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I. WARSZAWSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCHI JEGO POWIĄZANIE Z INNYMI DOKUMENTAMI

Warszawski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych jest realizacją zobowiązań
wynikających z Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych oraz ze Społecznej Strategii Warszawy – Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych na lata 2009 – 2020, uchwalonej przez Radę m.st. Warszawy w grudniu 2008 r.
W procesie tworzenia Warszawskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
wzięto pod uwagę jego powiązanie z innymi dokumentami strategicznymi szczebla lokalnego,
regionalnego i krajowego oraz dokumenty międzynarodowe.

Programy i dokumenty na szczeblu lokalnym
1. Społeczna Strategia Warszawy. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata
2009 – 2020 (uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XLVI/1427/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r.)
Cel strategiczny 3. Integracja i reintegracja społeczna i zawodowa.
- Cel szczegółowy 3.1. Pogłębienie wiedzy o potrzebach, problemach i zasobach
społecznych.
- Cel szczegółowy 3.2. Poprawa adekwatności i efektywności usług w obszarze integracji
i reintegracji społecznej i zawodowej.
- Cel szczegółowy 3.3. Poprawa współpracy z przedsiębiorcami.
- Cel szczegółowy 3.4. Poprawa dialogu społecznego i obywatelskiego.
- Cel szczegółowy 3.5. Zwiększenie wykorzystania środków i zasobów na cele społeczne.
- Cel szczegółowy 3.6. Wspieranie tworzenia miejsc pracy na otwartym i półotwartym rynku
pracy.
- Cel szczegółowy 3.7. Zwiększenie dostępu do usług na rzecz (re)integracji społecznozawodowej wszystkich mieszkańców aglomeracji warszawskiej.
- Cel szczegółowy 3.9. Stworzenie rozwiązań dla spójnego systemu wsparcia.
- Cel szczegółowy 3.10. Poprawa stanu zdrowia.
Integralną częścią Strategii oraz Warszawskiego Programu Działań na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych jest Program Operacyjny: Wsparcie osób niepełnosprawnych w społeczności
lokalnej.
Przewiduje on realizację następujących działań:
- diagnozowanie potrzeb osób niepełnosprawnych (w szczególności zależnych w dużym stopniu
od osób drugich) w zakresie specjalistycznej opieki i wsparcia (dzienne ośrodki, mieszkalnictwo)
oraz badanie możliwości zaspakajania zdiagnozowanych potrzeb;
- stworzenie koncepcji systemu mieszkań chronionych, małych domów mieszkalnych dla osób
niepełnosprawnych oraz wdrożenie tego systemu;
- opracowanie standardów usług wspierających, dostosowanych do indywidualnych potrzeb osób
z różnymi niepełnosprawnościami;
- przygotowanie i uruchomienie projektów pilotażowych, które będą służyć testowaniu
i monitorowaniu wypracowanych rozwiązań oraz sposobów działania (w tym we współpracy
sektora publicznego z pozarządowym).
Założenia, cele i kierunki działań Programu Operacyjnego: Wsparcie osób niepełnosprawnych
w społeczności lokalnej znajdują odzwierciedlenie w Warszawskim Programie Działań na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych.
Ponadto Program Działań powiązany jest z powstającymi równolegle Programami Operacyjnymi
Społecznej Strategii Warszawy:
 Gromadzenie wiedzy na potrzeby polityki społecznej;
 Korzyści społeczne z inwestycji;
 Polityka mieszkaniowa adresowana do grup o zróżnicowanych potrzebach
mieszkaniowych;

3









Rozwój, aktywność, samodzielność (moduły: Aktywizująca rola usług opiekuńczych,
Ekonomia Społeczna, Ścieżki kariery zawodowej);
Rodzina;
Seniorzy;
Praca;
Modernizacja warszawskiego systemu pomocy społecznej;
Warszawski program profilaktyki i promocji zdrowia;
Rozwój dialogu i komunikacji społecznej.

2. Strategia Rozwoju miasta stołecznego Warszawy do 2020 roku
(uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LXII/1789/2005 r. z dnia 24 listopada 2005 r.)
Cel strategiczny 1. Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy.
Cel operacyjny 1.1. Podniesienie poziomu i dostępności usług publicznych, w tym oświaty,
kultury, rekreacji i sportu, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej:
- Program 1.1.2. Rozwój oświaty.
- Program 1.1.6. Rozszerzenie systemu pomocy społecznej.
Cel strategiczny 2. Wzmocnienie poczucia tożsamości mieszkańców poprzez pielęgnowanie
tradycji, rozwój kultury i pobudzanie aktywności społecznej.
Cel operacyjny 2.4. Aktywizacja społeczności lokalnych i organizacji pozarządowych
- Program 2.4.1. Rozwijanie współpracy ze społecznościami lokalnymi i organizacjami
pozarządowymi.
- Program 2.4.2. Stworzenie warunków do przekazywania niektórych zadań miasta
społecznościom lokalnym i organizacjom pozarządowym.
3. Polityka edukacyjna m.st. Warszawy w latach 2008 – 2012
(uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXVII/871/2008 z dnia 3 kwietnia 2008 r.)
Strategiczne obszary działań:
I. Edukacja i wspieranie rozwoju małego dziecka (edukacja przedszkolna wszystkich chętnych
dzieci; wspieranie małych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i problemami rodzinnymi
oraz wspomaganie ich rodzin; współpraca ze społecznymi partnerami w edukacji i wychowaniu
małego dziecka oraz wspomaganiu jego rodziny; doskonalenie nauczycieli, specjalistów i innych
kadr pracujących z małym dzieckiem).
II. Edukacja szkolna (zapewnienie równych szans i warunków dostępności do wszystkich szkół;
edukacja uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkołach ogólnodostępnych
i specjalnych; rozwijanie współpracy z rodzicami i organizacjami pozarządowymi; rozwój
poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego).
III. Edukacja dla rynku pracy (unowocześnienie kształcenia zawodowego; nawiązanie współpracy
z pracodawcami; rozszerzenie współpracy z urzędami pracy i innymi instytucjami rynku pracy;
rozwijanie doradztwa zawodowego w szkołach).
IV. Edukacja poza szkołą, uczenie się przez całe życie (tworzenie publicznych centrów
edukacyjnych realizujących ideę edukacji ustawicznej; wykorzystanie potencjału organizacji
pozarządowych dla rozwoju oferty edukacyjnej, opracowanie nowej formuły zajęć edukacyjnych
dla dorosłych).
V. Rozwój nauczycieli i kadr oświatowych (wspieranie rozwoju innowacji edukacyjnych
i społecznych; doskonalenie nauczycieli i kadr oświatowych; rozwijanie współpracy dyrektorów
szkół i placówek).
4. Warszawski Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia na lata 2008 – 2011
(uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XVIII/598/2007 z dnia 8 listopada 2007 r.)
Cel strategiczny: Zapobieganie zaburzeniom psychicznym przez działania prewencyjnopromocyjne
- Cel operacyjny: Tworzenie warunków dla aktywnego życia osób niepełnosprawnych.
5. Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata
2008 – 2012 (uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XLI/1272/2008 z dnia 2 października 2008 r.)
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6.
Program
Komunalnego
Budownictwa
Mieszkaniowego
m.st.
na lata 2008 – 2012
(uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XLI/1273/2008 z dnia 2 października 2008 r.)

Warszawy

Programy na szczeblu regionalnym
1. Wojewódzki Program Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania
Ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Realizacji Zadań na Rzecz Zatrudniania Osób
Niepełnosprawnych na lata 2009 – 2013 w Województwie Mazowieckim
(uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 134/09 z dnia 7 września 2009 r.)
Powiązania w obszarach dotyczących:
- kształtowania postaw społecznych i prointegracyjnych mających na celu adaptację społeczną
i zawodową osób niepełnosprawnych;
- wsparcia działań w tworzeniu warunków dla pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych
w kształceniu i podnoszeniu kwalifikacji;
- zwiększenia aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych na otwartym i chronionym rynku
pracy;
- tworzenia osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego uczestnictwa we wszystkich
dziedzinach życia społecznego;
- usprawnienia systemu monitorowania i diagnozowania sytuacji osób niepełnosprawnych.
2. Strategia Wojewódzka w zakresie polityki społecznej 2005 – 2013
(uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 106/05 z dnia 4 lipca 2005 r.)
Cele strategiczne:
- Rozwijanie aktywnej polityki rynku pracy w zakresie działań objętych pomocą społeczna,
wspieranej przez realizacje sektorowych i regionalnych programów.
- Cele operacyjne:
 Podniesienie wiedzy i świadomości dotyczącej rynku pracy poprzez wzmocnienie
dialogu społecznego i partnerstwa na rynku pracy.
 Łagodzenie społecznych skutków długotrwałego bezrobocia i przeciwdziałanie
dyskryminacji na rynku pracy.
 Podniesienie poziomu aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych
i świadczeniobiorców pomocy społecznej.
- Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu.
- Cele operacyjne:
 Wspieranie przemian świadomości społecznej odnośnie problematyki osób
niepełnosprawnych.
 Zwiększenie dostępu do dóbr i usług umożliwiających rehabilitację społeczną, pełne
uczestnictwo w życiu społecznym, kulturalnym, artystycznym, sportowym, rekreacji
i turystyce.
 Zwiększenie aktywności podmiotów i organizacji działających na rzecz osób
niepełnosprawnych.
3. Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020
(uchwała Nr 78/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 29 maja 2006 r.), a szczególnie:
- Cel strategiczny: Budowa społeczeństwa informacyjnego i poprawa jakości życia mieszkańców
województwa.
- Cel pośredni 1. Rozwój kapitału społecznego:
- działanie 1.2. Wzrost poziomu wykształcenia i poprawa jakości kadr,
- działanie 1.3 Wzrost zatrudnienia w regionie i przeciwdziałanie bezrobociu,
- działanie 1.5. Dążenie do poprawy warunków i zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych,
- działanie 1.6. Intensyfikacja działań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych.
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Dokumenty i Programy na szczeblu krajowym
1. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych z dnia 1 sierpnia 1997 r.
(uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej M. P. z 1997 r., Nr 50, poz. 475)
W Warszawskim Programie Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych przyjęto założenie,
że osoby z niepełnosprawnościami mają prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego
życia oraz nie mogą podlegać dyskryminacji.
Program nawiązuje do następujących deklaracji Sejmu zawartych w Karcie Praw Osób
Niepełnosprawnych:
- dostęp do wczesnej diagnostyki;
- nauka w szkołach wspólnie z pełnosprawnymi rówieśnikami, jak również korzystanie ze
szkolnictwa specjalnego lub edukacji indywidualnej;
- pomoc psychologiczna, pedagogiczna i inna pomoc specjalistyczna umożliwiająca rozwój,
zdobycie lub podniesienie kwalifikacji ogólnych i zawodowych;
- praca na otwartym rynku pracy zgodnie z kwalifikacjami, wykształceniem i możliwościami oraz
korzystanie z doradztwa zawodowego i pośrednictwa, a gdy niepełnosprawność i stan zdrowia
tego wymaga – prawo do pracy w warunkach dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych;
- życie w środowisku wolnym od barier funkcjonalnych, w tym:
 dostęp do urzędów i obiektów użyteczności publicznej,
 swobodne przemieszczanie się i powszechne korzystanie ze środków transportu,
 dostęp do informacji;
- pełne uczestnictwo w życiu publicznym, społecznym, kulturalnym, artystycznym, sportowym oraz
rekreacji i turystyce odpowiednio do zainteresowań i potrzeb.
2. Krajowy Program Zabezpieczenie Społeczne i Integracja Społeczna na lata 2008 – 2010
(przyjęty przez Radę Ministrów w dniu16 grudnia 2008 r.)
Priorytet 2. Integracja przez aktywizację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym:
- działanie 2.4.1. Rozwój ekonomii społecznej,
- działanie 2.4.3. Realizacja programów integracyjnych na rzecz osób niepełnosprawnych).
3. Strategia Polityki Społecznej na lata 2007 – 2013
(przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 13 września 2005 r.)
Priorytet 1: Poprawa warunków powstawania i funkcjonowania rodzin. Wsparcie rodzin
w wychowaniu i edukacji dzieci.
Priorytet 2. Wdrożenie aktywnej polityki społecznej.
Priorytet 3. Kompleksowa rehabilitacja i aktywizacja osób niepełnosprawnych.
Priorytet 6. Partnerstwo publiczno-społeczne podstawą rozwoju usług społecznych.
4. Krajowa Strategia Zatrudnienia na lata 2007 – 2013
(zaakceptowana przez Radę Ministrów w dniu 6 września 2005 r.)
Priorytet 1. Wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy poprzez rozwój przedsiębiorczości
i innowacyjności.
Priorytet 2. Rozwój kształcenia ustawicznego i poprawa jakości edukacji.
Priorytet 4. Aktywizacja osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Priorytet 5. Doskonalenie instytucjonalnej obsługi rynku pracy.
5. Strategia Rozwoju Edukacji na lata 2007 – 2013
(przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 2 sierpnia 2005 r.):
Działanie 5.1. Rozbudowa systemu wczesnego wspomagania.
Działanie 5.3. Nowy model funkcjonowania szkoły.
Działanie 5.7. Usuwanie barier utrudniających dostęp do edukacji osobom ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi.
Działanie 5.11. Zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do doradztwa i poradnictwa
wychowawczo-zawodowego.
Działanie 5.1.2. Współpraca instytucji edukacyjnych z pracodawcami.
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Działanie 5.1.4. Kształcenie ustawiczne zintegrowane z tradycyjnym systemem edukacyjnym.

Dokumenty międzynarodowe
1. Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych (Rezolucja 61/106) - przyjęta wraz
z Protokołem fakultatywnym przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu
13 grudnia 2006 r.
2. Standardowe Zasady Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych (Rezolucja 48/96) –
przyjęte podczas 48 sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w dniu 20 grudnia
1993 r. w zakresie: wstępnych warunków równoprawnego uczestnictwa, kluczowych obszarów
równoprawnego uczestnictwa, działań wdrożeniowych (z perspektywy samorządu lokalnego).
3. Zalecenie nr Rec (2006)5 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich. Plan działań
Rady Europy w celu promocji praw i pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych
w społeczeństwie: Podnoszenie jakości życia osób niepełnosprawnych w Europie 2006 – 2015
(przyjęte przez Komitet Ministrów w dniu 5 kwietnia 2006 podczas 961 posiedzenia zastępców
ministrów) w zakresie głównych kierunków działań oraz aspektów przekrojowych.
4. Rezolucja Rady Unii Europejskiej i przedstawicieli rządów państw członkowskich,
zebranych w Radzie z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie sytuacji osób niepełnosprawnych w Unii
Europejskiej.
5. Deklaracja z Salamanki oraz wytyczne dla działań w zakresie specjalnych potrzeb
edukacyjnych przyjęte przez Światową konferencję dotyczącą specjalnych potrzeb edukacyjnych:
Dostęp i jakość, Salamanka, Hiszpania, 7-10 czerwca 1994 r., UNESCO 1994 r.
6. Dyrektywa Rady Unii Europejskiej 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiająca
ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy.
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II. TWORZENIE WARSZAWSKIEGO PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – PRZEBIEG PRAC ZESPOŁU
ZADANIOWEGO

