów.
Efektem tych dzia∏aƒ jest powstawanie grup self - adwokatów, a nast´pnie ich
uczestnictwo w tworzeniu polityki lokalnej. Poprzez udzia∏ w mi´dzynarodowych
konferencjach polscy self - adwokaci nawiàzali kontakty mi´dzynarodowe
i rozpocz´li dzia∏ania zmierzajàc do przyj´cia polskiej grupy do Europejskiej
Platformy Self - Adwokatów.
W 2009 roku PSOUU zaplanowa∏o zorganizowanie kilku konferencji self - adwokatów
na temat Konwencji o Prawach Osób Niepe∏nosprawnych, na które serdecznie zapraszamy.

Dorota T∏oczkowska
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z UpoÊledzeniem Umys∏owym
Biuro Zarzàdu G∏ównego

