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1. Priorytety i prawo Unii Europejskiej dotyczące pracy i życia w 

integracji. 
 

Europejska Karta Społeczna 

Artykuł 15 

Prawo osób niepełnosprawnych do samodzielności, integracji społecznej i do udziału w życiu 

wspólnoty 

 

W celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym, bez względu na ich wiek, charakter i 

przyczynę niepełnosprawności, skutecznego wykonywania prawa do samodzielności, 

integracji społecznej i do udziału w życiu wspólnoty, Strony zobowiązują się: 

1. podjąć konieczne środki w celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym poradnictwa, 

kształcenia i szkolenia zawodowego w ramach powszechnie obowiązujących uregulowań 
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zawsze, gdy jest to możliwe lub, jeżeli nie ma takiej możliwości, w ramach 

wyspecjalizowanych instytucji publicznych lub prywatnych; 

2. popierać ich dostęp do zatrudnienia w drodze wszelkich środków mogących zachęcać 

pracodawców do zatrudniania lub utrzymywania w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych 

w zwykłym środowisku pracy oraz do dostosowywania warunków pracy do potrzeb tych 

osób lub, w przypadku braku możliwości ze względu na niepełnosprawność, w drodze 

dostosowywania lub tworzenia miejsc pracy chronionej, odpowiednio do stopnia 

niepełnosprawności. Środki te mogą usprawiedliwiać, w niektórych przypadkach, 

odwoływanie się do wyspecjalizowanych służb pośrednictwa pracy oraz do innych służb 

wsparcia; 

3. popierać ich pełną integrację i pełny udział w życiu wspólnoty, szczególnie w drodze 

środków, w tym pomocy technicznej, mających na celu pokonywanie przeszkód w 

porozumiewaniu się i przemieszczaniu się oraz poprzez umożliwianie im korzystania ze 

środków transportu, mieszkań, działalności kulturalnej i rozrywki. 

 

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej (2000/c/364/01) 

 

Artykuł 21  

Zakaz dyskryminacji 

 

Zabrania się wszelkiej dyskryminacji ze względu na: płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie 

etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, wyznanie lub wiarę, przekonania polityczne 

i inne poglądy, przynależność do mniejszości narodowej, własność, urodzenie, 

niepełnosprawność, wiek bądź orientację seksualną. 

 

Artykuł 26 

Integracja osób niepełnosprawnych 

 

Unia uznaje i przestrzega prawa osób niepełnosprawnych do korzystania ze środków 

mających na celu zapewnienie im niezależności, integracji społecznej i zawodowej oraz 

uczestnictwa w życiu społeczności. 
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Konwencja Nr 159 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca rehabilitacji zawodowej i 

zatrudnienia osób niepełnosprawnych (Genewa 1983) 

 

Artykuł 2 

 

Każdy Członek, zgodnie z warunkami, praktyką i możliwościami krajowymi, opracuje i 

realizować będzie politykę krajową w dziedzinie rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych oraz będzie dokonywał jej okresowego przeglądu. 

 

Artykuł 3 

 

Polityka ta będzie zmierzała do zapewnienia, aby właściwe środki rehabilitacji zawodowej 

były dostępne dla wszystkich grup osób niepełnosprawnych, oraz do popierania możliwości 

zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. 

 

Standardowe Zasady Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych ONZ, 1993 

 

Zasada 3. Rehabilitacja. 

… 

1. Wszystkie osoby niepełnosprawne, które wymagają rehabilitacji, łącznie z osobami 

głęboko upośledzonymi i/lub dotkniętymi sprzężonymi kalectwami, powinny mieć do 

niej dostęp.  

… 

 

Zasada 4. Służby wspierające 

1. Państwa powinny zagwarantować, w zależności od potrzeb  osób  niepełnosprawnych, 

zaopatrzenie w urządzenia pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny oraz zapewnić 

indywidualną pomoc w postaci osobistych asystentów i tłumaczy, co stanowić będzie 

ważny czynnik wyrównywania ich szans. 

… 
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6. Państwa  powinny  wspierać opracowywanie programów nastawionych na świadczenie 

zindywidualizowanej pomocy za pośrednictwem osobistych asystentów i tłumaczy, 

zwłaszcza osobom głęboko upośledzonym lub dotkniętym sprzężonymi kalectwami. 