Punktem wyjścia do podjęcia pracy nad Programem Działań na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych był ekspercki materiał opracowany na użytek Zespołu Społecznej Strategii
Warszawy (ZSSW) „Diagnoza sytuacji osób niepełnosprawnych w Warszawie” (autorstwa
Agnieszki Deja) oraz inne dokumenty stanowiące dorobek grupy roboczej, w skład której wchodziło
13 osób reprezentujących wszystkie obszary działań związanych z problematyką
niepełnosprawności, w tym sześciu działaczy organizacji pozarządowych, przedstawiciele
jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i biur Urzędu m.st. Warszawy oraz środowisk
akademickich. W okresie od lipca do października 2008 roku odbyło się 7 spotkań grupy, podczas
których określono cele i kierunki działania warszawskiej polityki społecznej wobec osób
niepełnosprawnych oraz zaproponowano zapisanie w projekcie Społecznej Strategii Warszawy –
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009 – 2020 realizacji programu
operacyjnego „Wsparcie osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej”.
Społeczna Strategia Warszawy – Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata
2009 – 2020 została przyjęta uchwałą nr XLVI/1427/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 grudnia
2008 r. Jej wdrażanie rozpoczęto niezwłocznie poprzez m.in. zainicjowanie prac nad realizacją
poszczególnych celów strategicznych i szczegółowych oraz tworzenie programów operacyjnych i
projektów realizacyjnych. Za jeden z priorytetowych uznano program z obszaru działań na rzecz
osób niepełnosprawnych, bowiem jego przygotowanie stanowiłoby zarazem wykonanie obowiązku
uchwalenia i realizacji powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych
zawartego w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
W marcu 2009 roku w Biurze Polityki Społecznej, które jest gospodarzem programu,
stworzony został Zadaniowy Zespół Roboczy (ZZR), koordynację pracy zespołu prowadziła
p. Irena Chmiel – zastępca dyrektora Biura. Przyjęto, że w pierwszej fazie prac Zespół będzie miał
charakter ekspercki i do udziału w nim zaproszone zostały następujące osoby:
• Grażyna Cieślak – z Centrum Komunikacji Społecznej, współpracownika Zespołu ds. Społecznej
Strategii Warszawy,
• Agnieszkę Deja – z Fundacji Synapsis, Fundacji TUS, FISE, eksperta organizacji pozarządowych
w zakresie polityki społecznej,
• Annę Gołąbek – ze Stołecznego Centrum Osób Niepełnosprawnych (Warszawskie Centrum
Pomocy Rodzinie),
• Ewę Krawczyk – z Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy,
• Agatę Łuzdowską – ze Stołecznego Centrum Osób Niepełnosprawnych (Warszawskie Centrum
Pomocy Rodzinie),
• Izabelę Rybkę – dr nauk społecznych– socjologa, z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej,
• Mirosława Starzyńskiego – z Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia w Urzędzie Dzielnicy Wola,
• Beatę Tryc – z Działu Obsługi Osób Niepełnosprawnych w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy,
• Pawła Trzcińskiego – z Biura Polityki Zdrowotnej Urzędu m.st. Warszawy,
• Katarzynę Twardowską – z Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy,
• Alicję Witoszyńską – z Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.
Prawie połowę wyżej wymienionego składu Zespołu Roboczego stanowiły osoby zaangażowane
w działalność grupy roboczej Społecznej Strategii Warszawy, co w pracach nad Programem
zapewniało utrzymanie ścisłego związku z „duchem i literą” tego dokumentu oraz wykorzystanie
zgromadzonej wiedzy i propozycji rozwiązań.
W ciągu trzech miesięcy (sześć spotkań) Zadaniowy Zespół Roboczy wypracował wstępny
projekt założeń i priorytetów oraz głównych celów Warszawskiego Programu Działań na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych. Wypracowany materiał przedstawiono do konsultacji społecznych na XII
Forum Polityki Społecznej w czerwcu 2009 roku. W Forum uczestniczyło ponad 80 osób,
w dyskusji zgłoszono wnioski i propozycje do dalszych prac, a przedstawiona koncepcja Programu
została przyjęta pozytywnie. Dodatkowo uruchomiono adres e-mailowy przeznaczony do
konsultacji, na który można było zgłaszać uwagi i propozycje zapisów. W ciągu miesiąca wpłynęło
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do Zespołu Roboczego ponad 40 uwag, propozycji i komentarzy od dziewięciu podmiotów
(organizacji pozarządowych, Komisji Dialogu Społecznego, instytucji samorządowych). Nadesłane
uwagi i propozycje dotyczyły:
• dokładnego rozpoznania potrzeb i problemów osób niepełnosprawnych i planowania
odpowiednich działań;
• zapewnienia osobom niepełnosprawnym równych szans w dostępie do pełnego katalogu usług
(społecznych, kulturalnych) oferowanych przez miasto;
• pomocy w uzyskaniu dostępu do nowoczesnych technologii wspomagających funkcjonowanie
osób niepełnosprawnych, w tym do Internetu;
• rozszerzenia usług asystenckich, określenia standardów usług opiekuńczych;
• opracowania koncepcji i prowadzenia mieszkalnictwa chronionego;
• polityki oświatowej miasta wobec uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – sieci szkół,
sposobu finansowania, integracji/włączania w szkołach ogólnodostępnych;
• zatrudniania osób niepełnosprawnych, w tym w jednostkach miejskich, oraz korzystania z tzw.
klauzuli społecznej w ustawie o zamówieniach publicznych.
Zgłoszono także wnioski dotyczące uszczegółowienia zbyt ogólnych zapisów. Pierwszy materiał,
zawierający wstępny szkic opisu sytuacji osób niepełnosprawnych w m.st. Warszawie wraz ze
szczegółowym opisem celów i projektowanych do ich realizacji działań został przygotowany we
wrześniu 2009 roku.
W trakcie prac ZZR nastąpiła zmiana przedstawiciela Biura Edukacji – w związku ze zmianami
organizacyjnymi p. Mieczysława Nowotniak zastąpiła p. Ewę Krawczyk. Ponadto w posiedzeniach
zespołu brali udział zapraszani, w zależności od potrzeb, eksperci zewnętrzni – prof. Joanna
Głodkowska z Akademii Pedagogiki Specjalnej i Wiesław Łagodziński, rzecznik Głównego Urzędu
Statystycznego. Regularnie w prace Zespołu włączał się doradca Zastępcy Prezydenta Janusz
Kostynowicz.
W listopadzie 2009 roku skład zespołu został powiększony o przedstawicieli Komisji Dialogu
Społecznego ds. Niepełnosprawności, która zgłaszała potrzebę i chęć bardziej bezpośredniego
udziału w tworzeniu Programu. Do zespołu dołączyli:
• Zofia Pągowska – z Mazowieckiego Forum Środowiskowych Domów Samopomocy,
• Agnieszka Dudzińska – ze Stowarzyszenia „Nie-grzeczne dzieci”.
Drugi etap konsultacji przeprowadzono w grudniu 2009 roku W dniu 14 grudnia projekt
Warszawskiego Programu Działań został zaprezentowany na posiedzeniu Rady Społecznej
Strategii – eksperckiego gremium o charakterze programowo-doradczym w sprawach związanych
z wdrażaniem Społecznej Strategii Warszawy. Jednocześnie projekt skierowano, z prośbą o uwagi
i opinie, do: siedmiu Komisji Dialogu Społecznego działających w obszarach związanych
z problematyką Programu, Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, do merytorycznych biur
Urzędu m.st. Warszawy oraz do burmistrzów dzielnic i ośrodków pomocy społecznej. Opinie
zgłoszone przez członków Społecznej Rady Strategii oraz zebrane w tym cyklu konsultacji wnioski,
propozycje i uwagi odnosiły się między innymi do:
- wskazania, jakie działania są planowane do realizacji na szczeblu ogólnomiejskim, a jakie mogą i
powinny rozwijać się na poziomie lokalnym (dzielnicowym);
- zadbania, by podejmowane działania sprzyjały wyrównywaniu oferty i równomiernemu
zaspakajaniu potrzeb osób niepełnosprawnych w poszczególnych dzielnicach miasta;
- uzupełnienia informacji dotyczących stopnia zaspokajania potrzeb społecznych w zakresie
problematyki niepełnosprawności oraz oceny efektywności dostarczanych usług;
- realizacji w miejskich placówkach oświatowych zaleceń z orzeczeń o specjalnych potrzebach
edukacyjnych dzieci i młodzieży, w tym niepełnosprawnych, oraz dystrybucji środków finansowych
dla poszczególnych szkół w dzielnicach;
- elementów podkreślających, że proponowane cele i działania stanowią kompleksowy system
wsparcia dla niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy;
- bardziej precyzyjnego opisania poszczególnych kierunków, celów i służących ich realizacji
działań.
W ostatniej fazie prac Zadaniowego Zespołu Roboczego nad ostatecznym zredagowaniem
projektu Warszawskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych uwzględniono
znaczną część sugerowanych w trakcie konsultacji zmian i uwag.
Program omawiano podczas seminarium informacyjno-szkoleniowego Zespołu Sterującego
Społecznej Strategii Warszawy i uzyskał on pozytywną ocenę. Projekt Warszawskiego Programu
był także prezentowany na spotkaniu zespołu eksperckiego, pracującego pod egidą Rzecznika
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Praw Obywatelskich, przygotowującego Obywatelską Strategię Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem
Społecznym, kierowanego przez Piotra Pawłowskiego ze Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji
i również tam został przychylnie przyjęty.
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III. MISJA I ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Zakres Warszawskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
Podmiot planujący: miasto stołeczne Warszawa
Okres realizacji: lata 2010 – 2020
Zakres terytorialny: 18 dzielnic m.st. Warszawy
Grupa docelowa: cała społeczność miejska,
niepełnosprawnych, ich rodzin i otoczenia

ze

szczególnym

uwzględnieniem

osób

Misja Programu
Warszawski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ma służyć zbudowaniu
miasta otwartego i dostępnego dla wszystkich mieszkańców.
Samorząd warszawski będzie tworzył warunki zapewniające osobom niepełnosprawnym oraz ich
rodzinom pełne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej, dostęp do informacji, edukacji, rynku
pracy i infrastruktury publicznej.

Środowiskowa definicja niepełnosprawności
W ramach prac nad Programem Działań przyjęto definicję niepełnosprawności, zgodnie z
którą osoby z niepełnosprawnością postrzega się nie tyle przez pryzmat ich stanu zdrowia, co
przez możliwości jakie posiadają oraz prawa, jakie przysługują im w tej samej mierze, co każdemu
innemu obywatelowi. Zakłada się, że niepełnosprawność jest czynnikiem marginalizacji społecznej
przede wszystkim z powodu stereotypów i barier tkwiących w mentalności i postawach ludzkich,
barier kulturowych, w komunikowaniu się, w rozwiązaniach architektonicznych, technicznych oraz
w innego rodzaju barierach środowiskowych. W związku z tym uznaje się, że życie społeczne
należy organizować tak, aby zapewniało każdej osobie niepełnosprawnej szanse na pełne
i skuteczne uczestnictwo w życiu społecznym na zasadach równości.

Respektowanie prawa osób niepełnosprawnych do samostanowienia
oraz aktywnego i godnego życia
Wiele działań podejmowanych na rzecz wyrównania szans osób z niepełnosprawnościami nie
uwzględnia rzeczywistych potrzeb i możliwości tej grupy. Wciąż mówi się o „opiece nad osobami
niepełnosprawnymi” i o „podopiecznych”. Nadal zbyt często opinia publiczna, pracodawcy, a nawet
rodzice dorosłych osób z niepełnosprawnościami uważają, że są one niezdolne do podejmowania
decyzji i prowadzenia samodzielnego – na miarę ich możliwości – życia. Warszawski Program
Działań opiera się na założeniu, że osoby niepełnosprawne mają prawo do samostanowienia,
aktywnego i godnego życia, w tym do korzystania z praw i wywiązywania się z obowiązków
ustanowionych dla wszystkich obywateli.

Wyrównywanie szans
Poszanowanie prawa osób z niepełnosprawnościami do samostanowienia wiąże się z zasadą
wyrównywania szans, czyli dostarczania przez państwo, samorząd, instytucje publiczne
i niepubliczne usług społecznych w taki sposób, aby były powszechnie dostępne dla wszystkich
obywateli, w tym dla osób z niepełnosprawnościami.
Dostępność usług, działań, informacji powinna być zagwarantowana w dokumentach
miejskich, które dotyczą jakości życia mieszkańców Warszawy (lokalne programy, strategie).
Proces wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami powinien obejmować podejmowanie
decyzji, projektowanie rozwiązań, ich wdrażanie i ewaluację. Warto zauważyć, że wiele rozwiązań
dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami jest przydatna dla dużo większej części
społeczności – rodziców i opiekunów dzieci z wózkami czy osób w podeszłym wieku.
Zasada wyrównywania szans wiąże się z zasadą niezależnego życia, odnoszącą się do
samostanowienia o swoim życiu i samodzielności w wykonywaniu codziennych czynności. Pomoc
i wsparcie powinny być dostosowane do specyficznych potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
przy czym usługi wspierające należy rozwijać w kierunku umożliwienia tym osobom niezależnego
życia.
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Interdyscyplinarność działań na rzecz osób niepełnosprawnych
Wiele działań podejmowanych na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami
ma charakter interdyscyplinarny, międzyresortowy. W związku z tym realizacja Programu Działań
musi opierać się na ścisłej współpracy Biur Urzędu Miasta i Wydziałów Urzędów Dzielnic,
zawiadujących wieloma różnymi obszarami funkcjonowania mieszkańców – od zdrowia oraz
pomocy i polityki społecznej przez edukację, sport, kulturę po mieszkalnictwo, infrastrukturę
i architekturę. Wymaga to wprowadzenia efektywnych mechanizmów wymiany informacji oraz
podejmowania decyzji.

Współpraca z III sektorem
Interdyscyplinarność w planowaniu i wdrażaniu działań powinna także uwzględniać
rozwiązania i działania podejmowane przez organizacje pozarządowe pracujące na rzecz osób
z niepełnosprawnościami. Partnerska współpraca władz samorządowych z organizacjami pożytku
publicznego w istotny sposób wzbogaca miejską ofertę usług dla tych grup mieszkańców.
Konieczne jest stosowanie zasad współpracy finansowej i pozafinansowej z organizacjami
pozarządowymi, w tym powierzanie i wspieranie wykonywania zadań publicznych oraz
uspołecznienie procesu monitorowania realizacji i aktualizowania Programu Działań po jego
przyjęciu poprzez różne formy dialogu społecznego, np. spotkania dyskusyjne z różnymi grupami
i środowiskami (fora), przedstawienie pisemnych opinii organizacji lub osób uznanych za autorytety
w sprawie, badania opinii publicznej (sondaże internetowe, ankietowanie, badania typu „mistery
shopping”).
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IV. PUNKT WYJŚCIA – POSIADANE ZASOBY I REALIZOWANE DZIAŁANIA
Określenia niepełnosprawności
Przyjęta w 2006 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ „Konwencja o prawach osób
niepełnosprawnych” określa, że osoby z niepełnosprawnościami to osoby, które mają: długotrwałe
uszkodzenia fizyczne, umysłowe, intelektualne lub dotyczące zmysłów, które mogą,
w oddziaływaniu z różnymi barierami, utrudniać tym osobom pełne i skuteczne uczestnictwo
w społeczeństwie. Konsekwencją takiego ujęcia niepełnosprawności jest podejście określające, że
to nie człowieka trzeba dostosowywać do społeczeństwa, lecz należy tak planować środowisko
i społeczeństwo, aby wszyscy obywatele mieli równe szanse.
Karta Praw Osób Niepełnosprawnych – Uchwała Sejmu RP z dnia 1 sierpnia 1997 r. (M.P. Nr
50, poz. 475) określa, że osoby z niepełnosprawnościami to „osoby, których sprawność fizyczna,
psychiczna lub umysłowa trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia życie
codzienne, naukę, pracę oraz pełnienie ról społecznych, zgodnie z normami prawnymi
i zwyczajowymi”.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) definiuje niepełnosprawność jako trwałą
lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego
naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy. Ta
definicja jest stosowana przez zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności do celów
pozarentowych.
Natomiast ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118 z późn. zm.) definiuje pojęcia:
- niezdolności do pracy jako całkowicie lub częściowo utraconej zdolność do pracy zarobkowej
z powodu naruszenia sprawności organizmu i bez rokowania na odzyskanie tej zdolności po
przekwalifikowaniu;
- niezdolności do samodzielnej egzystencji jako naruszenie sprawności organizmu w stopniu
powodującym konieczność stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w zaspokajaniu
podstawowych potrzeb życiowych.

Szacunkowe określenie liczby osób niepełnosprawnych
W 2002 r. w Polsce żyło 5 mln 475 tys. osób niepełnosprawnych, w tym około 4 mln 450 tys.
osób z niepełnosprawnością określoną prawnie, tj. posiadających aktualne orzeczenie wydane
przez uprawniony do tego organ1. Badania stanu zdrowia ludności z 2004 r. wskazują, że w
porównaniu do danych ze spisu powszechnego w 2002 r. nastąpił wzrost liczby osób
niepełnosprawnych o ponad 630 tys. osób. Pod koniec 2004 r. żyło w Polsce ponad 6 mln 200 tys.
osób z niepełnosprawnościami, z tego ponad 4 mln 800 tys. osób z niepełnosprawnością
określoną prawnie2.
Według danych uzyskanych podczas Narodowego Spisu Powszechnego w 2002 r.,
Warszawę zamieszkiwało 1 707 400 osób, w tym 181 120 osób z niepełnosprawnością określoną
prawnie i biologiczną (133 795 osób posiadało orzeczoną niepełnosprawność). Oznacza to, że w
2002 r. osoby z niepełnosprawnościami stanowiły blisko 11% mieszkańców Warszawy. Spis ten
nie objął wszystkich osób faktycznie przebywających w Warszawie, których liczbę szacuje się na
ponad 2 mln.
Przy ustalaniu wysokości środków PFRON dla powiatu warszawskiego na realizację w 2010
roku zadań określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych zastosowano algorytm, w którym przyjęto następujące dane:
- liczba dzieci w powiecie w wieku 0-14 lat (wg GUS)
210 536;
- wskaźnik częstości niepełnosprawności orzeczonej wśród dzieci w wieku 0-14 lat
1,8 %;
- liczba osób w powiecie w wieku 15 lat i więcej (wg GUS)
1
494 397;
- wskaźnik częstości niepełnosprawności orzeczonej
wśród osób w wieku powyżej 15 lat
8,9%;
- liczba osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy
1

Za: „Osoby niepełnosprawne oraz ich gospodarstwa domowe 2002. Część I Osoby niepełnosprawne”, Główny Urząd
Statystyczny, Warszawa, październik 2003.
2
Za: „Stan zdrowia ludności Polski w 2004 r.”, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2006.
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nie pozostających w zatrudnieniu
3 761.
Z powyższych danych wynika liczba 140 552 mieszkańców Warszawy, którą uwzględniono
jako podstawę do obliczeń wg algorytmu, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13
maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. Nr 88, poz. 808).
Od 2008 r. wdrażany jest w Polsce Elektroniczny System Monitoringu Orzekania
o Niepełnosprawności (EKSMOoN), co oznacza, że dopiero za kilka lat będzie możliwe precyzyjne
określenie liczby osób z niepełnosprawnościami. System EKSMOoN wymaga także zmian
w zakresie zbierania danych dotyczących sytuacji socjalnej osób niepełnosprawnych, aby było
możliwe wykorzystywanie tych informacji w procesie planowania działań lokalnych na rzecz tej
grupy mieszkańców.
W latach 2001 – 2009 wydano w Warszawie 93 699 orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu
niepełnosprawności (ponad 70% stanowiły orzeczenia wydane po raz pierwszy). Można szacować,
że rocznie wydawanych jest około 7 – 8 tys. pierwszorazowych orzeczeń. W latach 2001 – 2009
największą grupę stanowiły osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
Tab. 1. Porównanie liczby złożonych wniosków i wydanych orzeczeń w latach 2007 – 2009
Liczba przyjętych wniosków ogółem

2007
12 116

2008
12 993

2009
14 295

Liczba wydanych orzeczeń ogółem, w tym:

12 039

12 336

13 982

- liczba orzeczeń osób do 16 r. ż.
- liczba orzeczeń osób pow. 16 r. ż.
w tym pierwszorazowych

1 315
10 452
7 246

1 064
10 936
7 798

1 371
12 611
7 053

Źródło: Sprawozdanie z działalności Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie w roku 2007, 2008 i 2009.

W 2009 r. orzeczenia osób do 16 roku życia stanowiły blisko 10% wszystkich wydanych
orzeczeń. Najwięcej orzeczeń o niepełnosprawności w tej grupie wiekowej oznaczono symbolem
02-P (choroby psychiczne – 282, co stanowi 20,6%) oraz 10-N (choroby neurologiczne – 250,
18,2%).
W odniesieniu do przyczyn niepełnosprawności w przypadku osób powyżej 16 r. ż., najwięcej
orzeczeń wydawanych jest dla osób z upośledzeniem narządu ruchu (05-R 3 699), osób
z chorobami układu oddechowego i krążenia (07-S 2 236). Przyczyny niepełnosprawności
oznaczane w orzeczeniach określone są na podstawie rozporządzeń Ministra Pracy i Polityki
Społecznej3. Na potrzeby orzecznictwa przyczyny chorobowe niepełnosprawności zostały
pogrupowane w 12 głównych kategorii, które są bardzo szerokie. W związku z tym dane dotyczące
przyczyn niepełnosprawności nie w pełni miarodajnie opisują strukturę rodzajów
niepełnosprawności, bowiem stanowią zbyt szeroką kategorię, nie odnoszącą się do
poszczególnych przyczyn chorobowych.
Osoby między 16 a 40 r. ż. stanowią niespełna 16% orzekanych. Nieco ponad 88% osób
z orzeczeniem pozostaje bez zatrudnienia, ale zauważyć trzeba, że do tej kategorii zaliczani są
również emeryci i renciści oraz osoby między 16 a 25 rokiem życia, czyli uczniowie i studenci.
Tab. 2. Liczba i cel przyjętych w 2009 r. wniosków o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia
niepełnosprawności
Lp.
Cel złożenia wniosku
osoby do 16 r. ż. osoby pow. 16 r. ż.
1
Odpowiednie zatrudnienie
0
2 497
2
Szkolenie
0
163
3
Uczestnictwo w WTZ
0
138
4
Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne
0
2 574
5
Korzystanie z wsparcia środowiskowego (usługi
socjalne, opiekuńcze, rehabilitacyjne, zasiłki)
0
4 015
6
Zasiłek stały
9
0
7
Zasiłek pielęgnacyjny
1 303
1 522
8
Korzystanie z karty parkingowej
0
1 292
9
Inne
72
710
Razem
1 384
12 911
Źródło: Informacja o realizacji zadań Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w 2009 r.
3

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o
niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2003 r., Nr 139, poz. 1328 z późn. zm.); Rozporządzenie
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w
wieku do 16 roku życia (Dz. U. z 2002 r., Nr 17, poz. 162 z późn. zm.)
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Cel wystąpienia o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności wskazuje
składający wniosek; możliwe jest określenie kilku celów, z zaznaczeniem celu głównego, który jest
statystycznie uwzględniony w powyższej tabeli.
Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydaje orzeczenia do celów
pozarentowych. Na podstawie tego dokumentu można ubiegać się m.in. o świadczenia z pomocy
społecznej, świadczenia rodzinne, odpowiednie ulgi i uprawnienia.

