
Prezentacja projektu „Śląskie bez barier” oraz wymogów, jakie wynikają z Konwencji ONZ
o prawach osób niepełnosprawnych i powinny zostać wdrożone w województwie



Śląskie bez barier

Okres realizacji: 1.04.2017 r. - 31.03.2019 r.

Realizacja:
Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych „MOST”,
Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides.

Patronaty:
Wojewoda Śląski – Jarosław Wieczorek
Biuro Rzecznika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych



Cel projektu:
Głównym celem projektu jest monitoring stopnia 
wdrożenia Konwencji ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych w śląskich jednostkach 
administracji publicznej oraz dostarczenie 
władzom tych jednostek informacji w jaki sposób 
mogą poprawić dostępność dla osób 
z niepełnosprawnością i, jeżeli będzie to 
konieczne, pozyskać dotację na konieczne 
modyfikacje. 



Efekty projektu:
• Poprawa jakości życia mieszkańców województwa oraz dostępności usług 

świadczonych przez samorządy dla osób z niepełnosprawnościami,
• Przeciwdziałanie dyskryminacji poprzez wdrożenie jasnych i prostych procedur 

postępowania w przypadku usług kierowanych do osób 
z niepełnosprawnościami, 

• Wzrost praktycznej wiedzy co najmniej 54 przedstawicieli śląskich jednostek 
administracji z zakresu wdrażania Konwencji ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych w swojej instytucji, dzięki udziałowi w indywidualnych 
spotkaniach i wspólnej pracy,

• Opracowanie zbiorczego raportu o stanie wdrożenia Konwencji ONZ 
w województwie śląskim.



Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych:
• To pierwszy międzynarodowy akt prawny, który odnosi się kompleksowo do osób 

niepełnosprawnych, przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 
13 grudnia 2006 r., w Polsce został ratyfikowany w dniu 06 września 2012 r.,

• Głównym jej celem jest „popieranie, ochrona i zapewnienie pełnego i równego 
korzystania ze wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności przez wszystkie 
osoby niepełnosprawne oraz popieranie poszanowania ich przyrodzonej godności”,

• Konwencja ONZ opiera się między innymi na poszanowaniu przyrodzonej godności, 
autonomii osoby, w tym swobody dokonywania wyborów, niedyskryminacji, pełnym 
i skutecznym udziale i włączaniu w społeczeństwo, poszanowaniu odmienności 
akceptacji osób niepełnosprawnych, równości szans i dostępności.



Działania projektu:
Są realizowane w oparciu o „Metodologię prowadzenia monitoringu
działań jednostek administracji pod kątem realizacji praw osób 
z niepełnosprawnościami zawierającą minimalne wymogi dla 
przeprowadzenia tego monitoringu, w tym projekt
narzędzia do wykorzystania przez projektodawców przy prowadzeniu ww. 
monitoringu”, która została opracowana przez zamawiającego badanie –
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej we współpracy 
z Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. 



Kogo zaprosiliśmy do udziału w projekcie?
• Śląski Urząd Wojewódzki, 
• Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 
• 5 jednostek administracji zespolonej działającej na poziomie wojewódzkim 

(np. Kuratorium Oświaty),
• 6 gmin miejskich, 5 miejsko-wiejskich, 8 wiejskich,
• 14 starostw powiatowych,
• 14 miast na prawach powiatu.
Zgodnie z Metodologią odbyło się losowanie samorządów, które zostaną 
zaproszone do udziału w badaniu. Raport z losowania został przesłany do 
Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.



Przebieg monitoringu – zadania i etapy
(por. dalej):

• Zadanie 1 - Badanie  stanu wdrożenia Konwencji ONZ w śląskich 
jednostkach administracji i wypracowanie oraz wdrożenie 
rekomendacji
• Zadanie 2 – Weryfikacja wdrożenia rekomendacji i ich 
wykorzystanie do zmiany w zakresie realizowanych zadań 
publicznych.