Programy  takie  zwiększyłyby  poziom  uczestnictwa  osób niepełnosprawnych w 

codziennym życiu - w domu, w pracy i w szkole oraz podczas  zajęć rekreacyjnych. 

… 

Zasada 7.  Zatrudnienie 

… 

7. Nadrzędnym celem powinno być zawsze zatrudnianie osób niepełnosprawnych na 

otwartym rynku pracy. Dla osób niepełnosprawnych, których potrzeb nie da się w ten sposób 

zaspokoić, alternatywą powinny być małe zakłady pracy chronionej lub zatrudnienie 

wspomagane. Programy tego typu należy oceniać pod względem ich trafności i skuteczności 

w tworzeniu możliwości zatrudniania osób niepełnosprawnych. 

… 

 

Rada Europy  - Deklaracja Polityczna „Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych – 

wzmocnienie spójnej polityki na rzecz i poprzez pełne uczestnictwo” – II Europejska 

Konferencja ministrów odpowiedzialnych za integracyjną politykę na rzecz osób 

niepełnosprawnych, Malaga, maj 2003 

 
... 

Zważywszy, że: 

… 

21. zasadniczym celem jest tworzenie odpowiednich warunków ekonomicznych, społecznych, 

edukacyjnych, środowiskowych, zdrowotnych i zatrudnienia, chcąc zapewnić każdej osobie 

niepełnosprawnej szansę zachowania do końca życia maksymalnej wydolności oraz 

przeciwdziałać niepełnosprawności; 

… 
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23. równy dostęp do zatrudnienia stanowi klucz do uczestniczenia w życiu społeczny, należy 

dokonać postępu w zakresie integracji osób niepełnosprawnych na rynku pracy, najlepiej na 

otwartym rynku pracy, przesuwając punkt koncentracji na ocenę ich możliwości i wdrażanie 

aktywnej polityki, biorąc pod uwagę to, że mając w dyspozycji zróżnicowaną siłę roboczą 

dzięki zapewnieniu osobom niepełnosprawnym dostępu do normalnych rynków pracy, 

przysparzamy dodatkowe wartości całemu społeczeństwu; 

… 

28. jakkolwiek nieznaczna, to jednak wciąż rosnąca liczba osób niepełnosprawnych wymaga 

wysokiego stopnia wsparcia, konieczne jest wzmocnienie struktur wokół tych osób i ich 

rodzin, przy zachowaniu dotychczasowego modelu służb społecznych; 

… 

Zobowiązujemy się 

… 

36. do wpływania na postęp w zakresie integracji osób niepełnosprawnych na rynku pracy, 

koncentrując się bardziej na ocenie ich umiejętności, w szczególności umiejętności 

zawodowych, a także do zwiększania dostępu do doradztwa zawodowego i szkolenia oraz 

zatrudnienia; 

… 

46. do działania na rzecz włączania osób niepełnosprawnych do procesu podejmowania 

decyzji dotyczących ich osobiście oraz organizacji osób niepełnosprawnych do kształtowania 

polityki, zwracając szczególną uwagę na osoby z wieloma rodzajami niepełnosprawności lub 

skomplikowanymi zaburzeniami oraz tych, którzy nie są w stanie samodzielnie reprezentować 

swoich interesów; 

… 
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2. Niepełnosprawność intelektualna – zmiana podejścia 

 od podejścia medycznego do społecznego, 

 od zniewolenia opieką do aktywności oraz wspierania w samodzielności i 

niezależności, 

 od izolacji do włączania w główny nurt życia społecznego, 

 od pozbawiania praw do korzystania z pełni praw i rzecznictwa swoich praw (self-

adwokatura). 

 

 

3. Praca jako najpełniejsza forma włączenia społecznego: 

 możliwość zdobycia tożsamości związanej z ważną rolą społeczną, cenioną w 

rodzinie i społeczeństwie. Możliwość identyfikowania się z nią. Prestiż, 

 zarobek, źródło utrzymania mające wpływ na miejsce w rodzinie, niezależność 

ekonomiczną, w aspekcie psychologicznym – poprawiania samooceny, pewności 

siebie, odwagi, 

 kontakty społeczne w hierarchii zawodowej i życiu towarzyskim, 

 bogactwo sytuacji społecznych poza życiem rodzinnym, 

 większa wolność wyborów i wpływu na swoje życie. 