Osoby niepełnosprawne jako klienci pomocy społecznej
Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są
w stanie ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich
w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia życie w warunkach
odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie
trudnym sytuacjom życiowym.
Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje osobom i rodzinom, których dochody nie
przekraczają kryteriów ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej (od października 2006 r. –
477 zł dla osoby samotnie gospodarującej, 351 zł dla osoby w rodzinie).
W 2009 roku ze wszystkich świadczeń pomocy społecznej w Warszawie skorzystało 85 308
rodzin, w tym 15 948 rodzin z osobami niepełnosprawnymi. Oznacza to, że 18,7% osób
korzystających z pomocy społecznej w Warszawie stanowiły rodziny bezpośrednio lub pośrednio
dotknięte problemem niepełnosprawności.
Według informacji zawartych w sprawozdaniach z realizacji zadań pomocy społecznej
w Warszawie, niepełnosprawność jest najczęstszą przyczyną udzielania świadczeń. Niewiele
mniej rodzin (15 533) korzysta z pomocy społecznej z powodu ubóstwa, jeszcze mniej (9 369)
z powodu bezrobocia.
Jednocześnie należy zauważyć, że liczby te są mniejsze od występujących w sprawozdaniach
za 2008 rok, w którym pomocą objęto 93 435 warszawskich rodzin, w tym 16 703 rodziny
z problemem niepełnosprawności co najmniej jednego z jej członków (17,8%). Oznacza to, że
chociaż zmniejszyła się bezwzględna liczba klientów ośrodków pomocy społecznej, to udział
rodzin osób niepełnosprawnych w ogólnej liczbie korzystających z systemowego wsparcia wzrósł.
Ta niewielka zmiana proporcji (odnotowana wprawdzie w krótkiej perspektywie czasowej) może
wskazywać na to, że potrzebę wsparcia tego rodzaju trudniej jest zaspokoić, niż w przypadku
samego ubóstwa czy bezrobocia.
Do świadczeń pieniężnych przysługujących osobom niepełnosprawnym niezależnie od
kryterium dochodowego należy zasiłek pielęgnacyjny. Według danych Biura Polityki Społecznej
Urzędu m.st. Warszawy w 2009 r. udzielono świadczeń w formie zasiłku pielęgnacyjnego na kwotę
35 065 503 zł; liczba świadczeń wyniosła 229 187, co oznacza, iż średnio miesięcznie świadczenie
to (w wysokości 153 zł, bez stosowania kryterium dochodowego) pobierało 18 930 mieszkańców
Warszawy z orzeczoną niepełnosprawnością oraz z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym
stopniem niepełnosprawności. Z początkiem nowego okresu zasiłkowego, tj. od 1 listopada
2009 r., uległy zmianie zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego, przysługującego
osobom, które rezygnują z pracy w celu zapewnienia opieki niepełnosprawnemu dziecku;
wysokość świadczenia wzrosła do kwoty 520 zł miesięcznie, niezależnie od dochodu rodziny,
bowiem odstąpiono także od stosowania kryterium dochodowego. W Warszawie świadczenie
pielęgnacyjne pobiera średnio miesięcznie około 1 150 osób.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
W ramach usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych zabezpieczane są
podstawowe potrzeby osób starszych, samotnych, a także osób niepełnosprawnych, którym
rodziny nie są w stanie zapewnić niezbędnego wsparcia. Usługi te ustawowo należą do zadań
własnych gminy i są przez nią finansowane. Jak wynika ze sprawozdań ośrodków pomocy
społecznej, usługi te realizowane są w różnym zakresie4.
Usługi opiekuńcze obejmują, w zależności od ośrodka pomocy społecznej:
- usługi opiekuńczo-gospodarcze, usługi gospodarcze, usługi pielęgnacyjne, usługi higieniczno4

Deja A., Usługi na rzecz osób niepełnosprawnych organizowane i świadczone przez warszawskie ośrodki pomocy
społecznej w 2006 r.
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pielęgnacyjne, usługi polegające na pomocy w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych –
świadczone dla osób mających problemy z samoobsługą, z funkcjonowaniem w środowisku –
polegające na udzielaniu pomocy w prowadzeniu gospodarstwa domowego: sprzątanie, pranie,
robienie zakupów, gotowanie, załatwianie spraw urzędowych, pomoc w gospodarowaniu budżetem
domowym, dbanie o kondycję psychofizyczną, utrzymywanie kontaktów z pracownikiem
socjalnym, wykonywanie drobnych zabiegów medycznych, pielęgnowanie osoby obłożnie chorej,
wykonywanie czynności higienicznych itp.;
- usługi remontowo-sprzątające dla osób samotnych (matek z dziećmi, osób starszych,
niepełnosprawnych), które ze względu na zły stan zdrowia, niezaradność życiową oraz trudną
sytuację materialną nie są w stanie samodzielnie zadbać o należyte warunki życia. Zakres usług
obejmuje: usługi remontowe, usługi elektryczne, usługi hydrauliczne, dezynfekcję, dezynsekcję
i deratyzację, usługi sprzątające.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze obejmują, w zależności od ośrodka pomocy społecznej:
- specjalistyczne usługi pielęgnacyjne, usługi pielęgnacyjne, usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne,
usługi dla osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej, usługi opiekuńcze pielęgnacyjnohigieniczne dla osób leżących, mających trudności w poruszaniu się i w samoobsłudze polegające
na wykonywaniu zabiegów pielęgnacyjnych zleconych przez lekarza, np.: zapobieganie
odleżynom, zmiana opatrunków, pomoc w czynnościach fizjologicznych, mycie, kąpanie, zmiana
pampersów, czesanie, ubieranie, podawanie leków i posiłków, współpraca z lekarzem i
pielęgniarką środowiskową, współpraca z pracownikiem socjalnym itp.;
- usługi rehabilitacyjne, usługi usprawniające, usługi dla osób z niepełnosprawnościami, usługi
opiekuńczo-readaptacyjne oraz usługi usprawniająco-wspierające dla osób niepełnosprawnych,
przewlekle chorych, mających poważne trudności z poruszaniem się m.in. z powodów urazów
rdzenia kręgowego, aparatu ruchu, udarów mózgu, chorób neurologicznych, mięśniowych i innych
przyczyn; przeznaczone dla osób powyżej 60 roku życia z zaburzeniami otępiennymi i
psychicznymi, obejmujące czynności gospodarcze, pielęgnacyjne i terapeutyczne – polegające na
przywracaniu sprawności fizycznej osobom niepełnosprawnym. Realizacja tego rodzaju usług ma
na celu jak najdłuższe utrzymanie osoby niepełnosprawnej w jej środowisku.
Tab. 3. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w latach 2003-2007 (zadania własne)
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Usł. opiekuńcze
liczba osób

7 412

8 198

8 528

8 742

8 133

7 609

2 454 885

2 549 713

2 574 658

2 700 686

2 370 429

2 212 203

14 969 681

14 843 330

14 560 296

16 323 970

22 334 842

25 664 582

790

1 058

976

892

1 581

1 041

liczba świadczeń

109 444

176 860

188 438

160 009

297 770

207 758

kwota świadczeń
(w zł)

1 033 843

1 435 858

1 465 076

1 403 530

3 823 127

3 144 883

liczba świadczeń
(w godz.)
kwota świadczeń
(w zł)
Specjalistyczne
usł. opiekuńcze
liczba osób

Źródło: Biuro Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy.

W ciągu ostatnich sześciu lat (2004 – 2009) wzrosła liczba świadczeniobiorców otrzymujących
pomoc w postaci usług opiekuńczych. Usługi są świadczeniem, za które ustalona jest odpłatność,
uzależniona od dochodu świadczeniobiorcy, przy czym przy dochodzie do wysokości kryterium
określonego w ustawie o pomocy społecznej odpłatności nie nalicza się. W latach 2008 – 2009
odnotowano zmniejszenie liczby osób korzystających z usług opiekuńczych, także
specjalistycznych, czego jedną z głównych przyczyn był znaczący wzrost cen usług (średnio z 7,70
zł/godz. do 13,36 zł/godz.), nadal utrzymuje się bowiem przewaga popytu nad podażą w tej
dziedzinie.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego określa, że jednostki organizacyjne pomocy
społecznej oraz inne podmioty działające na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
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w porozumieniu z poradniami zdrowia psychicznego lub innymi specjalistycznymi placówkami
terapeutycznymi, organizują oparcie społeczne dla osób, które z powodu choroby psychicznej lub
upośledzenia umysłowego (w rozumieniu art. 3 Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego) mają
poważne trudności w życiu codziennym, zwłaszcza w relacjach z otoczeniem, w zakresie edukacji,
zatrudnienia oraz w sprawach bytowych. Świadczenie w tej formie może być przyznane osobom,
które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Usługi
świadczone są w mieszkaniu osoby, która potrzebuje pomocy lub w ośrodkach wsparcia, takich jak
środowiskowe domy samopomocy, dzienne domy pobytu. Te placówki powinny być dostosowane
do szczególnych potrzeb odbiorców, zaś usługi realizowane przez osoby ze specjalistycznym
przygotowaniem zawodowym.
Świadczenie specjalistycznych usług dla osób z niepełnosprawnością intelektualną jest
zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej i finansowanym ze środków przekazywanych
z budżetu państwa za pośrednictwem wojewodów; polega m.in. na uczeniu i rozwijaniu
umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym motywowaniu do aktywności,
prowadzeniu treningów samoobsługi i umiejętności społecznych, pomocy w gospodarowaniu
pieniędzmi oraz na wsparciu psychologicznym i usprawnianiu zaburzonych funkcji organizmu.
Tab. 4. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w latach 2004 – 2008
2004
2005
2006
2007
2008
2009
liczba osób
liczba świadczeń
godz.
kwota świadczeń zł.

660

661

689

867

875

773

109 515

126 062

132 048

193 054

155 961

117 613

1 589 063

1 684 901

1 803 359

2 183 525

2 533 898

2 487 573

Źródło: Biuro Polityki Społecznej Urzędu m. st. Warszawy.

W ciągu ostatnich trzech lat (2007 – 2009) nastąpiło zmniejszenie średniej liczby godzin usług,
przyznawanych świadczeniobiorcom z zaburzeniami psychicznymi z 18,5 godziny w miesiącu
do 12,6 godziny w miesiącu. W tym samym okresie średnia cena za godzinę usługi wzrosła niemal
dwukrotnie – z 11,30 zł/godz. do 21,15 zł/godz.

Ośrodki wsparcia i mieszkania chronione
Osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej
opieki i pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi
(opiekuńcze, specjalistyczne) świadczone w ośrodku wsparcia. Zgodnie z zapisami ustawy
o pomocy społecznej (art. 51) ośrodek wsparcia jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej
dziennego pobytu, w którym mogą być prowadzone miejsca całodobowe celem zapewnienia
pobytu okresowego. Warszawskie organizacje pozarządowe prowadzą, wspierane przez Miasto
w trybie umów wieloletnich, trzy całodobowe ośrodki wsparcia z 33 miejscami pobytu okresowego
i długoterminowego. Ponadto w Warszawie funkcjonuje jedno mieszkanie terapeutycznoreadaptacyjne prowadzone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w dzielnicy Targówek w ramach
środowiskowego domu samopomocy, w którym rotacyjnie przebywają osoby (4), będące
uczestnikami zajęć dziennego ŚDS dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.
W
Warszawie
nie
funkcjonują
jeszcze
mieszkania
chronione
dla
osób
z niepełnosprawnościami. Zgodnie z zapisami ustawy o pomocy społecznej (art. 53) mieszkania
chronione mogą być przeznaczone dla osób niepełnosprawnych (w szczególności z zaburzeniami
psychicznymi), które potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, ale nie wymagają usług
świadczonych przez instytucję całodobowej opieki. Pobyt w mieszkaniu tego typu ma przygotować
te osoby do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępować pobyt w placówce całodobowej.
Mieszkanie chronione ma zapewniać warunki do samodzielnego funkcjonowania w środowisku,
w integracji ze społecznością lokalną – oznacza to, że osoba tam mieszkająca powinna mieć
możliwość uczestniczenia w życiu społecznym, kontynuowania nauki, aktywizacji zawodowej,
podjęcia pracy itd.). Stan zaspokojenia potrzeb w zakresie okresowego całodobowego pobytu w
ośrodkach wsparcia oraz w mieszkaniach chronionych wymaga pogłębionej analizy i oceny, które
staną się podstawą do zbudowania w Warszawie spójnej koncepcji świadczenia tego rodzaju usług
pomocy społecznej.
Zgodnie z zapisami Uchwały Rady m.st. Warszawy Nr LVIII/1751/2009 z dnia 9 lipca 2009 r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta
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stołecznego Warszawy, Rada m.st. Warszawy może przeznaczać lokale z zasobu
mieszkaniowego jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej na prowadzenie mieszkań
chronionych. Miasto może także partycypować w kosztach budowy lokali mieszkalnych w ramach
TBS i przekazywać je na prowadzenie mieszkań chronionych.

Środowiskowe domy samopomocy
Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób
z zaburzeniami psychicznymi (ŚDS) jest zadaniem zleconym z zakresu administracji państwowej.
Z pobytu w ŚDS mogą korzystać osoby przewlekle psychicznie chore lub z głęboką
niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z lekką niepełnosprawnością, wówczas gdy oprócz
niepełnosprawności intelektualnej występują inne sprzężone zaburzenia. Usługi oferowane w ŚDS
nastawione są na podtrzymanie umiejętności życiowych uczestników zajęć oraz ich rozwój,
poprawę funkcjonowania, integrowanie ze środowiskiem lokalnym zgodnie z indywidualnymi
planami postępowania terapeutyczno-rehabilitacyjnego. Placówki te prowadzone są w dwóch
typach – typ A dla osób chorych psychicznie i typ B dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.
W Warszawie funkcjonuje 20 Środowiskowych Domów Samopomocy, w tym jeden typu A
i trzy typu B prowadzone są przez organizacje pozarządowe w ramach zadań zleconych przez
Miasto. Pozostałe środowiskowe domy – 9 typu A i 7 typu B – działają w strukturach dzielnicowych
OPS, stanowiąc zasadniczy element wsparcia osób z niepełnosprawnościami w społeczności
lokalnej.
W 2009 r. wydano 526 decyzji kierujących do ŚDS przy 625 miejscach. Pogłębionej analizy
i odpowiednich działań wymaga kierowanie do tych placówek i pełne wykorzystanie
przygotowanych miejsc.

Domy pomocy społecznej
Miasto Warszawa prowadzi bądź zleca zapewnienie całodobowej opieki w 18 domach pomocy
społecznej z 1877 miejscami. Trzy niepubliczne domy pomocy społecznej prowadzone są przez
zgromadzenia zakonne, dwa przez organizacje pozarządowe.
Tab. 5. Domy pomocy społecznej w Warszawie
Typ domu pomocy społecznej
Dom pomocy społecznej dla osób
starszych
Dom pomocy społecznej dla przewlekle
somatycznie chorych
Dom pomocy społecznej dla przewlekle
psychicznie chorych
Dom pomocy społecznej dla dzieci i
młodzieży niepełnosprawnej
intelektualnie
Dom Pomocy Społecznej dla dorosłych
niepełnosprawnych intelektualnie
Razem

Liczba domów
7
w tym 1 niepubliczny
7
w tym 2 niepubliczne

Liczba miejsc

1
2
w tym 1 niepubliczny

200

1
Niepubliczny
18

618
785

249

25
1 877

Źródło: Sprawozdanie z działalności Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie w roku 2009.

W domach pomocy społecznej prowadzonych przez Miasto trwa intensywna realizacja
programów naprawczych, związanych z osiąganiem ustawowych standardów w zakresie
warunków lokalowych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zatrudnienia wykwalifikowanego
personelu, co powinno zostać osiągnięte do końca 2010 r. Średni miesięczny koszt pobytu
mieszkańca w placówce prowadzonej przez miasto Warszawa w 2010 r. wynosi ponad 3 500 zł,
a w placówkach niepublicznych nie przekracza 2 500 zł.
Największy deficyt miejsc występuje w placówkach przeznaczonych dla osób przewlekle
psychicznie chorych – m.st. Warszawa kieruje swoich mieszkańców do DPS w Nasielsku, gdzie
dysponuje 50 miejscami oraz umieszcza ich w placówkach na terenie innych powiatów. W latach
2007 – 2009 wydano 280 takich decyzji, a na miejsce w DPS w 2008 roku oczekiwały 82 osoby
z chorobą psychiczną. Także nie w pełni zaspokojony jest popyt na miejsca w placówkach dla osób
z niepełnosprawnością intelektualną.
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Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych
W celu poprawy osobom niepełnosprawnym warunków załatwiania ich spraw w 2008 r.
uruchomiono Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych (SCON). W jednym miejscu,
w nowoczesnych pomieszczeniach bez barier architektonicznych, funkcjonuje Miejski Zespół
ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz część Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie
realizujące zadania na rzecz osób z niepełnosprawnościami. W SCON można także uzyskać kartę
parkingową oraz zamówić usługę Asystenta Osoby Niepełnosprawnej.
W 2009 r. na zadania wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych PFRON przekazał do m. st. Warszawy 18 853 178 zł, z
czego na rehabilitację społeczną realizowaną przez WCPR/SCON przeznaczono 15 803 178 zł (84
% środków), a na rehabilitację zawodową realizowaną przez Powiatowy Urząd Pracy – 3 050 000
zł. Dla porównania, w 2008 r. na zadania te przeznaczono w sumie 25 872 065 zł – ponad 25%
więcej. Największa część kwoty, którą dysponuje WCPR/SCON (blisko 47%) przeznaczana jest na
obligatoryjne finansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej (WTZ).
W 2009 r. wydatkowano na ten cel 7 426 227 zł. Środki PFRON stanowiły 88% kosztów
finansowania warsztatów, resztę stanowiło dofinansowanie ze środków m.st. Warszawy. W 2009
roku działało w Warszawie 15 warsztatów terapii zajęciowej – 13 prowadzonych przez organizacje
pozarządowe oraz dwa przy placówkach specjalistycznych: przy DPS „Przedwiośnie” oraz przy
Instytucie Psychiatrii i Neurologii. W latach 2008 i 2009 liczba uczestników WTZ była stała
i wynosiła po 502 osoby.
W 2008 r. – 34 uczestników WTZ podjęło pracę (niespełna 7%), 6 osób przeszło do ośrodka
wsparcia – ŚDS (1,2%). Natomiast w 2009 r. pracę podjęło 21 osób (4%), również 6 przeszło do
ośrodka wsparcia – ŚDS (1,2%).
Celem warsztatu jest aktywne wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej
osób niepełnosprawnych, rozwój możliwości pozyskania lub przywracania umiejętności
niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Terapię prowadzoną w warsztacie realizuje się na
podstawie indywidualnego programu rehabilitacji uczestnika, w którym określa się planowane
działania oraz ich spodziewane efekty. W rezultacie uczestnik WTZ powinien być przygotowany do
podjęcia zatrudnienia w warunkach pracy chronionej lub na przystosowanym stanowisku pracy.
Brak postępów w rehabilitacji i złe rokowania stanowią podstawę do skierowania osoby
niepełnosprawnej do ośrodka wsparcia. Przyczyny niskiej efektywności działania warsztatów
terapii zajęciowej w Warszawie powinny zostać poddane pogłębionej analizie.

