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Jak przekroczyć bariery mentalne 

w kontaktach urzędników 

(przedstawicieli jednostek publicznych) 

z osobami z niepełnosprawnościami? 



KONWENCJA ONZ O PRAWACH OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

CEL KONWENCJI

• Ochrona i zapewnienie pełnego i 
równego korzystania z praw 
człowieka i podstawowych 
wolności przez osoby z 
niepełnosprawnościami

• Wprowadzenie standardów 
postępowania zapewniającym 
osobom z niepełnosprawnościami 
realizację ich praw.

• KONWENCJA PRZYJĘTA ZOSTAŁA 
PRZEZ ZGROMADZENIE OGÓLNE 
NARODÓW ZJEDNOCZONYCH 13 
GRUDNIA 2006 ROKU

• RZĄD POLSKI PODPISAŁ JĄ 20 
MARCA 2007

• RATYFIKACJA KONWENCJI PRZEZ 
POLSKĘ MIAŁA MIEJSCE 6 
WRZEŚNIA 2012 ROKU



ZAŁOŻENIA PROJEKTU

Warstwowo losowy 
dobór próby

• Urząd Marszałkowski

• Urząd Wojewódzki

• Administracja zespolona

• Starostwa powiatowe

• Urzędy miast

• Gminy miejsko-wiejskie

• Gminy wiejskie

Metodologia badania

• Opracowana przez 
MRPiPS

• Obejmująca różne 
obszary działania i 
potrzeby osób z różnymi 
niepełnosprawnościami

• Zakładająca 
opracowanie 
rekomendacji

Interdyscyplinarne 
zespoły

• Odbiorca działań 
(Osoba z 
niepełnosprawnością)

• Społecznik 
(osoba z 
doświadczeniem w 
pracy z osobami 
niepełnosprawnymi

• Badacz



PRZEBIEG MONITORINGU

Ankieta 
samooceny

Weryfikacja 
Ankiety

Konsultacje
Plan 

monitoringu

Monitoring
Opracowanie 
rekomendacji

Raport 
końcowy

Weryfikacja



PROBLEMY, 

JAKIE NAPOTKAŁY 

ZESPOŁY MONITORINGOWE



1. Brak świadomości związanej z potrzebami osób 

z niepełnosprawnościami (OzN) w szczególności w zakresie 

ich samodzielności. 

2. Brak świadomości odnośnie barier jakie istnieją w danym 

urzędzie. 

3. Przeświadczenie, że dana IM robi bardzo dużo dla OzN

i nie ma potrzeby czy przestrzeni do zmian. 



NAJWAŻNIEJSZE BARIERY 

WE WDRAŻANIU 

KONWENCJI 



1. Nieznajomość Konwencji. 

2. Postrzeganie problematyki dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami wyłącznie w wymiarze dostępności 

architektonicznej. 

3. Brak nawyków włączania obywateli w planowanie działań 

publicznych.



Savoir-vivre

czyli jak poczuć się pewnie 

w rozmowie z osobami 

z niepełnosprawnościami



1. Używaj odpowiedniej formy r zecznościowej.

W stosunku do osób z niepełnosprawnościami zawsze używaj zwrotu

Dzień 
dobry

Unikaj zwrotu

Cześć

Nie przechodź na „Ty” bez
wyraźnego sygnału, że otrzymałeś

zgodę na tę bezpośredniość. Stosuj tę
zasadę nawet jeśli osoba, z którą
rozmawiasz mówi do Ciebie na „Ty”,być
może nie potrafi ona inaczej wyrazić

swojego zdania.

W kontaktach z innymi osobami na- by z niektórymi rodzajami niepełno- często może tylko potęgować poczucie
leży używać form grzecznościowych sprawności mogą sprawiać wrażenie, niepełnowartościowości i niesamodziel-
– to stwierdzenie wydaje się oczywiste. że należy zwracać się do nich w sposób ności.
Czasem jednak, nawet mając dobre in- bezpośredni, nawet w sytuacjach ofic-
tencje, rezygnujemy z ich użycia. Oso- jalnych. To błąd. Taka bezpośredniość

Poczuj
się pewnie

w rozmowie.
Savoir-vivre

wobec osób 

z niepełnosprawnościami.