Zadanie 1 – Badanie  stanu wdrożenia Konwencji ONZ w śląskich jednostkach 
administracji i wypracowanie oraz wdrożenie rekomendacji:

Etap I – Zbieranie danych o instytucji monitorowanej:
Ankieta samooceny, która jest wypełniana 1 raz dla całej instytucji (uczestnicy badania przeprowadzą 
samoocenę w postaci wypełnienia ankiety dostępnej on-line).

Etap II – Zbieranie danych o instytucji monitorowanej:
Zespół monitorujący dokona analizy samooceny z wykorzystaniem dostępnych danych takich jak np. 
uchwały, zarządzenia, strony www, itp. 
Samorząd jest proszony tylko i wyłącznie o pomoc w odnalezieniu właściwych danych.

Etap III - Przeprowadzenie konsultacji na temat działań instytucji monitorowanej:
Zespół monitorujący przeprowadza konsultacje np. z osobami z niepełnosprawnościami i organizacjami 
pozarządowymi działającymi na ich rzecz oraz np. wybranymi przedstawicielami samorządu. 
Konsultacje są prowadzone w celu lepszego przygotowania właściwego badania. 
Za przygotowanie i realizację konsultacji odpowiada zespół monitorujący. 



Zadanie 1 – Badanie  stanu wdrożenia 
Konwencji ONZ w śląskich jednostkach 
administracji i wypracowanie oraz wdrożenie 
rekomendacji:

Etap IV – Wstępny przegląd w instytucji 
monitorowanej:

Bezpośrednie spotkanie wszystkich członków 
zespołu monitorowego z personelem instytucji 
monitorowanej. 

Etap V – Opracowanie planu monitoringu.

Etap VI – Przeprowadzenie monitoringu.

Etap VII – Tworzenie rekomendacji.



Zadanie 1 – Badanie  stanu wdrożenia Konwencji ONZ w śląskich jednostkach 
administracji i wypracowanie oraz wdrożenie rekomendacji:

Etap VIII – Przygotowanie raportu.

Etap IX – Wdrożenie rekomendacji, które mogą być wykorzystane w toku projektu 
i ich wykorzystanie może zostać zweryfikowane.



Zadanie 2 – Weryfikacja wdrożenia rekomendacji i ich wykorzystanie do 
zmiany w zakresie realizowanych zadań publicznych.

Etap I - Wizyta weryfikująca:

W toku wizyty zespół monitoringowy ocenia co najmniej te typy rekomendacji, które 
zakwalifikowano jako możliwe do wdrożenia. 

Etap II – Opracowanie raportu z weryfikacji:

W ramach w/w oceny sporządza się raport weryfikacyjny w dwóch kopiach dla każdej 
ze stron. 

Raport zostanie przekazany wyłącznie badanej jednostce oraz Ministerstwu Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej.



Zadanie 2 – Weryfikacja wdrożenia rekomendacji i ich wykorzystanie do 
zmiany w zakresie realizowanych zadań publicznych.

Etap III – Opracowanie zbiorczego raportu z monitoringu dla całego województwa 
śląskiego:

Integralną częścią raportu jest wyciąg w formie prezentacji oraz e-platforma 
prezentująca zagregowane i anonimowe dane dla całego województwa.



Możliwość pozyskania dotacji na działania z zakresu konsultacji społecznych i 
wsparcia ciał dialogu obywatelskiego lub możliwość działania w ramach 
projektów:

1. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – priorytet III „Aktywni obywatele”, kierunek 
działania 1 „zwiększanie wpływu obywateli na polityki publiczne”.

2. Rządowy Program na Rzecz Aktywności Osób Starszych – priorytet III 
„Partycypacja społeczna osób starszych”.

3. Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i 
zawodowego osób niepełnosprawnych.