Asystent Osoby Niepełnosprawnej
Zgodnie z założeniami przyjętymi przy opracowywaniu koncepcji Programu Asystent Osoby
Niepełnosprawnej (AON), jest on nowatorski i może być traktowany jako szczególny zakres
specjalistycznych usług opiekuńczych. Jego celem głównym pozostaje aktywizacja osób
z wszelakimi rodzajami niepełnosprawności poprzez stosowanie takich form, jak m.in. asysta
wspierająca w codziennych czynnościach życiowych, ułatwienie dostępu do edukacji i kultury,
pomoc w załatwianiu spraw urzędowych.
Program Asystent Osoby Niepełnosprawnej realizowany jest przez miejskie Centrum Usług
Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej „Ośrodek Nowolipie” od sierpnia 2006 r. Usługi
asystentów świadczone są przez 7 dni w tygodniu, w godz. 8.00 – 22.00. Usługa jest symbolicznie
odpłatna (4,00 zł za 3,5 godz.). Skierowana do pełnoletnich mieszkańców Warszawy
z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, z I lub II grupą
inwalidzką, niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji. Z usługi można korzystać dwa razy w
tygodniu, w wymiarze 3,5 godz./dzień (w szczególnych przypadkach wymiar ten może być
zwiększony). Asystenci mogą obsłużyć 40 – 50 osób dziennie.
W 2009 r. z usług asystentów skorzystało 840 osób, 37 asystentów zrealizowało 8 979 zleceń.
Klientami są osoby w zróżnicowanym wieku: od lat 18 do 80. Wśród osób korzystających z usług
asystenckich przeważają klienci z I grupą inwalidzką – orzeczeniem o niepełnosprawności
w stopniu znacznym. Blisko połowę klientów stanowią samotne osoby powyżej 60 roku życia.
Tab. 6. Liczba klientów Programu „Asystent Osoby Niepełnosprawnej” w latach 2006 – 2008
liczba/rok
Asystenci
Klienci

2006 r.

2007 r.

2008 r.

2009 r.

28
264

32
551

36
667

37
840

Źródło: Biuro Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy.
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Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci
Wczesne wspomaganie rozwoju (WWR) to kompleksowa pomoc udzielana małemu dziecku
oraz jego rodzinie, która na celu pobudzanie rozwoju psychoruchowego i społecznego dziecka od
chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole (pomocą tą mogą być objęte
także noworodki). Jeśli rozwój dziecka jest nieprawidłowy, rodzice powinni zgłosić się do rejonowej
poradni psychologiczno-pedagogicznej o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania
rozwoju dziecka.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie
organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2009 r., Nr 23, poz. 133)
w ramach wczesnego wspomagania rozwoju ustalane są kierunki i harmonogram pracy
z dzieckiem i jego rodziną, nawiązywana jest współpraca z zakładem opieki zdrowotnej i/lub
ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form
pomocy. Stosownie do potrzeb opracowywany jest, a następnie realizowany, indywidualny
program wczesnego wspomagania dziecka i jego rodziny, prowadzi się ocenę postępów dziecka
oraz analizuje skuteczność udzielanej pomocy, wprowadza się zmiany w programie pracy
z dzieckiem oraz planuje dalsze działania. Wsparcie otrzymują także rodzice małego dziecka
(wsparcie psychologiczne, doradztwo w zakresie przystosowania warunków środowiska
domowego oraz instruktaż, konsultacje i porady dotyczące pracy z dzieckiem).
Od 2007 r., zgodnie z Uchwałą Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia
26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st.
Warszawie, tworzone są i prowadzone zespoły oferujące pomoc w tym zakresie. WWR może być
organizowane w przedszkolach, szkołach podstawowych, w tym w specjalnych, w specjalnych
ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz w publicznych i niepublicznych poradniach
psychologiczno-pedagogicznych. Miejsca, w których prowadzi się wczesne wspomaganie rozwoju
powstają w placówkach, w których znajduje się odpowiedni sprzęt oraz specjaliści posiadający
wiedzę w zakresie pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wczesne
wspomaganie jest już realizowane w 15 placówkach, korzysta z niego około 300 dzieci. Wczesne
wspomaganie rozwoju dziecka może być wprowadzane do kolejnych placówek dysponujących
odpowiednią bazą i kadrą. Każdy z już funkcjonujących zespołów wczesnego wspomagania
rozwoju może przyjąć znacznie większą liczbę dzieci. W ramach warszawskiego systemu
wczesnego wspomagania placówki mają ze sobą współpracować i działać według określonych,
jednakowych standardów.
Planowane jest, aby dzieci zagrożone niepełnosprawnością miały zajęcia w ramach
wczesnego wspomagania rozwoju realizowane w poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
a dzieci, u których wykryto niepełnosprawność – w przedszkolach i szkołach specjalnych
pracujących z dziećmi o określonej niepełnosprawności.

Specjalne potrzeby edukacyjne
Zgodnie z zapisami prawa oświatowego każdemu dziecku ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi, w tym
niepełnosprawnemu, tworzy się warunki niezbędne do rozwoju,
dostosowując treści, metody i organizację nauczania do możliwości psychofizycznych dzieci oraz
zapewnia możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane przez zespoły orzekające
działające
w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych,
wskazuje na potrzebę stosowania specjalnej organizacji procesu nauczania i metod pracy oraz
określa zalecane najkorzystniejsze dla dziecka formy kształcenia specjalnego. Orzeczenie to nie
determinuje kształcenia danego dziecka we wskazanym typie placówki – ostateczny wybór
przedszkola lub szkoły należy do rodziców, prawnych opiekunów ucznia. Często wiąże się to
z potrzebą wsparcia i doradztwa w zakresie wyboru optymalnej formy kształcenia, wyboru
przedszkola, szkoły dla dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (oczekiwania, możliwości
i mocne strony, potencjał dziecka/ucznia z jednej, a możliwości przedszkola/szkoły, oferta
placówek edukacyjnych z drugiej strony).
Istnieje kilka możliwości uwzględniania specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci, w tym
niepełnosprawnych w warszawskich szkołach i placówkach oświatowych. Wybór spośród kilku –
najczęściej dwóch – zalecanych form kształcenia (typów placówek) należy do rodziców/ opiekunów
dziecka:
– w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych (tzw. edukacja włączająca) – każde dziecko ma
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prawo zgłosić się do szkoły rejonowej, która zobowiązana jest zapewnić kształcenie
z pełnosprawnymi rówieśnikami oraz specjalne wsparcie według potrzeb dziecka określonych
w orzeczeniu;
- w przedszkolach integracyjnych i z oddziałami integracyjnymi oraz w szkołach integracyjnych
i w szkołach z oddziałami integracyjnymi,– edukacja w zespołach przedszkolnych/klasowych
o obniżonej liczebności, w tym 3 – 5 dzieci z niepełnosprawnościami, wspomaganych przez
nauczyciela – specjalistę;
- w przedszkolach specjalnych i szkołach specjalnych – edukacja w zespołach klasowych
o obniżonej liczebności w szkołach i placówkach ukierunkowanych na pracę z uczniami
z określonymi rodzajami niepełnosprawności.

z niepełnosprawnością ruchową

z niepełnosprawnością sprzężoną

z zaburzeniami psychicznymi

z chorobami przewlekłymi

46

153

4

204

497

339

160 451 331

104

281

4320

0

0

277

160

19

203

305

820

643 145 691

154

903

6890

1802

768

323

313

23

407

802

1159

803 596

102
2

258

118
4

w szkołach
specjalnych

niewidomi

Razem

z rozpoznanym autyzmem

słabo widzący

768

z upośledzeniem umysłowym w st.
Umiarkowanym i znacznym

we włączeniu

1802

z upośledzeniem umysłowym w
st. lekkim

w tym w oddziałach integracyjnych

2570

słabo słyszący

ogółem

w szkołach
ogólnodostęp
nych i
integracyjnych

niesłyszący

Typy kształcenia

Tab. 7 Liczba dzieci i młodzieży z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w r. szk. 2009/2010

Źródło: Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy; dane na podst. organizacji placówek w roku szkolnym 2009/2010.
Rodzaje niepełnosprawności – wg rozporządzenia MENiS z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie organizowania kształcenia, wychowania
i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach
i oddziałach oraz w ośrodkach.

Dane zawarte w tabeli pochodzą z arkuszy organizacyjnych szkół i służą do naliczenia
odpowiednich środków finansowych. Corocznie w grudniu roku poprzedzającego Minister Edukacji
Narodowej wydaje rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji
ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w danym roku; są w nim określone wagi
subwencyjne dla poszczególnych wyżej wymienionych grup niepełnosprawności.
W roku szkolnym 2009/2010 liczba dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi w przedszkolach i szkołach wynosi 6 890 (z wyłączeniem uczniów zagrożonych
niedostosowaniem lub niedostosowanych społecznie), z czego 4320 uczęszcza do placówek
specjalnych, 1802 do integracyjnych, a 768 uczyło się w szkołach ogólnodostępnych w ramach
tzw. „edukacji włączającej”.
Najliczniejszą grupę wśród uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi stanowią w roku
szkolnym 2009/2010 uczniowie z chorobami przewlekłymi (1184 uczniów), z upośledzeniem
umysłowym w stopniu lekkim (1159 uczniów), z niepełnosprawnością sprzężoną (1022 uczniów).
W roku szkolnym 2009/2010 warszawskie poradnie psychologiczno-pedagogiczne wydały
1 828 orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym ze wskazaniem do realizacji:
- w oddziałach ogólnodostępnych – 53,
- tylko w oddziałach integracyjnych – 726,
- tylko w oddziałach specjalnych – 685,
- w oddziałach ogólnych lub integracyjnych – 197,
- w oddziałach integracyjnych lub specjalnych – 143,
- we wszystkich typach – 24.
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Szkolnictwo integracyjne
Integracja w edukacji to tworzenie optymalnych warunków rozwoju oraz integrowanie dzieci
niepełnosprawnych i zdrowych w ich naturalnym środowisku rówieśniczym.
Tab. 8. Przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne integracyjne oraz
z oddziałami integracyjnymi prowadzone przez m.st. Warszawa
Liczba
przedszkoli
L.p.

szkół
podstawowych

gimnazjów

szkół
ponadgimnazjalnych

ogółem

w tym z
oddz.
integr.

ogółem

w tym z
oddz.
integr.

ogółem

w tym z
oddz.
integr.

ogółem

w tym z
oddz.
integr.

1 Bemowo
2 Białołęka

19

1

7

3

6

1

2

0

6

2

10

4

6

2

1

0

3 Bielany
4 Mokotów

26

2

14

3

10

3

11

0

47

2

23

3

13

2

35

1

5 Ochota
6 Praga Płd.

20

4

8

2

5

2

11

1

36

2

15

2

12

1

21

2

7 Praga Płn.
8 Rembertów

13

1

5

2

5

2

8

1

4

1

4

2

3

2

1

0

9 Śródmieście
10 Targówek

39

4

14

3

12

2

20

0

22

1

11

4

5

2

5

2

11 Ursus
12 Ursynów

8

1

4

2

4

2

3

0

20
9

2
1

15
11

3
2

6
6

1
1

4
2

1
0

13 Wawer
14 Wesoła

4

0

4

1

3

0

0

0

15 Wilanów
16 Włochy

2

0

4

0

2

0

1

0

9

1

5

1

3

1

2

0

17 Wola
18 Żoliborz

27

4

14

2

9

2

17

2

11

2

4

1

4

1

6

1

322

31

172

40

114

27

150

11

suma

Źródło: Biuro Edukacji urzędu m.st. Warszawy; Zestawienie opracowane na podstawie arkuszy organizacji w roku szkolnym 2009/2010
(30 września 2009 r.).

W związku z potrzebą koordynacji w m.st. Warszawie działań dotyczących edukacji dzieci
i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolach i szkołach
/oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych, Zarządzeniem Nr 2493 Prezydenta m.st.
Warszawy z dnia 9 stycznia 2009 r. został powołany Miejski Zespół ds. Integracji w Edukacji
(MZIE). Przedmiotem jego działania jest stworzenie spójnego systemu pomocy dziecku
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i jego rodzinie. Do zadań Zespołu należy
w szczególności wdrażanie pilotażowego programu pod nazwą „Dzielnicowe Centra ds. Integracji”
i jego koordynowanie, monitorowanie i ewaluacja.
W pierwszym etapie działalności MZIE rozpoznano potrzeby w zakresie kształcenia
integracyjnego poprzez monitorowanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. Na bieżąco
(co miesiąc) zbierane są dane na temat wieku dzieci, którym wydano orzeczenia oraz rodzaju
zalecanej szkoły. Prowadzony jest monitoring realizacji zaleceń zapisanych w orzeczeniach.
Miejski Zespół ds. Integracji w Edukacji, pragnąc zapewnić jak najlepsze, porównywalne we
wszystkich dzielnicach warunki nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach i szkołach
prowadzonych przez Miasto, opracował warszawski standard oddziału integracyjnego w czterech
obszarach dotyczących bazy lokalowej, warunków organizacyjnych, kwalifikacji kadry i
zarządzania placówką.
Pilotażowy program pod nazwą „Dzielnicowe Centra ds. Integracji” w roku szkolnym
2008/2009 realizowany był w sześciu dzielnicach Warszawy (Białołęka, Mokotów, Praga Płn.,
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Targówek, Ursynów, Wola). Od września 2009 roku we wszystkich dzielnicach powołano Centra –
zespoły, w skład których wchodzą przedstawiciele wydziałów oświaty i wychowania, poradni
psychologiczno-pedagogicznych oraz przedszkoli i szkół.
Dzielnicowe Centra ds. Integracji podjęły się realizacji zadania „oferowania efektywnej i
atrakcyjnej edukacji, umożliwiającej zaspokojenie zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych, w tym
uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych” zapisanego w Polityce edukacyjnej m.st.
Warszawy, przyjętej uchwałą Nr XXVII/871/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 kwietnia 2008 r.
Do najważniejszych zadań Dzielnicowych Centrów ds. Integracji należy:
 upowszechnienie wiedzy dotyczącej przepisów prawa oświatowego w zakresie organizowania
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży z orzeczeniami o potrzebie kształcenia
specjalnego w przedszkolach i szkołach/oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych;
 skoordynowanie działań psychologów i pedagogów szkolnych z poradniami psychologicznopedagogicznymi;
 stworzenie systemu pomocy dziecku z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i jego
rodzinie na terenie danej dzielnicy.

Szkolnictwo specjalne

gimnazjum
specjalne

liceum
ogólnokształc
ące specjalne

liceum
profilowane
specjalne

zasadnicza
szkoła
zawodowa
specjalna

1

2

2

2

2

2

2

1

2

1

1

1

-

-

-

7

7

-

-

3

2

6

6

-

1

1

2

2

2

1

9

Razem

9

6

28

Razem

szkoła
podstawowa
specjalna

1

szkoła
policealna
specjalna

oddziały
przedszkolne
specjalne

dla uczniów
słabosłyszących
i niesłyszących
dla uczniów
słabowidzących i
niewidomych
dla uczniów z
upośledzeniem
umysłowym w stopniu
lekkim i zaburzeniami
sprzężonymi
dla uczniów z
upośledzeniem
umysłowym w stopniu
umiarkowanym,
znacznym i głębokim
oraz z autyzmem
dla dzieci z
niepełnosprawnością
ruchową i
niepełnosprawnością
sprzężoną
dla uczniów przewlekle
chorych

technikum
uzupełniające
specjalne

Przedszkole
specjalne

Typ szkoły /rodzaj
niepełnosprawności

szkoła
przysposabiaj
ąca do pracy

Tab. 9 Placówki specjalne w Warszawie

1

1

14

-

-

-

8

3

-

-

-

17

-

-

7

-

-

24

-

-

-

-

-

-

6

9

2

-

-

-

-

-

23

27

5

3

5

7

1

1

92

Źródło: Biuro Edukacji Urzędu m. st. Warszawy; Zestawienie na podst. organizacji roku szkolnego 2009/2010.

W m.st. Warszawie działa 77 szkół specjalnych, w tym: dla uczniów niepełnosprawnych
intelektualnie w różnym stopniu, dzieci i młodzieży z rozpoznanym autyzmem, z zaburzeniami
sprzężonymi, słabowidzących, słabosłyszących i niesłyszących, chorych przewlekle (w szpitalach)
oraz dla dzieci niewidomych z niepełnosprawnością intelektualną. Wśród tych szkół jest:
• 28 szkół podstawowych,
• 27 gimnazjów,
• 5 liceów ogólnokształcących, 3 licea profilowane,
• 5 zasadniczych szkół zawodowych, 7 szkół przysposabiających do pracy,
• 1 technikum uzupełniające specjalne,
• 1 szkoła policealna.
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Ponadto w Warszawie funkcjonuje 9 przedszkoli specjalnych i 6 oddziałów przedszkolnych przy
szkołach podstawowych specjalnych dla dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności.
Część przedszkoli i szkół specjalnych działa w ramach sześciu specjalnych ośrodków szkolnowychowawczych, w których obok edukacji specjalnej i wszechstronnej rewalidacji zapewniona jest
opieka w internacie (1 dla uczniów słabowidzących, 1 dla słabosłyszących, 1 dla uczniów
niesłyszących oraz 2 dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie). Wśród ośrodków tych
znajduje się także powstały w 1817 r. Instytut Głuchoniemych, najstarsza w Polsce placówka
szkolno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży z wadą słuchu.
Wszystkie szkoły specjalne prowadzone przez m.st. Warszawę dzięki dodatkowemu
finansowaniu z budżetu miasta zapewniają edukację, rewalidację i wszechstronne wsparcie na
wysokim poziomie – są wyposażone w nowoczesne środki dydaktyczne, zatrudniają wysoko
wykwalifikowaną kadrę.
Warszawa jako jedyny samorząd prowadzi Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy, który
działa od 8 do 10 godzin dziennie. Ośrodek przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 3
do 25 lat z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, także ze
niepełnosprawnościami sprzężonymi. Placówka zapewnia wychowankom udział w zajęciach
rewalidacyjno-wychowawczych prowadzonych indywidualnie lub w zespołach oraz w zajęciach
specjalistycznych dostosowanych do potrzeb wychowanków w szczególności w zakresie terapii
psychologicznej i rewalidacji oraz w zajęciach rekreacyjnych.