 

4. Wspieranie – definicje. 
 

4.1. Przez wspieranie rozumie się różnego rodzaju pomoc, która osobie niepełnosprawnej 

doświadczającej wielorakich ograniczeń umożliwia maksymalnie własnym 

wysiłkiem i przy wykorzystaniu własnych zasobów możliwości i umiejętności 

wykonywać czynności życia codziennego, wypełniać role społeczne i rozwiązywać 

problemy w sposób i w zakresie zgodnym z własnymi preferencjami i wyborami. 

Wspieranie umożliwia większą samodzielność i niezależność oraz przeżywanie 

sprawstwa mimo istnienia ograniczeń wynikających z niepełnosprawności. 

Wspieranie nie jest tożsame z opieką, gdyż ta zakłada zapewnienie bezpieczeństwa i 

zaspokojenie podstawowych potrzeb biologicznych według planu opiekuna a nie 

zakłada wykorzystania potencjału podopiecznego i rozwoju samodzielności, a także 

nie daje mu możliwości wyborów. 
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4.2. Wspieranie bezpośrednie 

 Różnego rodzaju działania umożliwiające samodzielne (w mniejszym lub 

większym stopniu, zależnie od indywidualnych możliwości) wykonanie zadania. 

Od wykonywania części czy tylko najtrudniejszych jego fragmentów, 

podpowiadanie, po obserwację wspomagającą, motywującą i dającą większą 

pewność, 

 Szkolenia i praktyki z użyciem specjalnych metod, w małych grupach lub 

indywidualnie. 

 
4.3. Wspieranie pośrednie. Tworzenie warunków ułatwiających przezwyciężanie 

ograniczeń. W pracy mogą to być: 

 specjalne oprzyrządowanie, 

 specjalny sposób wykonania zadania,  

 dostosowana organizacja miejsca pracy, system motywujący, w tym wsparcie ze 

strony brygadzisty, itp. 

 

4.4. Cechą charakterystyczną wspierania jest: 

 systematyczne, planowe dążenie do rozwoju i poszerzenia zakresu 

samodzielności. Zatem zakłada się ewaluację, tzn. dostosowywanie wsparcia do 

zmieniającego się zapotrzebowania, 

 poszerzanie obszarów własnego wyboru formy i zakresu wspierania 

(decydowanie). 

 

5. Wnioski. 
 
5.1.  Osoby z niepełnosprawnością intelektualną z racji specyfiki swojej 

niepełnosprawności związanej z istotnym obniżeniem sprawności intelektualnej i 

psychomotorycznej oraz z trudnościami uczenia się wymagają szczególnej pomocy. 

W aktywizacji zawodowej pomoc ta obejmuje: 

 specjalne metody szkolenia, 

 dostatecznie długi okres szkolenia, 

 powtarzalność szkolenia, 

 praktykę, 
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 praktyczne wprowadzanie na stanowisko pracy, 

 wspieranie bezpośrednie i pośrednie w toku zatrudnienia. 

 

5.2.  Szczególne trudności w wejściu i utrzymaniu się na rynku pracy mają osoby 

doświadczające ograniczeń i dysfunkcji w wielu sferach funkcjonowania łącznie, 

niezdolne do samodzielności, mające ograniczoną zdolność do niezależnego życia z 

powodu braku dostatecznego rozeznania oraz mające trudności w procesie uczenia się. 

 

5.3.  Osoby te, aby uzyskać sukces w aktywizacji zawodowej wymagają 

specjalnego wielokierunkowego, ciągłego wsparcia. 

 

5.4.  Formy wsparcia muszą obejmować nie tylko wąsko rozumiane czynności 

pracy ale również sytuację pracy i rolę pracownika w środowisku pracy. 

 

5.5.  Powodzenie w aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością 

intelektualną wymaga zorganizowanego życia we wszystkich jego wymiarach 

(mieszkalnictwo, czas wolny itp.). 

 

 

Dziękuję za uwagę. 