4. PO WER Działanie 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa.



Możliwość pozyskania dotacji na działania z zakresu wsparcia w tworzeniu 
dostępnego prawa i poprawy jakości obsługi w urzędzie:

1. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – priorytet III „Aktywni obywatele”, kierunek działania 1 
„zwiększanie wpływu obywateli na polityki publiczne” oraz kierunek działania 3 „Wzrost 
znaczenia organizacji strażniczych i rzeczniczych”.

2. Międzynarodowy PO WER 4.3 Typ działania 6. Inwestycje w zdolności instytucjonalne i w 
sprawność administracji publicznej oraz efektywność usług publicznych na szczeblu 
krajowym, regionalnym i lokalnym w celu przeprowadzenia reform, z uwzględnieniem 
lepszego stanowienia prawa i dobrego rządzenia. Nabór trwa do 31 marca 2018 r.

3. Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób 
niepełnosprawnych.

4. PO WER Działanie 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa.

5. PO WER Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.



Możliwość pozyskania dotacji na działania z zakresu usług wspierających osoby z 
niepełnosprawnością w ich codziennym życiu i na rozwój współpracy 
międzysektorowej:

1. Rządowy Program na Rzecz Aktywności Osób Starszych – priorytet IV „Usługi społeczne dla osób starszych” i 
priorytet I „Edukacja osób starszych”.

2. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – priorytet II „Aktywne społeczeństwo”, kierunek działania 5 „Wspieranie 
aktywnych form integracji społecznej”.

3. Usługi opiekuńcze dla osób zależnych – w ramach mikroinnowacji społecznych PO WER.
4. Międzynarodowy PO WER 4.3 Typ działania 2. Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej 

jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. Nabór trwa do 31 
marca 2018 r.

5. Prawie wszystkie konkursy – PFRON.
6. RPO WSL, 9.1.5 „Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym” oraz 9.1.1 i 

9.1.2 „Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT i ZIT”.
7. RPO WSL, 9.2.5 „Rozwój usług społecznych” oraz 9.2.6 „Rozwój usług zdrowotnych” i w ramach ZIT, RIT i OSI: 9.2.1, 

9.2.2, 9.2.3 „Rozwój usług społecznych i zdrowotnych”.
8. RPO WSL, 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług 

społecznych”.
9. PO WER: Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna



Możliwość pozyskania dotacji na działania z zakresu monitoringu dostępności 
przestrzeni publicznych, dostępności informacji oraz wsparcia osoby z 
niepełnosprawnością w jej mobilności:

1. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – priorytet II „Aktywne społeczeństwo”, 
kierunek działania 5 „Wspieranie aktywnych form integracji społecznej”.

2. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – priorytet III „Aktywni obywatele”, kierunek 
działania 3 „Wzrost znaczenia organizacji strażniczych i rzeczniczych”.

3. RPO WSL 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych.
4. PO WER Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i 

planowania przestrzennego.
5. Program PFRON – obszar B, na likwidację barier w urzędach, placówkach 

edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia 
osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.



Podnoszenie świadomości społecznej i zwalczanie stereotypów  – możliwość 
pozyskania dotacji na działania antydyskryminacyjne:

1. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – priorytet II „Aktywne społeczeństwo”, kierunek 
działania 5 „Wspieranie aktywnych form integracji społecznej”.

2. Ministerstwo Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia 2.4 – Systematyczny 
przegląd mediów tj.: prasy, Internetu, radia i telewizji w zakresie przedstawiania osób 
cierpiących na zaburzenia psychiczne i tematyki samobójstw

3. Fundacja Batorego - Demokracja w Działaniu Przeciwdziałanie dyskryminacji
4. Konkursy samorządów np. Miasto Katowice ,,Edukacja antydyskryminacyjna, której celem 

jest dążenie do poszanowania godności, wolności i prawa do odrębności oraz 
przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami dla uczniów 
szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych".

5. PFRON - Jesteśmy razem! – zmiana postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych



Dziękujemy za uwagę.
Agnieszka Budzyńska, Krzysztof Hołyński