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń
Od września 2008 r. działa Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych
i Szkoleń, które ma na celu wspieranie środowiska edukacyjnego oraz podniesienie jakości pracy
szkół i placówek oświatowych przez: realizowanie zadań wynikających z Polityki edukacyjnej m.st.
Warszawy, organizowanie i prowadzenie doradztwa metodycznego, nadzór pedagogiczny nad
pracą doradców, wspieranie nauczycieli i dyrektorów szkół oraz placówek oświatowych w rozwoju
zawodowym, wprowadzanie systemowych rozwiązań z zakresu edukacji i wychowania (projekty,
szkolenia, konferencje, seminaria), promowanie innowacji edukacyjnych i społecznych,
organizowanie różnych form wymiany doświadczeń, prowadzenie indywidualnych konsultacji
pedagogicznych. W ramach Centrum działa m.in. zespół doradców metodycznych w zakresie
pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz kształcenia specjalnego składający się z jedenastu
nauczycieli i specjalistów. W roku szkolnym 2008/2009 zespół zrealizował 147 różnych form
doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, w których uczestniczyło 3 400 osób. Członkowie
zespołu udzielili 1007 konsultacji indywidualnych, zrealizowali 1 320 godzin dydaktycznych.

Finansowanie edukacji dzieci niepełnosprawnych
Zadania oświatowe finansowane są z budżetu miasta st. Warszawy, przede wszystkim są to
środki pochodzące z subwencji oświatowej przekazywanej z budżetu państwa. Ministerstwo
Edukacji Narodowej przekazało w 2009 roku subwencję w wysokości 115 mln zł, przeznaczoną na
wydatki związane z kształceniem uczniów niepełnosprawnych. Kwota subwencji przekazanej
przez MEN była mniejsza, niż wydatki na ten cel poniesione przez Miasto, które kształtowały się na
poziomie 146 milionów złotych:
- 90 mln zł – dla szkół specjalnych (w tym 75 mln zł z subwencji),
- 56 mln zł – dla szkół dzielnicowych (w tym 40 mln zł z subwencji).
Środki finansowe na edukację dzieci i młodzieży niepełnosprawnej uczęszczających do szkół,
dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa (z wyłączeniem szkół specjalnych) są
przekazywane do poszczególnych dzielnic. Każdemu z tych uczniów, w zależności od typu
jednostki, do jakiej uczęszcza, a także w zależności od rodzaju posiadanej niepełnosprawności,
przyporządkowana jest odpowiednia waga kwotowa – np. w przypadku dzieci z autyzmem
wskaźnik podwyższający kwotę bazową na ucznia wynosi 9,5, co w 2009 stanowiło kwotę 5 571
x 9,5= 52 924,50 zł, która powinna być przeznaczona na zaspokojenie specjalnych potrzeb
edukacyjnych dziecka i realizację zaleceń, określonych w orzeczeniu poradni psychologicznopedagogicznej.
Za podział środków na poszczególne placówki jest odpowiedzialny burmistrz i zarząd
dzielnicy. Sposób wykorzystywania w dzielnicach środków przeznaczonych na wydatki związane
z kształceniem uczniów niepełnosprawnych powinien stać się przedmiotem pogłębionej analizy, na
podstawie której należy podjąć działania zapewniające pełną realizację zasady „pieniądz idzie za
uczniem”. Uwzględnianie liczby uczniów niepełnosprawnych, szczególnie w szkołach
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ogólnodostępnych, jest niezbędne dla umożliwienia realizacji w nich zaleceń zawartych
w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych
Na przestrzeni lat 2005 – 2009 systematycznie wzrastała liczba osób niepełnosprawnych
zarejestrowanych jako bezrobotne (od 1221 osób w 2005 r. do 2735 osób w 2009 r.). W ciągu
całego roku 2009 w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy zarejestrowało się 3948 osób
niepełnosprawnych (2735 bezrobotnych oraz 1213 poszukujących pracy i niepozostających
w zatrudnieniu). Poziom wykształcenia osób z niepełnosprawnościami zarejestrowanych jako
bezrobotne jest niższy niż poszukujących pracy. Najliczniejszą grupę zarejestrowanych stanowią
osoby z wykształceniem gimnazjalnym i niższym – ogółem 30,4%.
Tab. 10. Poziom wykształcenia osób niepełnosprawnych z podziałem na bezrobotnych i poszukujących
pracy, wg stanu na dzień 31.12.2009 r.
Osoby
Osoby
niepełnosprawne
niepełnosprawne
bezrobotne
poszukujące pracy
Wykształcenie
wyższe
policealne
i średnie
zawodowe
średnie
ogólnokształcące
zasadnicze
zawodowe
gimnazjalne oraz
poniżej
Ogółem

liczba
146

%
8,0

liczba
228

%
10,8

464

25,4

548

26,0

166

9,1

223

10,5

483

26,4

484

22,9

569

31,1

631

29,8

1 833

100

2 114

100

Źródło: Raport Urzędu Pracy m.st. Warszawy 2009.

Wśród osób bezrobotnych 2,5% ma orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności, wśród
osób poszukujących pracy – 17,8%. Najliczniejszą grupę stanowią osoby z umiarkowanym
stopniem niepełnosprawności (48,6%).
Tab. 11. Osoby niepełnosprawne wg stopnia niepełnosprawności z podziałem na bezrobotnych
i poszukujących pracy, wg stanu na dzień 31.12.2009 r.
Osoby
niepełnosprawne
bezrobotne

Osoby
niepełnosprawne
poszukujące pracy

liczba

%

liczba

%

Znaczny

46

2,5

376

17,8

Umiarkowany

732

39,9

1 185

56,0

Lekki

1 055

57,6

553

26,2

Razem

1 833

100

2 114

100

Stopnie
niepełnosprawności

Źródło: Raport Urzędu Pracy m. st. Warszawy 2009.

Najliczniejszą grupę wśród bezrobotnych, jak i poszukujących pracy, stanowią osoby ze
schorzeniami narządu ruchu (21,2%) oraz osoby chore psychicznie (16,9%).
Wśród osób z niepełnosprawnościami bezrobotnych i poszukujących pracy najliczniejszą
grupę stanowią osoby w wieku 45 – 54 lata (32,2%). Najmniej liczna jest grupa osób
najmłodszych, tj. w przedziale wiekowym 18 – 24 lata (4,1%).
W 2009 r. 420 osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako bezrobotne podjęło pracę, (dla
porównania w 2008 r. – 626 osób). Z doradztwa zawodowego i informacji zawodowej w 2009 r.
skorzystało 2125 osób – w porównaniu z 2008 r. odnotowano ponad trzykrotny wzrost.
W roku 2009 pośrednicy pracy przyjęli 16197 osób z niepełnosprawnościami – o ponad 2800
więcej niż w roku ubiegłym (średnio 1349 osób miesięcznie). Wydano 3835 skierowań do pracy
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i na staże, odnotowano 368 podjęć pracy, w tym 30 na subsydiowanych stanowiskach pracy 5.
W 2009 r. na szkolenia zostały skierowane 292 osoby, zakończyło je 285 osób. Ogólny wynik
efektywności szkoleń to 7,3%. Najlepszą efektywność zatrudnienia po zajęciach uzyskały
szkolenia z zakresu:
- obsługi wózków widłowych, systemu HACCP z programem magazynowym – 30%,
- pracownik małej i średniej firmy, w tym nauka j. angielskiego – 14,3%.
Wynik dotyczący zatrudnienia po szkoleniu nie do końca jest miarodajny, ze względu na brak
obowiązku zgłaszania tego faktu do Urzędu Pracy przez osoby poszukujące pracy.
Urząd Pracy m.st. Warszawy organizuje także szkolenia przygotowujące do samodzielnego
prowadzenia działalności gospodarczej „ABC działalności gospodarczej”. W latach 2008 i 2009 ze
szkoleń tych skorzystało po 20 osób niepełnosprawnych bezrobotnych oraz poszukujących pracy.
Wśród ofert pracy skierowanych do osób z niepełnosprawnościami najliczniejsze dotyczą
pracy administracyjno-biurowej z obsługą komputera, pracy w charakterze dozorców, portierów
i pracowników ochrony.
Brak wyszczególnionych danych dotyczących osób niepełnosprawnych, które brały udział
w robotach publicznych i pracach interwencyjnych finansowanych z Funduszu Pracy. Osoby te
wlicza się do ogólnej statystyki osób bezrobotnych korzystających z tej formy aktywizacji.
Informacje te mogą być przydatne przy określaniu aktywności osób z niepełnosprawnościami i ich
dalszych losów po zakończeniu robót publicznych czy prac interwencyjnych.

Rehabilitacja zawodowa finansowana ze środków PFRON
Od stycznia 2008 r. zadania dotyczące rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych
realizuje Dział Obsługi Osób Niepełnosprawnych Urzędu Pracy m.st. Warszawy.
W 2009 r. na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych przeznaczono ze środków
PFRON 2.979.936,57 zł – mniej o 590 000 niż w 2008 r.
Liczba osób niepełnosprawnych objętych przez Urząd Pracy programami rynku pracy
sfinansowanymi ze środków PFRON wynosiła w 2009 r. ogółem 230 osób, w tym:
- 131 osób skorzystało ze szkoleń,
- 32 osoby ze staży i przygotowania zawodowego,
- 10 osób otrzymało jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (nikt nie ubiegał się
o uzyskanie wkładu na założenie spółdzielni socjalnej), ogółem złożono 45 wniosków.
Najczęściej podejmowana była działalność handlowa (sklep, kiosk, sklep internetowy) oraz
usługowa (usługi ubezpieczeniowe, remontowe, naprawa samochodów),
- 30 osób pracowało na stanowiskach pracy, których wyposażenie sfinansowano ze środków
PFRON,
- 5 osób pracowało na stanowiskach pracy, których przystosowanie sfinansowano ze środków
PFRON,
- 22 osobom zrefundowano koszty wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne.
W Urzędzie Pracy m.st. Warszawy w 2008 r. zatrudnionych było 11 osób
z niepełnosprawnościami (powyżej 6% ogółu pracowników). Dla porównania w Urzędzie m.st.
Warszawy, na dzień 31 sierpnia 2008 r., pracowało 71 osób z orzeczeniami (1,04% ogółu
zatrudnionych), we wrześniu 2009 r. – 93 osoby (1,16% ogółu zatrudnionych). Miasto realizuje
pilotażowe
projekty
zatrudnieniowe
umożliwiające
aktywizację
zawodową
osób
z niepełnosprawnościami. Od września 2009 r. pod nadzorem Stołecznego Konserwatora
Zabytków siedem niepełnosprawnych osób prowadzi inwentaryzację i dokumentację zabytkowych
nagrobków Cmentarza Powązkowskiego.

Agencje zatrudnienia prowadzone przez organizacje pozarządowe
W Warszawie zarejestrowanych jest 19 agencji zatrudnienia prowadzonych przez organizacje
pozarządowe, zdecydowana większość z nich prowadzi niepubliczne biura pośrednictwa pracy
i doradztwa zawodowego dla osób z niepełnosprawnościami6. Oferują one głównie: pośrednictwo
pracy, konsultacje w zakresie predyspozycji zawodowych, doradztwo dla pracodawców dotyczące
zatrudniania osób niepełnosprawnych, szkolenia ukierunkowane na potrzeby i możliwości tych
5

Praca subsydiowana wiąże się z formą wsparcia dla pracodawców, w przypadku której koszty utworzenia miejsc pracy,
utrzymania pracownika nie są ponoszone przez pracodawcę (np. refundacja ze środków PFRON kosztów zatrudnienia
osoby z niepełnosprawnością).
6
Za: Serwis informacyjny Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia.
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osób. W 2008 r. z usług z zakresu doradztwa zawodowego w dziewięciu agencjach zatrudnienia
tego typu, które udostępniły swoje dane skorzystały 3 423 osoby, a 657 osób zdobyło
zatrudnienie7.

Zakłady aktywności zawodowej (miejsca pracy chronionej)
Zakład aktywności zawodowej (ZAZ) tworzony jest w celu zatrudnienia osób z umiarkowanym
bądź znacznym stopniem niepełnosprawności. Z inicjatywy warszawskich organizacji
pozarządowych powstały w 2007 r. pierwsze dwa zakłady aktywności zawodowej zatrudniające
łącznie 48 osób z niepełnosprawnościami – Galeria Apteka Sztuki (Stowarzyszenie „Otwarte
Drzwi”) oraz Pracownia Rzeczy Różnych SYNAPSIS (Fundacja SYNAPSIS) z siedzibą w gminie
Lesznowola.

Przestrzeń miejska i usługi przewozowe
Rada m.st. Warszawy w uchwale nr LVI/1668/2009 z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad
najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10
lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie po umowie zawartej na czas oznaczony kolejnej umowy
najmu z tym samym najemcą oraz Prezydent m. st. Warszawy z zarządzeniu nr 3323/2009 z dnia
14 lipca 2009 r. zachęcają m. in. do likwidowania barier architektonicznych w lokalach
wynajmowanych od Miasta. Wysokość czynszu w takim lokalu może zostać okresowo obniżona,
aby zrekompensować poniesione przez najemcę koszty dostosowania lokalu do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Ustalenia o obniżkach stawek czynszu i należności za korzystanie z lokalu
podejmują zarządy dzielnic. Z możliwości tej korzysta jednak bardzo niewielu najemców.
Od sześciu lat Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji razem z Biurem Polityki Społecznej Urzędu
m.st. Warszawy organizuje konkurs „Warszawa bez barier”. Celem przedsięwzięcia jest
promowanie budownictwa dostępnego dla wszystkich. Do konkursu zgłaszane są obiekty
użyteczności publicznej, obiekty mieszkalne, zabytkowe oraz przestrzeń publiczna – ulice, parki,
place miejskie.
W 2006 r. m.st. Warszawa w porozumieniu z grupą roboczą „Widziane z chodnika”
opracowało zasady urządzania przestrzeni miejskiej zapewniające dostępność osobom
z niepełnosprawnościami8. Zostały one upublicznione jako ogólne wytyczne dla zainteresowanych
osób i firm.
W Warszawie od ponad 15 lat funkcjonują specjalistyczne usługi przewozowe. Usługi te są
dostępne na terenie miasta oraz w obrębie 30 km od niego, w przypadku przewożenia na leczenie
lub rehabilitację. Miasto dofinansowuje te usługi kwotą ponad 2 mln zł rocznie. Przewoźnik
dysponuje 15 busami przystosowanymi do przewozu osób na wózkach i wykonuje średnio
miesięcznie 2 000 kursów. W bazie danych zarejestrowanych jest blisko 4 000 korzystających.
Z usług tych mogą korzystać osoby powyżej 16 roku życia z niepełnosprawnością ruchową,
z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, z niepełnosprawnością
intelektualną z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby
zaliczone do I lub II grupy inwalidzkiej oraz osoby niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji
posiadające orzeczenie lekarza orzecznika ZUS9.
Warszawa wciąż zwiększa dostępność publicznych usług przewozowych oraz taboru
transportowego do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami.
Tab.12. Ocena dostosowania transportu publicznego w Warszawie do potrzeb osób niepełnosprawnych
Środek transportu / % ocen dobra dostateczna Raczej zła zła
Metro
60
30
7
3
Autobus
19
52
21
8
Tramwaj
16
34
34
16
kolej podmiejska
10
24
31
35
Taxi
45
31
18
6
Źródło: Dostępność transportu i przestrzeni publicznej dla osób niepełnosprawnych-analiza stanu istniejącego w Warszawie
(Politechnika Warszawska 2008, autorzy: L. Niewiadomski, P. Olszewski, P. Olszewski).

7

Informacje zebrane we wrześniu 2009 r. przez Biuro Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy.
Zasady urządzania przestrzeni miejskiej zapewniające dostępność niepełnosprawnym –
http://um.warszawa.pl/politykaspoleczna/?id=29&wyswietl=podanopodmenu&skad=poddzial.
9
Za: Aktualności Biura Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawa - http://um.warszawa.pl/politykaspoleczna/.
8
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Badania przeprowadzone w 2008 roku przez Politechnikę Warszawską wśród osób
niepełnosprawnych wskazują na warszawskie metro jako najlepiej dostosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych element komunikacji miejskiej w Warszawie – na każdej stacji znajdują się
windy pozwalające na pokonanie różnicy poziomów, w każdym wagonie metra funkcjonuje system
głosowego zapowiadania stacji. Ponieważ jednak dla osób niewidomych słabowidzących metro nie
zapewnia pełnego bezpieczeństwa podróży, konieczne jest kontynuowanie działań w celu poprawy
sytuacji.
Jak informuje ZTM, wg stanu na dzień 14 stycznia 2008 r., w Warszawie na 28 linii
tramwajowych 21 obsługuje tabor przystosowany do przewozu osób z niepełnosprawnością
ruchową. Na większości linii autobusowych kursują pojazdy niskopodłogowe. Natomiast autobusy
na liniach nocnych są niemal niedostępne dla osób z niepełnosprawnościami poruszających się na
wózkach (na 38 linii nocnych zaledwie trzy są dostosowane). W dni powszednie kursuje ponad
70% autobusów niskopodłogowych, a w dni świąteczne, gdy jest mniej kursów, aż 94%. Kursy
pojazdów niskopodłogowych są specjalnie oznaczone w rozkładzie jazdy. Każdy nowy autobus
jest wyposażany w wyświetlacze elektroniczne oraz informację głosową o trasie przejazdu
i przystankach. Po Warszawie jeździ 1280 autobusów niskopodłogowych oraz 46 niskopodłogowe
tramwaje. Aktualnie informacja głosowa o trasie i przystankach jest dostępna w 25% tramwajów.
Przyjęta uchwałą LVIII/1749/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 roku „Strategia
Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do roku 2015 i na lata kolejne,
w tym Zrównoważony Plan Rozwoju Transportu Publicznego ” w swoich celach głównych zakłada
poprawę standardów podróży, w tym zwiększenie dostępności do sytemu transportowego osobom
niepełnosprawnym, włącznie z poprawieniem dostępności przystanków. Planuje się także
zapewnienie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz systematyczne zakupy
nowoczesnego, dostosowanego taboru transportowego.
Ustawa o systemie oświaty w art.17, ust 3a zobowiązuje gminę do zapewnienia uczniom
z orzeczoną potrzebą kształcenia specjalnego, w tym niepełnosprawnym, bezpłatnego transportu
i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum lub ośrodka
umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, albo zwrotu kosztów
przejazdu ucznia i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice
lub opiekunowie prawni.
Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw wprowadziła
istotną zmianę w ustawie o systemie oświaty, rozszerzając uprawnienie do bezpłatnego dowozu
do szkół ponadgimnazjalnych ( w tym szkół przysposabiających do pracy) dla uczniów
z niepełnosprawnością ruchową oraz z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub
znacznym.
W Warszawie organizacja dowozu uczniów niepełnosprawnych odbywa się w dzielnicach.
Wprowadzono zasadniczo dwie formy realizacji tego zadania: dowóz i opiekę specjalistycznych
firm transportowych wyłonionych w drodze przetargu oraz dowóz transportem rodziców po
zawarciu umowy. W nielicznych przypadkach dowóz odbywa się transportem szkolnym lub
indywidualnie taksówką. Liczba dowożonych uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym
2008/2009 wynosiła ponad 1000 osób, z czego ok. 75% dowożonych było transportem
specjalistycznym przez firmy wyłonione w przetargach. Koszt dowozu uczniów niepełnosprawnych
to blisko 11 milionów złotych rocznie.

