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Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych.
W tej ulotce znajdą Państwo najważniejsze informacje o tym,
co Konwencja mówi na temat dostępności różnych sfer życia społecznego i możliwości uczestnictwa w nim osób niepełnosprawnych.

Niezależne życie osób niepełnosprawnych może być utrudnione lub uniemożliwione nie tylko ze
względu na uszkodzenie organizmu, ale przede wszystkim z powodu określonych postaw innych osób
oraz nieprzystosowanego otoczenia (architektura, transport, komunikacja itp.) i sposobu organizacji życia
społecznego (prawo, administracja, system wsparć, usługi itp.).
Aby umożliwić osobom niepełnosprawnym prowadzenie niezależnego życia i pełne uczestnictwo we
wszystkich jego aspektach, Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych zobowiązuje państwa, które
ją podpisały do zapewnienia osobom niepełnosprawnym, na równi z innymi osobami:

•

dostępu do: infrastruktury (budynków, dróg, transportu, mieszkań, zakładów opieki zdrowotnej, szkół,
zakładów pracy, instytucji kultury itp.), informacji i komunikacji (technologii i systemów informacyjnokomunikacyjnych, Internetu), a także innych urządzeń i usług, powszechnie dostępnych lub zapewnionych zarówno w miastach, jak i na wsi (artykuł 9).
Brak dostępu do powyższych sfer oznacza dla osoby niepełnosprawnej wykluczenie,
izolację, dezorientację, bezradność, bezczynność oraz uzależnienie od innych osób
i usług.
Konwencja wymienia działania, które pomagają to zmienić.
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•

dostępu osób niepełnosprawnych do wymiaru sprawiedliwości, na równi z innymi osobami. Konwencja zobowiązuje państwa, które ją podpisały do wprowadzenia odpowiednich zmian w procedurach
prawnych oraz zapewnienia pracownikom wymiaru sprawiedliwości i osobom niepełnosprawnym
odpowiedniej pomocy (artykuł 13).

Uczestnictwo w życiu społecznym jest związane z realizacją wielu praw. Konwencja wymienia kolejno:

•

prawo do edukacji, która, aby była realizowana bez dyskryminacji i na zasadach równych szans musi
włączać osoby niepełnosprawne do systemu szkolnictwa i zapewniać niezbędne, dostosowane do
indywidualnych potrzeb wsparcie. Edukacja włączająca powinna trwać przez całe życie stosownie
do potrzeb osób niepełnosprawnych. System edukacji musi umożliwiać osobom niepełnosprawnym
zdobycie umiejętności życiowych i społecznych oraz ułatwiać edukację przez zastosowanie wszelkich
środków i form dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności (artykuł 24),

•

prawo do korzystania z możliwości najwyższego poziomu ochrony zdrowia, bez dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność (artykuł 25),

•

prawo do rehabilitacji, której celem jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym uzyskania i utrzymania jak największej niezależności, pełnych zdolności fizycznych, umysłowych, społecznych i zawodowych, a także pełnej integracji ze społeczeństwem i udziału we wszystkich aspektach życia (artykuł 26),

•

prawo do pracy i zatrudnienia, na zasadzie równości z innymi osobami, z zakazem dyskryminacji
w wyborze i kwalifikacji do pracy oraz wszelkich form zatrudnienia, ciągłości zatrudnienia, zawodowego
awansu, płacy, bezpiecznych i higienicznych warunków pracy itp. oraz racjonalnych usprawnień w miejscu pracy. A także ochrony przed pracą przymusową (artykuł 27),

•

prawo do odpowiedniego poziomu życia i ochrony socjalnej osoby niepełnosprawnej i jej rodziny bez
dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność (artykuł 28),

•

prawo do udziału w życiu politycznym i publicznym, zwłaszcza prawo do wyrażenia swej woli jako wyborca, prawo do uczestnictwa w organizacjach pozarządowych, w szczególności możliwość tworzenia
organizacji osób niepełnosprawnych w celu reprezentowania swych interesów na szczeblu krajowym,
regionalnym i lokalnym (artykuł 29),

•

prawo do udziału w życiu kulturalnym, rekreacji, wypoczynku i sporcie (artykuł 30).
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