Sport i rekreacja
Opracowany i od dwóch lat wdrażany przez Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy
program aktywizacji ruchowej „Niepełnosprawny – sprawniejszy” obejmuje naukę oraz
doskonalenie nabytej już umiejętności pływania. W programie uczestniczą osoby o ograniczonej
zdolności ruchowej w stopniu znacznym lub umiarkowanym (m.in. osoby korzystające przy
poruszaniu się ze sprzętu ortopedycznego, po przebytych amputacjach lub posiadające
niedowłady kończyn itp.). Do realizacji programu wytypowano siedem pływalni położonych w
różnych dzielnicach miasta. Program ten, na zlecenie Miasta, realizuje klub sportowy. Główne cele
programu to: usprawnienie osób z niepełnosprawnościami oraz podniesienie zdolności do
samodzielnego funkcjonowania, stworzenie możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego z
osobami o podobnych problemach i ograniczeniach w celu wzajemnego wspierania się i
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motywowania do dalszego podnoszenia umiejętności i łamania barier, zachęcenie do wychodzenia
z domu dla „przyjemności”, spędzania czasu wolnego w sposób aktywny, zarówno miejscu
zamieszkania, jak i w trakcie wyjazdów, wykorzystanie miejskiej bazy sportowej i fachowego
potencjału ludzkiego do kształtowania wśród osób z niepełnosprawnościami prozdrowotnego stylu
życia.
Ponadto Biuro Sportu i Rekreacji prowadzi szereg inicjatyw kierowanych do osób
z niepełnosprawnościami. Są to zarówno imprezy integracyjne własne, jak i przedsięwzięcia
realizowane przez organizacje pozarządowe, działające na rzecz osób niepełnosprawnych
w ramach zadań zlecanych przez Miasto. W 2009 r. odbyły się m.in.:
- cykle imprez integracyjnych dla osób niepełnosprawnych w koszykówce na wózkach, pływaniu,
wioślarstwie halowym, bowlingu, w darta, szermierce na wózkach,
- Mistrzostwa Polski oraz Puchar Świata w szermierce na wózkach,
- XV Warszawska Olimpiada Młodzieży Niepełnosprawnej.
Zgodnie z zasadą wyrównywania szans, oferta dotycząca sportu i rekreacji skierowana do
mieszkańców Warszawy powinna być ogólnodostępna niezależnie od stopnia sprawności
uczestników, widzów, kibiców.
Rok 2010 jest rokiem Olimpiad Specjalnych w Polsce. Jesienią Warszawa stanie się stolicą
Igrzysk – po raz pierwszy w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej odbędą się
Europejskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych. W Igrzyskach weźmie udział 57 reprezentacji
narodowych z całej Europy, 1600 sportowców będzie rywalizować w 9 dyscyplinach sportowych.
W wydarzeniu tym weźmie udział 2000 wolontariuszy, 1500 członków rodzin i przyjaciół, 600
trenerów, 200 sędziów, 250 lekarzy. Zawody będą odbywały się na obiektach Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego, Akademii Wychowania Fizycznego, COS Torwar oraz na boiskach
piłkarskich.

Kultura
W Społecznej Strategii Warszawy cel strategiczny 3. Integracja i reintegracja społeczna
zawodowa, leżący u podstaw działań projektowanych w Warszawskim Programie Działań na
Rzecz Osób Niepełnosprawnych”, opisuje także warunki umożliwiające mieszkańcom udział
w korzystaniu z dóbr kultury oraz zapewniające osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym
(w tym niepełnosprawnym) dostęp do kultury.
W Warszawie organizowanych jest corocznie kilkaset cyklicznych wydarzeń i festiwali
z dziedziny teatru, filmu, tańca, muzyki poważnej i popularnej, jazzu, nauki, sztuk wizualnych.
Działa prawie 1600 instytucji kultury, w tym 73 samorządowe – teatry, muzea, biblioteki publiczne,
kluby i domy kultury. Miasto wspiera także niepubliczne placówki kulturalne (ok. 35 teatrów
niezależnych, komercyjnych i non-profit), coraz liczniejsze klubokawiarnie, księgarnio-kawiarnie
i kluby realizujące programy artystyczne. Jednak bogata i różnorodna oferta kulturalna miasta nie
dla wszystkich jest dostępna – bariery, nie tylko architektoniczne, powodują, że liczne grupy
mieszkańców miasta, w tym niepełnosprawnych, nie w pełni mogą z niej skorzystać.
W opracowywanym w Biurze Kultury Programie Rozwoju Kultury w Warszawie w latach 2010 –
2020 kwestie zwiększenia dostępności do dóbr i instytucji kultury zostały zidentyfikowane
i rozwiązane.
Aktualnie planowane i realizowane w miejskich instytucjach kultury (głównie teatrach)
inwestycje związane z modernizacją bazy lokalowej uwzględniają konieczność jej dostosowania do
potrzeb niepełnosprawnych widzów. Zadanie unowocześniania infrastruktury kulturalnej należy
jednak rozumieć znacznie szerzej, aby planować i realizować działania z zakresu komunikacji
z otoczeniem osób z dysfunkcją wzroku (audiodeskrypcja) i/lub słuchu (miganie), wykorzystując
rozwiązania już stosowane w placówkach niepublicznych oraz doświadczenia organizacji
pozarządowych, działających w obszarach zarówno związanych z niepełnosprawnością, jak
i z upowszechnianiem kultury.

Programy zdrowotne
Programy zdrowotne finansowane z budżetu Miasta kierowane są do wszystkich mieszkańców
Warszawy. Jednym z wielu programów finansowanych przez samorząd warszawski jest
edukacyjny program zdrowotny „Zdrowy Uczeń”. Jest on realizowany przez pielęgniarki szkolne
zatrudnione w zakładach opieki zdrowotnej, dla których m.st. Warszawa jest podmiotem
prowadzącym. Program adresowany jest również do dzieci niepełnosprawnych i realizowany w 66
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placówkach, a każdego roku korzysta z niego blisko 3700 dzieci. W 2009 r. przeznaczono na ten
cel kwotę 553 800 zł. Warto podkreślić, że tzw. stawka kapitacyjna na dziecko
z niepełnosprawnością wynosi 15 zł – pięciokrotnie więcej niż na dziecko zdrowe.
W 2008 r. po raz pierwszy podpisano z 10 organizacjami pozarządowymi umowy trzyletnie na
realizację działań z zakresu pożytku publicznego na rzecz mieszkańców m.st. Warszawy m.in.
w zakresie wspierania programów rehabilitacyjnych – do końca 2010 r. będzie wydatkowanych na
ten cel 1 227 000 zł. Z programów rehabilitacyjnych korzysta corocznie 1600 osób z różnymi
niepełnosprawnościami. W zakładach opieki zdrowotnej systematycznie prowadzone są prace
zmierzające do ułatwienia osobom niepełnosprawnym dostępu do opieki medycznej. W latach
2007 – 2009 wydatki inwestycyjne na przebudowę, modernizację i doposażenie miejskich
jednostek ochrony zdrowia wyniosły blisko 428 mln zł. W trakcie modernizacji i przebudowy ZOZ
realizowane są prace mające na celu niwelowanie barier architektonicznych. Systematycznie
prowadzone jest również doposażanie SPZOZ-ów w sprzęt rehabilitacyjny.

Warszawskie organizacje pozarządowe
działające na rzecz osób niepełnosprawnych
Badanie zostało przeprowadzone w sierpniu i wrześniu 2008 r. za pomocą ankiety w postaci
kwestionariusza. Ankieta została rozesłana drogą mailową do ponad 200 organizacji działających
na rzecz osób z niepełnosprawnościami mieszkających w Warszawie. Otrzymano informacje
zwrotne od 25% organizacji.
Najwięcej badanych organizacji działa na rzecz osób niewidomych i słabowidzących – jest ich
36 (80%) oraz na rzecz osób niesłyszących i słabosłyszących – 34 (76%). Działania na rzecz osób
z niepełnosprawnością ruchową podejmowane są przez 27 organizacji (60%), na rzecz osób
z niepełnosprawnością intelektualną działa 21 badanych organizacji (47%), a na rzecz osób ze
schorzeniami przewlekłymi – 20 (44%).
Tab.12. Liczba organizacji kierujących swe działania do osób z poszczególnymi typami niepełnosprawności
Klienci pod kątem typu niepełnosprawności
Liczba organizacji % organizacji
osoby niewidome i słabo widzące
36
80
osoby niesłyszące i słabo słyszące
34
76
osoby z niepełnosprawnością ruchową
27
60
osoby z przewlekłymi schorzeniami
20
44
osoby z niepełnosprawnością intelektualną

21

47

osoby chore psychicznie
osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (np.
z autyzmem, zespołem Aspergera)
osoby z epilepsją
osoby z niepełnosprawnością sprzężoną

14

31

16

36

13
19

29
42

Źródło: Raport z badania inwentaryzacyjnego warszawskich organizacji pozarządowych adresujących przynajmniej część swoich
działań do osób niepełnosprawnych. Organizacje miały możliwość zaznaczenia kilku typów niepełnosprawności – dane procentowe nie
sumują się do 100.

Warszawski sektor pozarządowy odzwierciedla zróżnicowanie widoczne w obrębie grupy
społecznej jaką są osoby niepełnosprawne – każda z grup z określoną niepełnosprawnością ma
skierowaną do siebie ofertę, a jednocześnie organizacje pozarządowe specjalizują się
w działaniach i usługach skierowanych do określonych, jednorodnych grup osób
niepełnosprawnych. Żadna z badanych organizacji nie kieruje swoich działań do osób
z różnorodnymi rodzajami niepełnosprawności. Organizacje w miarę równomiernie rozkładają
swoje działania na rzecz osób z niepełnosprawnością w stopniu lekkim, umiarkowanym
i znacznym. Jedna z badanych organizacji kieruje swe działania do osób wyłącznie ze znacznym
stopniem niepełnosprawności. Ponadto 17% organizacji nie warunkuje swej pomocy dla osób
z niepełnosprawnościami od posiadania przez nie stosownego orzeczenia.
Działania stałe prowadzone przez organizacje pozarządowe na rzecz niepełnosprawnych są
bardzo różnorodne. Blisko połowa badanych organizacji, poza placówkami i instytucjami przez nie
prowadzonymi, świadczy pomoc osobom z niepełnosprawnościami i ich rodzinom w formie grup
wsparcia. Kolejną formą działań stałych są: porady psychologiczne (40% badanych organizacji),
zajęcia rehabilitacyjne (37%), doradztwo prawne i doradztwo zawodowe (po 20% organizacji).
Ponad 20% badanych organizacji wskazywało na udział w pracach Komisji Dialogu
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Społecznego działających jako ciała inicjatywno-doradcze przy Urzędzie m.st. Warszawy.
Aktualnie w skład Komisji Dialogu Społecznego ds. Niepełnosprawności wchodzi 57 fundacji,
stowarzyszeń i innych podmiotów III sektora, z czego niespełna 40% współpracuje z Miastem,
realizując, w formie umów rocznych i wieloletnich, zadania publiczne z obszaru działań na rzecz
osób niepełnosprawnych.
Organizacje pozarządowe ze swymi nowatorskimi programami i profesjonalną kadrą są
ważnymi partnerami Miasta w realizacji działań na rzecz tej grupy mieszkańców oraz
wspierającymi i współrealizującymi miejską politykę.
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V. PRIORYTETY I CELE WARSZAWSKIEGO PROGRAMU DZIAŁAŃ
NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Priorytet I.
Wykorzystywanie wiedzy na rzecz poprawy jakości życia.
Tworzenie systemu informacji dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin
Cel 1.
Diagnozowanie sytuacji osób niepełnosprawnych na potrzeby planowania oferty usług
W Warszawie nie ma systemu zbierania i analizowania informacji charakteryzujących sytuację
życiową mieszkańców Warszawy, w tym danych opisujących podstawowe potrzeby, problemy
i możliwości osób niepełnosprawnych. Ich brak uniemożliwia opracowanie i systematyczne
aktualizowanie diagnozy dotyczącej sytuacji tych osób, która z kolei jest podstawą działania
racjonalnego, skutecznego (tj. przyjęte cele są realizowane) i efektywnego (stosunek poniesionych
nakładów do uzyskanych rezultatów jest optymalny).
Dane dotyczące funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami pochodzą przede wszystkim
z okresowych sprawozdań instytucji, które świadczą usługi w zakresie pomocy społecznej,
edukacji, zatrudnienia, itp. Sprawozdania są jedynie źródłem wiedzy o liczbie osób, które otrzymały
określonego rodzaju świadczenia i usługi. Na tej podstawie można wnioskować o tym, jakie
potrzeby były zaspokajane i w jakiej skali. Natomiast ze sprawozdań nie można się dowiedzieć
o skali i rodzaju potrzeb, które nie zostały zaspokojone. Należy podkreślić, że informacje np. o tym,
ile osób dostało skierowanie na szkolenie zawodowe (dane UP), ile osób skorzystało z usług
opiekuńczych (dane OPS) czy ile osób skorzystało z dofinansowania do kosztów turnusu
rehabilitacyjnego (dane WCPR/SCON) opisują nie tyle skalę i rodzaje potrzeb osób
niepełnosprawnych, co realizowanie zadań publicznych przez instytucje do tego zobowiązane (są
to wskaźniki działania instytucji).
Jednocześnie w Warszawie są prowadzane badania ilościowe i jakościowe dotyczące różnych
aspektów życia mieszkańców, w tym osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin – zarówno przez
instytucje badawcze, ośrodki akademickie, jak i organizacje pozarządowe. Wyniki tych badań są
rozproszone, nie upowszechnia się ich i w efekcie nie są one należycie wykorzystywane.
W związku z tym Społeczna Strategia Warszawy przewiduje realizację Programu Operacyjnego
Gromadzenie wiedzy na potrzeby polityki społecznej, którego celem jest metodyczne, cykliczne
diagnozowanie sytuacji mieszkańców Warszawy oraz barier utrudniających zaspokajanie ich
potrzeb, jak również stopniowe i konsekwentne poprawianie adekwatności usług społecznych
realizowanych w Warszawie.
Priorytet I Warszawskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych wpisuje się
w założenia powstającego w Centrum Komunikacji Społecznej Programu Operacyjnego
Gromadzenie wiedzy na potrzeby polityki społecznej.
Działania:
1. Systematyczne diagnozowanie potrzeb, problemów i możliwości osób niepełnosprawnych,
ze szczególnym uwzględnieniem obszarów ujętych w Programie Działań.
2. Planowanie systemu usług na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia na
podstawie wniosków z diagnozy.
Cel 2.
Tworzenie systemu informacyjnego o usługach dostępnych
dla osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin i otoczenia.
Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych przewiduje rozbudowanie
kompleksowego systemu różnego rodzaju usług, ukierunkowanych na zaspokajanie potrzeb osób
wymagających wsparcia społecznego w środowisku lokalnym – w życiu codziennym, prowadzeniu
gospodarstwa domowego, edukacji, pracy, w transporcie, dostępie do kultury, sportu, rekreacji
(vide: priorytety II – V). Jednym z czynników, od którego w dużej mierze zależy to, czy osoby
z różnymi rodzajami niepełnosprawności faktycznie będą uczestniczyły w podstawowych
obszarach aktywności społecznej i zawodowej, jest aktualna i łatwo dostępna informacja o pełnej
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ofercie usług.
Miejskie instytucje, które adresują swoją działalność wyłącznie lub przede wszystkim do osób
z niepełnosprawnościami, upubliczniają informacje o świadczonych usługach, np. Stołeczne
Centrum Osób Niepełnosprawnych, Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Urząd
Pracy m.st. Warszawy.
W upowszechnianiu informacji dużą rolę ogrywają organizacje pozarządowe. Według bazy
danych o organizacjach pozarządowych prowadzonej przez Stowarzyszenie Klon/Jawor,
w Warszawie działają 493 organizacje pozarządowe prowadzące działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych, z czego zdecydowana większość ma stronę internetową, na której umieszcza
informacje o oferowanych usługach oraz przysługujących uprawnieniach i świadczeniach. Poza
tym Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji prowadzi, m.in. jako zadanie zlecone przez m.st.
Warszawę, Centrum Informacyjne „Integracja” oraz portal informacyjny dla osób
niepełnosprawnych – (www.niepelnosprawni.pl). Również niektóre podmioty użyteczności
publicznej, które działają na rzecz ogółu mieszkańców, informują o rozwiązaniach, które
umożliwiają lub ułatwiają osobom z niepełnosprawnościami korzystanie z ich usług.
Informacje o usługach dla osób niepełnosprawnych są rozproszone (w zasadzie dostępne
jedynie u dostarczycieli usług) i fragmentaryczne (dotyczą tylko wybranych zagadnień).
W Warszawie trzeba zbudować system zbierania, publikowania i aktualizowania informacji
o ofercie usług świadczonych przez instytucje działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
w tym jednostek organizacyjnych miasta, organizacji pozarządowych i innych podmiotów.
Mówiąc o dostępie do informacji, należy mieć na uwadze możliwości ich odbioru oraz
dostępności dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawnościami. Obecnie podstawowym
i najpopularniejszym narzędziem, za pomocą którego udostępnia się informacje, jest Internet.
Możliwość korzystania z Internetu zasadniczo zwiększa szanse na uczestniczenie w życiu
społecznym, dostęp do edukacji, podejmowanie pracy czy uczestniczenia w kulturze. Aby zatem
przyczyniał się do istotnego wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, powinien być usługą
powszechnie dostępną i używaną w tym środowisku. Z badań przeprowadzonych w 2008 r.
wynika, że w Warszawie zaledwie 18% tych osób ma w domu dostęp do Internetu (Centrum Badań
i Analiz Rynku ASM). Badania jednoznacznie wskazują na istnienie zjawiska wykluczenia
cyfrowego osób niepełnosprawnych, które wpływa na istotne ograniczenie ich społecznego
funkcjonowania. Zwiększenie dostępu tej grupy osób do Internetu nastąpi dzięki wykorzystaniu
przez samorząd warszawski przeznaczonych na ten cel funduszy strukturalnych.
Działania:
1. Stworzenie i prowadzenie ogólnodostępnej platformy informacyjnej dotyczącej aktualnej
oferty Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych, organizacji pozarządowych i innych
instytucji pracujących na rzecz osób niepełnosprawnych.
2. Dostarczanie informacji dotyczących świadczeń, uprawnień i usług w formach dostępnych
dla osób niepełnosprawnych, a w szczególności wspieranie tworzenia i doskonalenia
serwisów internetowych tworzonych przez organizacje pozarządowe.
3. Wspieranie osób z niepełnosprawnościami w zakresie dostępu do nowych technologii.
Priorytet II.
Wyrównywanie szans w zakresie dostępu do edukacji osób niepełnosprawnych
Cel 1.
Rozszerzanie usług świadczonych w ramach
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny
Ustawa o systemie oświaty określa, że w przedszkolach i szkołach podstawowych, w tym
specjalnych oraz w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, a także w poradniach
psychologiczno-pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych mogą być tworzone
zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWR) w celu pobudzania psychoruchowego
i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole,
prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną. Zajęcia w ramach WWR organizuje się
w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb
dziecka. Zajęcia, w szczególności z dziećmi, które nie ukończyły 3 roku życia, mogą być
prowadzone także w domu rodzinnym – miejsce ustala dyrektor placówki w uzgodnieniu
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z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka.
Warunkiem objęcia dziecka tą formą pomocy jest otrzymanie opinii o potrzebie wczesnego
wspomagania rozwoju wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
Na mocy Uchwały Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r.
w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawie, pomoc ta
może być organizowana we wskazanych 33 placówkach (w tym w poradniach psychologicznopedagogicznych, przedszkolach, szkołach). Obecnie w Warszawie działa 15 zespołów wczesnego
wspomagania rozwoju, obejmujących pomocą około 300 dzieci.
Dla efektywnego działania systemu WWR niezmiernie istotne jest ściślejsze skorelowanie
działań jednostek edukacji i służby zdrowia.
Działania:
1. Rozszerzenie oferty placówek specjalistycznych dla poszczególnych niepełnosprawności
oraz dla dzieci zagrożonych niepełnosprawnością w zakresie wczesnego wspomagania
rozwoju dziecka i pomocy jego rodzinie .
2. Stworzenie możliwości konsultacji medycznych (neurologicznych, psychiatrycznych,
kardiologicznych, laryngologicznych, okulistycznych, rehabilitacyjnych itp.) w zależności od
potrzeb dziecka objętego wczesnym wspomaganiem w wyznaczonych placówkach służby
zdrowia.
3. Promocja oferty miejskich zespołów wczesnego wspomagania poprzez placówki służby
zdrowia, ośrodki pomocy społecznej, placówki edukacyjne oraz w kampaniach społecznych
i w serwisie internetowym „Pomoc dziecku”.
4. Wypracowanie standardów usług świadczonych w ramach wczesnego wspomagania
rozwoju dzieci.
Cel 2.
Zapewnianie osobom niepełnosprawnym dostępu do wszystkich form i szczebli edukacji
Część uczniów niepełnosprawnych ma utrudniony dostęp do przedszkola/szkoły integracyjnej
czy specjalnej ze względu na brak miejsc w placówkach położonych najbliżej ich miejsca
zamieszkania. Problemem jest także zapewnienie odpowiedniej oferty edukacyjnej dla młodzieży
niepełnosprawnej z orzeczoną potrzebą kształcenia specjalnego na poziomie szkoły
ponadgimnazjalnej.
Dla dziecka niepełnosprawnego, poza skrajnymi przypadkami, kluczowe znaczenie ma
środowisko zdrowych rówieśników, z którymi uczęszcza ono do przedszkola czy szkoły. Jednym
z podstawowych czynników powodzenia nauki dziecka jest wiedza i zaangażowanie nauczycieli,
którzy przy pomocy odpowiednich środków i metod dostosowanych do potrzeb danego ucznia
będą wspierać jego edukację i rozwój. Dlatego niezbędne jest stałe wspieranie metodyczne
nauczycieli, zwłaszcza ze szkół ogólnodostępnych, oraz podnoszenie ich kwalifikacji w zakresie
form i metod pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Działania te będą
rozwijane przez miejską placówkę doskonalenia nauczycieli – Warszawskie Centrum Innowacji
Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń oraz organizacje pozarządowe na zlecenie samorządu
warszawskiego.
Poza szkoleniami i doradztwem niezbędne jest bezpośrednie wspieranie nauczycieli przy
warsztacie pracy. Planuje się tworzenie punktów konsultacyjnych współpracujących
z Dzielnicowymi Centrami ds. Integracji, koordynującymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną
oferowaną w szkołach i poradniach. Punkty będą afiliowane w 6 szkołach specjalnych
i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych. Mają wspierać nauczycieli ze szkół
ogólnodostępnych i pracujących w ramach oddziałów integracyjnych bądź nauczania
indywidualnego z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w wyborze optymalnych
kierunków oddziaływania wobec niepełnosprawnego ucznia. Z pomocy mogą też korzystać rodzice
dziecka.
Dodatkowo, ze względu na fakt, że szkoły ogólnodostępne nie są jeszcze wyposażone
w sprzęt rehabilitacyjny i nie posiadają pracowni do prowadzenia terapii – zajęcia rewalidacyjne
oraz specjalistyczne dla uczniów z niepełnosprawnościami ze szkół ogólnodostępnych mogą być
realizowane w szkołach/przedszkolach specjalnych.
Działania:
1. Prowadzenie doradztwa metodycznego oraz szkoleń dla dyrektorów, nauczycieli,
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specjalistów z przedszkoli i szkół (ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych) oraz
innych placówek oświatowych pracujących z uczniami niepełnosprawnymi.
2. Zapewnienie doradztwa dla rodziców i uczniów niepełnosprawnych w zakresie wyboru typu
szkoły dalszego kształcenia, ukierunkowania zawodowego.
3. Zapewnienie dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym niepełnosprawnym,
miejsc w warszawskich placówkach oświatowych w przygotowanych do pracy z dziećmi
niepełnosprawnymi oddziałach ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych w pobliżu
miejsca zamieszkania.
4. Dostosowywanie oferty szkół kształcących osoby niepełnosprawne do potrzeb rynku pracy,
z uwzględnieniem preferencji tych osób oraz wspieranie niepełnosprawnych absolwentów
szkół w planowaniu dalszego kształcenia i kariery zawodowej.
5. Opracowanie standardu wyposażenia i warunków pracy szkoły specjalnej dla uczniów
z różnymi typami niepełnosprawności.
6. Opracowanie standardu realizacji usług asystenta ucznia niepełnosprawnego.
Cel 3.
Wspieranie edukacji ustawicznej osób niepełnosprawnych.
Kształcenie ustawiczne (kształcenie przez całe życie) to proces ciągłego dokształcania się,
podnoszenia kwalifikacji i doskonalenia kompetencji. Podstawową rolą kształcenia ustawicznego
jest zachowanie ciągłości i systematyczności procesu uczenia się, co zapewnia stały rozwój oraz
chroni przed zdezaktualizowaniem zdobytej wiedzy.
Kształcenie ustawiczne może odbywać się w formie szkolnej, jak i pozaszkolnej (w ramach
kursów i szkoleń). Jego celem jest przede wszystkim zwiększenie aktywności edukacyjnej osób,
które zakończyły już naukę szkolną. Udział w kształceniu ustawicznym dorosłych osób
z niepełnosprawnościami wynosi ok. 0,5%. W przypadku osób pełnosprawnych udział ten wynosi
ok. 5% (GUS, BAEL 2005).
W Polsce, jak dotąd, nie ma rozwiązań systemowych oraz oferty dotyczącej kształcenia
ustawicznego w formie szkolnej dla osób z niepełnosprawnościami.
W 2008 r. w Warszawie funkcjonowało pięć centrów kształcenia ustawicznego (CKU) oraz
jedno centrum kształcenia praktycznego (CKP), dla których organem prowadzącym jest m.st.
Warszawa. Od września 2009 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 5 i Centrum Kształcenia
Praktycznego prowadzony jest nowatorski program pilotażowy w zakresie dokształcania osób
niepełnosprawnych.
W przypadku osób niepełnosprawnych kształcenie ustawiczne ma szczególne znaczenie –
podtrzymuje i rozwija umiejętności nabyte w trakcie edukacji szkolnej, a tym samym chroni przed
wykluczeniem z rynku pracy. W tym przypadku możemy mówić o edukacji ustawicznej obejmującej
kształcenie (w tym dokształcanie) oraz przekwalifikowanie zawodowe (prawo i możliwość zmiany
zawodu). Osoby z niepełnosprawnością powinny korzystać z kształcenia ustawicznego na
poziomie umiejętności społecznych oraz umiejętności związanych z pracą.
Działania:
1. Rozwijanie oferty kształcenia ustawicznego dla różnych grup osób niepełnosprawnych.
2. Organizowanie uczenia się przez całe życie – szkolenia z zakresu kompetencji społecznych
oraz umiejętności zawodowych, uwzględniające różnorodne potrzeby i możliwości osób
niepełnosprawnych.

Priorytet III.
Tworzenie dla osób niepełnosprawnych warunków
do uczestniczenia w rynku pracy
Cel 1.
Zwiększanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy
Praca stanowi ważny element życia społecznego – jest źródłem utrzymania, wpływa na
pozycję społeczną, umożliwia samorealizację oraz nawiązywanie kontaktów społecznych. Dla
wielu niepełnosprawnych osób praca jest dodatkowo istotnym elementem rehabilitacji społecznej.
Jednocześnie osoby niepełnosprawne są jedną z grup będących w szczególnej sytuacji na rynku
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pracy. Wpływa na to kilka czynników:
• niskie wykształcenie,
• stereotypowe przekonania pracodawców o mniejszej efektywności i niekonkurencyjności osób
niepełnosprawnych na rynku pracy,
• biurokratyczne trudności z uzyskiwaniem dofinansowania i refundacji, o jakie mogą się starać
pracodawcy zatrudniający osoby z niepełnosprawnościami.
Dodatkowo szereg nieporozumień rodzą wątpliwości, czy osoby posiadające orzeczenia
o niezdolności do pracy (wydawane przez ZUS) mogą w ogóle pracować. Ograniczone możliwości
łączenia renty z zarobkami nie zachęcają do podejmowania zatrudnienia. Próg dochodów
umożliwiający utrzymanie renty jest zbliżony do jej wysokości, co wpływa demotywująco na osoby,
które mogłyby pracować. Pomimo zachęt finansowych skierowanych do pracodawców, odsetek
zatrudnionych osób niepełnosprawnych wciąż jest niski – w skali kraju wynosi 14%.
Osoby niepełnosprawne często wymagają stosowania kilku instrumentów rynku pracy:
szkoleń, poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, pomocy w aktywnym poszukiwaniu
pracy, pośrednictwa pracy, a także różnych sposobów wspierania integracji społecznej czy
treningów w zakresie kompetencji społecznych i zawodowych. Coraz częściej aktywizacją
zawodową tych osób zajmują się organizacje pozarządowe, które rozszerzają swoją ofertę
i ukierunkowują działania na zindywidualizowaną pomoc.
Działania:
1. Wspieranie oraz zwiększanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie m.st.
Warszawy oraz miejskich jednostkach organizacyjnych.
2. Doradztwo oraz szkolenia dla pracodawców w zakresie obsługi dofinansowania i refundacji
kosztów zatrudnienia oraz innych procedur związanych z zatrudnieniem osób
niepełnosprawnych.
3. Prowadzenie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, pośrednictwa pracy oraz
szkoleń dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Cel 2.
Wspieranie zatrudnienia przejściowego, chronionego, spółdzielczości socjalnej
i innych przedsięwzięć z obszaru ekonomii społecznej
Niezależnie od orzeczonej niezdolności do pracy lub orzeczonego stopnia
niepełnosprawności, osoby niepełnosprawne mają prawo do pracy – w warunkach chronionych
(zakład pracy chronionej, zakład aktywności zawodowej), na otwartym rynku pracy (w tym poprzez
zatrudnienie przejściowe, zatrudnienie subsydiowane, własna działalność gospodarcza) lub
w ramach spółdzielni socjalnej. Także osoby będące uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej
docelowo, zgodnie z intencją ustawodawcy, mają podejmować zatrudnienie na chronionym lub
otwartym rynku pracy (na dostosowanym stanowisku pracy).
Część osób niepełnosprawnych może pracować w ramach zatrudnienia chronionego, co
oznacza warunki pracy określone dla zakładów aktywności zawodowej (zaz) oraz zakładów pracy
chronionej (zpch). W 2008 r. funkcjonowało w Warszawie 57 zakładów pracy chronionej i jeden
zakład aktywności zawodowej.
Osoby wchodzące lub powracające na rynek pracy mogą być wspierane m.in. w ramach
przygotowania zawodowego oraz przez trenera pracy towarzyszącego w miejscu zatrudnienia.
Zatrudnienie przejściowe (określane także jako wspomagane) przygotowuje osobę
niepełnosprawną do wejścia lub powrotu na otwarty rynek pracy w formie zatrudnienia w
niepełnym wymiarze czasu pracy i w przyjaznej atmosferze. Zatrudnienie to ma umożliwiać
zdobywanie doświadczenia zawodowego przez osoby, które pozostawały poza rynkiem pracy
(w tym osoby, które nie były dotąd aktywne zawodowo). Przez pierwszych kilka miesięcy pracują
one przy wsparciu ze strony trenera pracy, który udziela pomocy w zakresie wykonywania
obowiązków pracowniczych oraz wspiera w kontaktach z pracodawcą i współpracownikami.
Zatrudnienie przejściowe najczęściej inicjują organizacje pozarządowe (szkolą i zatrudniają
trenerów, przygotowują osoby niepełnosprawne do podjęcia zatrudnienia przejściowego,
nawiązują kontakty i współpracują z pracodawcami, wspierają osoby niepełnosprawne oraz
pracodawców w procesie adaptacji w miejscu pracy).
Kolejną formą aktywności
zawodowej,
w jakiej mogą uczestniczyć osoby
z niepełnosprawnościami, jest spółdzielnia socjalna, która polega na prowadzeniu wspólnego
przedsiębiorstwa, zatrudniającego jego członków. Spółdzielnia ta działa na rzecz społecznej
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i zawodowej reintegracji jej członków. Mogą ją założyć m.in. osoby niepełnosprawne oraz
organizacje pozarządowe, które docelowo mają zatrudniać w ramach spółdzielni także osoby
wykluczone społecznie.
Ekonomia społeczna (ES) rozumiana jest jako działalność ekonomiczna podporządkowana
celom społecznym. ES jest istotnym elementem polityki społecznej realizowanej na rzecz grup
wykluczonych (aktywizacja zawodowa i społeczna). Inicjatywy podejmowane w tym zakresie
dotyczą także rozwoju lokalnego rynku dóbr i usług. Do podmiotów ekonomii społecznej zaliczane
są m.in.: szeroko rozumiane przedsiębiorstwa społeczne, spółdzielnie socjalne, zakłady
aktywności zawodowej, organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową odpłatną lub
działalność nieodpłatną.
Działania:
1. Wspieranie podmiotów działających na rzecz upowszechniania zatrudnienia przejściowego.
2. Wspieranie podejmowania zatrudnienia na chronionym i otwartym rynku pracy przez
uczestników warsztatów terapii zajęciowej.
3. Wspieranie podmiotów rozwijających zatrudnienie chronione, spółdzielczość socjalną oraz
innych podmiotów ekonomii społecznej.
4. Organizowanie praktyk i staży dla niepełnosprawnych absolwentów szkół i studiów
wyższych w Urzędzie m.st. Warszawy oraz miejskich jednostkach organizacyjnych.
Cel 3.
Tworzenie systemu współpracujących ze sobą instytucji
zajmujących się aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych
Wiele działań z zakresu wspierania aktywności zawodowej (szkolenia, doradztwo zawodowe,
informacje, pośrednictwo pracy) osób niepełnosprawnych jest prowadzonych zarówno przez
podmioty publiczne (Urząd Pracy m.st. Warszawy, ośrodki pomocy społecznej), jak i niepubliczne
(organizacje pozarządowe prowadzące agencje doradztwa, pośrednictwa pracy, agencje
zatrudnienia, także prowadzone przez firmy). Dla zwiększenia efektywności i spójności działań na
rzecz tej grupy osób wskazane jest stworzenie systemu wymiany informacji pomiędzy instytucjami
rynku pracy, ośrodkami pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami
pracodawców. W system ten należy także włączyć szkoły, które przygotowują osoby
niepełnosprawne do podjęcia zatrudnienia.
Skutecznie działający system wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej powinien
obejmować: wymianę informacji pomiędzy publicznymi i niepublicznymi instytucjami rynku pracy,
instytucjami integracji i pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami
oświatowymi, zapewnić komplementarność usług oferowanych na rzecz klientów, podnoszenie
kompetencji pracowników instytucji rynku pracy, promocję możliwości zatrudniania osób
niepełnosprawnych.
Współpraca i wymiana informacji powinna opierać się na partnerstwie lokalnym, które dotyczy
długofalowej współpracy między lokalnymi instytucjami, organizacjami i firmami oraz obywatelami
zainteresowanymi wspólnym działaniem. Wzmocnienie skuteczności działania poprzez współpracę
różnych podmiotów eliminuje możliwość dublowania działań, wzmacnia łatwość uzyskania
powszechnego poparcia dla konkretnych zadań, daje możliwość szerszego promowania działań,
ułatwia dostęp do ludzi, czasu i pieniędzy.10
Działania:
1. Tworzenie partnerstwa instytucji publicznych i niepublicznych ukierunkowane na
zapewnienie osobom niepełnosprawnym udziału w rynku pracy.
2. Prowadzenie systemu wymiany informacji pomiędzy instytucjami rynku pracy, pomocy
społecznej, szkołami i placówkami oświatowymi oraz organizacjami pozarządowymi.

Priorytet IV.
Zapewnianie wsparcia osobom niepełnosprawnym w społeczności lokalnej
10

Za: Stowarzyszenie BORIS – Partnerstwa Lokalne na Mazowszu –
http://www.partnerstwa.boris.org.pl/ctjp_misja.
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Cel 1.
Rozwijanie usług wspierających dla osób niepełnosprawnych
W populacji wszystkich osób niepełnosprawnych znacząca grupa może prowadzić w miarę
samodzielne życie, jeśli tylko otrzyma stałe lub okresowe wsparcie, dostosowane do rodzaju
niepełnosprawności oraz posiadanych możliwości (potencjału).
W Warszawie na rynku pomocy osobom niepełnosprawnym funkcjonują obecnie następujące
rodzaje usług:
• usługi opiekuńcze,
• specjalistyczne usługi opiekuńcze,
• specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
• usługi asystenckie w ramach Programu „Asystent Osoby Niepełnosprawnej”,
• usługi asystenckie oferowane przez organizacje pozarządowe (realizowane w ramach projektów
finansowanych ze środków spoza budżetu Miasta).
Oferta różnych form usług opiekuńczych (w tym wysokospecjalistycznych) skierowana jest do
osób niepełnosprawnych, które wymagają całkowitej lub częściowej pomocy osób drugich
w zaspokojeniu codziennych potrzeb, a nie mogą na taką pomoc liczyć ze strony rodziny. Zakres
i rodzaj niezbędnych usług każdorazowo określa pracownik socjalny i dostosowuje je do
indywidualnych potrzeb klienta. Usługi te powinny być realizowane zgodnie z ustawą o pomocy
społecznej i stosownym rozporządzeniem ministra pracy i polityki społecznej. W praktyce okazuje
się jednak, że w zależności od dzielnicy, są one świadczone w różnym zakresie i na różnym
poziomie. W związku z tym należy ujednolicić standard oferowanych usług, tak by dla wszystkich
mieszkańców Warszawy były świadczone na tym samym, jak najlepszym poziomie.
Z doświadczeń programu pilotażowego „Asystent Osoby Niepełnosprawnej” wynika, że
zapotrzebowanie na usługi asystenckie (w tym prowadzone w sposób ciągły, w większym
wymiarze godzinowym) jest duże. Wnioski z realizacji programu wskazują zatem na potrzebę
rozszerzenia zakresu usług. Warto również rozważyć możliwości przeniesienia realizacji tego
zadania na poziom lokalny (dzielnicowy).
Działania
1. Opracowanie, wdrażanie i monitorowanie jednolitego standardu usług na rzecz osób
niepełnosprawnych, w szczególności takich usług, jak:
a) asystent osoby niepełnosprawnej, w tym asystent ucznia niepełnosprawnego,
b) usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze.
Cel 2.
Rozwijanie różnorodnych form
dziennych ośrodków wsparcia dla osób niepełnosprawnych
Osoby niepełnosprawne w zależności od stopnia i rodzaju niepełnosprawności wymagają
różnego rodzaju pomocy. Jedną z form takiej pomocy są ośrodki środowiskowego wsparcia.
Zapewniają one terapię, rehabilitację oraz opiekę, skierowaną do osób z zaburzeniami
psychicznymi (z niepełnosprawnością intelektualną i chorych psychicznie), osób
z niepełnosprawnością sprzężoną oraz do osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Usługi
oferowane w środowiskowych domach samopomocy nastawione są na podtrzymanie umiejętności
życiowych uczestników zajęć oraz ich rozwój, poprawę funkcjonowania, integrowanie ze
środowiskiem lokalnym zgodnie z indywidualnymi planami postępowania terapeutycznorehabilitacyjnego. Placówki są finansowane z budżetu państwa i prowadzone w dwóch typach –
A (dla osób chorych psychicznie) i B (dla niepełnosprawnych intelektualnie).
Ponadto Biuro Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy zleca organizacjom
pozarządowym, w ramach konkursów wieloletnich, prowadzenie różnorodnych ośrodków wsparcia.
W latach 2004 – 2009 organizacje pozarządowe prowadziły osiem ośrodków wsparcia dla osób
niepełnosprawnych, w tym: dla chorych psychicznie, niepełnosprawnych intelektualnie, z wadami
wzroku, słuchu i mowy – korzystało z nich w sumie ok. 250 osób. Są to osoby wymagające
całkowitej pomocy osób drugich, np. z głęboką niepełnosprawnością intelektualną,
z niepełnosprawnością sprzężoną, głębokimi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi),
potrzebujące o wiele większego wsparcia w codziennych czynnościach życiowych, często
w systemie 1:1 bądź w małych grupach. Nie wszystkie ŚDS mają możliwość zapewnienia tym
osobom właściwej pomocy ze względu na małą ilość kadry terapeutycznej i pielęgnacyjnej, a także
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ograniczone warunki lokalowe. W związku z tym należy zarówno kontynuować zlecanie
organizacjom pozarządowym prowadzenia tego typu małych ośrodków, jak również rozwijać bazę
istniejących ŚDS, by w większym stopniu odpowiadały na potrzeby w zakresie świadczonych przez
nie usług.
W ośrodkach wsparcia możliwe jest tworzenie miejsc całodobowego okresowego pobytu.
W Warszawie jak dotąd brak jest tego rodzaju rozwiązań, choć w praktyce są one bardzo
potrzebne, zwłaszcza w sytuacjach, gdy osoba, która stale opiekuje się osobą niepełnosprawną,
nie może okresowo sprawować tej funkcji.
Należy zauważyć, że kolejną siecią placówek wsparcia dla osób niepełnosprawnych są
warsztaty terapii zajęciowej. Powinny być ukierunkowane na rehabilitację zawodowa i społeczną,
ale w Warszawie w praktyce stały się ośrodkami wsparcia. Ich uczestnicy mają bardzo małe
szanse zatrudnienia (m.in. ze względu na brak ofert pracy dla tej grupy osób), a efektywność
działań WTZ jest nikła (vide str. 13). Budzi wiele wątpliwości utrzymywanie systemu, w którym
osoby niepełnosprawne funkcjonujące na tym samym poziomie i wymagające takiego samego
rodzaju wsparcia korzystają w praktyce z dwóch różnych typów placówek, w których zasady
finansowania są odmienne. W ŚDS bowiem uczestnictwo jest odpłatne, natomiast w WTZ
uczestnik nie tylko nie płaci, ale otrzymuje pieniądze (kieszonkowe) w ramach tzw. treningu
ekonomicznego. Zróżnicowane są także dotacje ze środków publicznych – blisko 1 370 zł na
uczestnika zajęć w warsztacie terapii zajęciowej, 920 zł na osobę w środowiskowym domu
samopomocy. Na poziomie samorządu lokalnego należałoby podjąć działania zmierzające do
zwiększenia roli WTZ jako ośrodków aktywizujących zawodowo.
Działania:
1. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym usług w lokalnie działających dziennych
ośrodkach wsparcia.
2. Organizowanie i prowadzenie miejsc okresowego całodobowego pobytu przy dziennych
ośrodkach wsparcia.
Cel 3.
Wspieranie różnorodnych form mieszkalnictwa dla osób niepełnosprawnych
Na
gruncie
obowiązujących
przepisów
mieszkania
chronione
dla
osób
z niepełnosprawnościami mogą być organizowane i prowadzone w lokalach przekazywanych
z komunalnego zasobu mieszkaniowego przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej;
możliwe jest zlecenie tego zadania organizacji pożytku publicznego. Mieszkania te w różnorodnych
formach (wspomagane, treningowe) mogą być także prowadzone przez organizacje pożytku
publicznego we własnych zasobach lub w lokalach wynajmowanych od innych podmiotów albo też
w mieszkaniach stanowiących prywatną własność osób niepełnosprawnych na podstawie
stosownych umów, zabezpieczających interesy stron. Mieszkania chronione powinny być
przeznaczone dla różnych grup beneficjentów – od osób z niepełnosprawnością znacznie
ograniczającą samoobsługę i wpływającą na decydowanie o sobie, po osoby rokujące na
samodzielne zamieszkanie i funkcjonowanie. Najistotniejszym elementem koncepcji utworzenia
i rozwoju mieszkalnictwa chronionego jest zapewnienie systemu efektywnego wsparcia osoby
z niepełnosprawnością w społeczności lokalnej.
W 2010 r. planowane jest przez Miasto ogłoszenie pilotażowego konkursu dla organizacji
pozarządowych (w formie wspierania zadania zleconego) na prowadzenie mieszkania
chronionego.
W Warszawie istnieje duże zapotrzebowanie na małe formy mieszkalnictwa grupowego dla
osób niepełnosprawnych, wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu ze względu na
ograniczoną samodzielność w zakresie samoobsługi lub/i decydowania o swoich sprawach.
Stosowną formą zaspokojenia tych potrzeb wydają się być rodzinne domy pomocy, jednak
aktualny stan prawny nie przewiduje ich prowadzenia na rzecz osób niepełnosprawnych
(beneficjentami mogą być osoby starsze); ponadto mogą być one prowadzone jedynie w ramach
działalności gospodarczej przez osoby fizyczne. W kontekście mieszkalnictwa dla osób
niepełnosprawnych (gł. z niepełnosprawnością ruchową) należy ująć także obowiązkowe
planowanie i projektowanie w nowobudowanych budynkach komunalnych i miejskich TBS puli
mieszkań bez barier architektonicznych, zarezerwowanych do wynajęcia (partycypacji) dla osób
z dysfunkcją ruchu, spełniających warunki uprawniające do ubiegania się o lokal komunalny.
Przyjęty przez Radę m.st. Warszawy Program Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego m.st.
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Warszawy na lata 2008 – 2012 wprowadza ogólne zalecenia projektowe dla nowopowstających
inwestycji, zgodnie z którymi nowe budynki będą pozbawione barier architektonicznych oraz
w każdym nowowybudowanym budynku komunalnym co najmniej trzy lokale będą przystosowane
do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
Działania:
1. Wypracowanie koncepcji i standardów usług w zakresie mieszkalnictwa chronionego.
2. Prowadzenie mieszkań chronionych i małych domów pomocy społecznej.
Cel 4.
Kształtowanie postaw sprzyjających integracji osób niepełnosprawnych
Pomimo zauważalnych zmian w odbiorze społecznym, osoby niepełnosprawne wciąż są
postrzegane jako inne, wymagające ciągłej opieki, raczej „biorące” niż mogące oferować coś
pozytywnego społeczeństwu. Przekonania te także mają wpływ na postawy pracodawców i ich
otwartość na zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami.
Odrębną kwestią są relacje w rodzinach osób z niepełnosprawnościami. Nierzadko
nadopiekuńcze rodziny i najbliżsi osób niepełnosprawnych nadmiernie je uzależniają, traktując
dorosłe już osoby jak dzieci, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować, pomimo
posiadanego własnego potencjału oraz zewnętrznych możliwości.
Integracja osób niepełnosprawnych ściśle wiąże się z możliwościami udziału tej grupy osób
w życiu kulturalnym, rekreacyjnym czy sportowym. Obecnie miejskie imprezy kulturalne i sportowe
nie uwzględniają w dostatecznym stopniu potrzeb osób z niepełnosprawnościami (np. w zakresie
tłumaczenia na język migowy, audiodeskrypcji, warunków infrastrukturalnych, asystowania).
Istotą działań integracyjnych powinno być włączenie osób niepełnosprawnych w życie miasta
oraz umożliwienie uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych, artystycznych i sportowych.
Zgodnie z zasadą włączania kwestii niepełnosprawności w miejską politykę społeczną, należy
dążyć do takich rozwiązań w zakresie organizacji życia społecznego, kulturalnego, rekreacji i
sportu, które pozwolą na to, by wszystkie wydarzenia, imprezy i propozycje były dostępne dla
ogółu mieszkańców Warszawy.
Działania:
1. Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych skierowanych do osób niepełnosprawnych
i ich otoczenia.
2. Prowadzenie warsztatów edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w celu
przełamywania stereotypów dotyczących niepełnosprawności.
3. Organizowanie imprez kulturalnych i sportowych oraz rozwijanie miejskich programów
rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych, uwzględniających specyficzne potrzeby osób
z różnorodnymi niepełno sprawnościami.
4. Opracowanie i wdrożenie zasad korzystania przez osoby niepełnosprawne wraz
z opiekunem/asystentem z pełnej oferty miejskich instytucji sportowych i kulturalnych.
Cel 5.
Wspieranie wspólnotowych oddolnych inicjatyw społecznych
Samorząd lokalny może aktywnie wpływać na rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez
wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych, w tym przedsięwzięć o charakterze
samopomocowym.
Grupy samopomocowe skupiają ludzi, którzy znajdują się w podobnej sytuacji życiowej.
Nadrzędnym celem członków grup samopomocowych jest pomoc wzajemna i samopomoc w kręgu
osób dotkniętych takim samym problemem. Członków tych grup łączą bezpośrednie relacje oparte
na wzajemnym zrozumieniu i zaufaniu, udzielają one sobie wsparcia emocjonalnego, dzielą się
informacjami, razem podejmują inicjatywy zmierzające do zmiany ich sytuacji.
Grupy samopomocowe, przede wszystkim ze względu na charakter więzi łączących ich
członków, są jedną z bardziej cenionych metod przeciwdziałania wykluczeniu. Umożliwiają
podejmowanie nowatorskich i skutecznych działań na rzecz poprawy sytuacji osób
niepełnosprawnych i ich rodzin.
Zazwyczaj grupy te powstają wówczas, gdy instytucje publiczne nie oferują wszystkich
potrzebnych usług. Działania grup samopomocowych wymagają wsparcia, w tym w zakresie
dofinansowania przedsięwzięć przez nie podejmowanych, udostępniania pomieszczeń na
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spotkania bądź podejmowane przez nią inicjatywy. Działania te, ze względu na niewielką
liczebność grupy samopomocowej i działania ukierunkowane głównie na jej członków i najbliższe
otoczenie, nie wymagają dużych nakładów finansowych. Wyzwaniem stojącym przed władzami
Miasta jest stymulowanie rozwoju różnego rodzaju przedsięwzięć na rzecz aktywizacji oraz
integracji społecznej osób z niepełnosprawnościami. Odpowiedzią na to wyzwanie powinno być
lokalne wspieranie grup samopomocowych i ich niesformalizowanych inicjatyw na rzecz osób
z niepełnosprawnościami, ich rodzin i najbliższego otoczenia. – vide: cele szczegółowe 3.4 i 3.5
Społecznej Strategii Warszawy.
Ponadto, zgodnie z art. 19 b ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, w ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy jednostki samorządu
terytorialnego bezpośrednio bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 mogą złożyć wniosek o realizację zadania publicznego do jednostki
samorządu terytorialnego, na terenie której mają miejsce zamieszkania lub siedzibę. Zadanie to
może dotyczyć działalności w obszarze: wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
kultury i sztuki; promocji i organizacji wolontariatu; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
i sportu; turystyki i krajoznawstwa.
Działania:
1. Udostępnianie grupom zawiązanym z inicjatywy społecznej i działającym na rzecz osób
niepełnosprawnych oraz ich rodzin różnych form wsparcia niefinansowego.
2. Realizacja wspólnych przedsięwzięć (projektów) władz samorządowych, grup
samopomocowych, organizacji pozarządowych i innych działań z zakresu inicjatyw
społecznych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną.

Priorytet V.
Planowanie i rozwój infrastruktury miasta z uwzględnianiem
potrzeb osób niepełnosprawnych
Cel 1.
Uniwersalne planowanie infrastruktury miasta
Warszawa stopniowo staje się miastem coraz bardziej przyjaznym dla osób
niepełnosprawnych, niemniej nadal istnieje wiele barier technicznych, w tym architektonicznych
i urbanistycznych oraz komunikacyjnych. Bariery te utrudniają funkcjonowanie w przestrzeni nie
tylko osobom niepełnosprawnym, ale również seniorom, osobom, które poruszają się z wózkami
dziecięcymi lub podróżują z ciężkim bagażem oraz osobom z okresowo ograniczoną sprawnością.
Najczęściej mamy do czynienia z barierami architektonicznymi – są to elementy budowlane,
które ze względu na swoją formę lub sposób użytkowania utrudniają/uniemożliwiają swobodę
ruchu przede wszystkim osobom z niepełnosprawnością ruchową. Choć w Warszawie jest coraz
więcej podnośników, wind, pochylni, poręczy, etc., to nadal nie można korzystać z części tych
udogodnień – z powodu takich niedostatków architektonicznych, jak np.: niewystarczająca
powierzchnia do wykonania manewru na wózku, zbyt wąskie lub zbyt ciężkie drzwi, wysokie progi,
strome pochylnie o śliskiej powierzchni. Kolejny rodzaj utrudnień technicznych występujących
w Warszawie to bariery urbanistyczne, które są efektem decyzji podjętych w fazie projektowania,
eksploatacji bądź modernizacji budynku czy osiedla, np. ciągi piesze z wolnostojącymi elementami
małej architektury (kwietniki, ławki, filary, kosze na śmieci), które zawężają przestrzeń użytkową
ciągów pieszych, ustawianie tzw. mebli ulicznych (np. budki telefoniczne, parkomaty); ciągi piesze,
na których występują różnego rodzaju uskoki (np. krawężniki, progi, schodki).
Brakuje wiedzy na temat barier architektonicznych i urbanistycznych występujących
w Warszawie. Dotychczas podejmowane działania, np. opracowanie z inicjatywy Biura Polityki
Społecznej Urzędu m.st. Warszawy mapy instytucji publicznych i prywatnych położonych na
Trakcie Królewskim z oznaczeniem ich dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, to
zaledwie początek budowania systemu zbierania informacji o zgodności obiektów w przestrzeni
publicznej z założeniami projektowania uniwersalnego, którego wdrażaniu służy niniejszy priorytet.
Brak wiedzy uniemożliwia również realizację celu 2 dla priorytetu V. Dostosowywanie miejskich
usług przewozowych, w tym specjalistycznych, do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami.
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Działania:
1. Inwentaryzacja infrastruktury miejskiej w zakresie jej dostępności dla osób
niepełnosprawnych.
2. Opracowanie i wdrożenie procedur dotyczących dostępności obiektów użyteczności
publicznej (nowe inwestycje) dla osób o ograniczonej sprawności.
3. Systematyczne usuwanie barier w istniejącej infrastrukturze miejskiej.
Cel 2.
Dostosowanie miejskich usług przewozowych
do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
Obowiązkiem władz samorządowych jest zapewnienie wszystkim mieszkańcom gminy
dostępu do komunikacji publicznej. Należy mieć na uwadze, że udział osób niepełnosprawnych w
życiu społecznym (rynek pracy, edukacja, kultura, sieć kontaktów społecznych etc.) w dużej mierze
jest uzależniony od możliwości korzystania z komunikacji publicznej. Z kolei brak możliwości
korzystania ze środków transportu miejskiego (masowego lub specjalistycznego) skazuje osoby
niepełnosprawne na marginalizację społeczną, w tym wykluczenie z rynku pracy. Osoba
niepełnosprawna, która ze względu na brak dostosowanych do jej potrzeb usług przewozowych nie
jest w stanie samodzielnie lub przy pomocy przewoźnika czy osoby asystującej poruszać się po
mieście, ma ograniczone szanse na włączenie się w życie społeczne i zawodowe.
Obecnie Biuro Drogownictwa i Komunikacji prowadzi szeroko zakrojoną akcję wymiany taboru
tramwajowego i autobusowego. Nowy tabor musi być przystosowany do potrzeb osób
z różnorakimi niepełnosprawnościami. Modernizowane są też przystanki autobusowe
i tramwajowe. w celu ułatwienia pasażerom, którzy mają ograniczone zdolności poruszania się,
korzystania z publicznego transportu zbiorowego; wprowadzana jest informacja audiowizualna na
przystankach i w pojazdach. Prowadzone są również prace nad poprawą bezpieczeństwa
podróżowania w metrze.
Działania:
1. Modernizowanie infrastruktury komunikacji miejskiej z uwzględnieniem potrzeb osób
z różnymi rodzajami niepełnosprawności.
2. Dostarczanie osobom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami specjalistycznych usług
przewozowych.
3. Przygotowanie przewoźników i kierowców do świadczenia usług transportowych dla osób
z różnymi rodzajami niepełnosprawności.
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Wykaz priorytetów, celów i działań
Warszawskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
PRIORYTET I
Wykorzystywanie wiedzy na rzecz poprawy jakości życia. Tworzenie systemu informacji
dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin
CEL 1. Diagnozowanie sytuacji osób niepełnosprawnych na potrzeby planowania oferty
usług
1. Systematyczne diagnozowanie potrzeb, problemów i możliwości osób
niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów ujętych
w Programie Działań.
1a. Opracowanie systemu diagnozowania sytuacji osób niepełnosprawnych.
miasto
1b. Zbudowanie zaplecza eksperckiego do diagnozowania sytuacji osób
niepełnosprawnych.
1c. Wdrażanie systemu diagnozowania sytuacji osób niepełnosprawnych.
miasto i
dzielnice
1d. Upowszechnianie wyników i wniosków z badania sytuacji osób
miasto
niepełnosprawnych wraz z rekomendacjami ekspertów (raporty roczne).
1e. Organizowanie debat publicznych z udziałem ekspertów i mieszkańców
Warszawy – dyskusje nad wnioskami i rekomendacjami przedstawionymi
Miasto
w raportach rocznych (m.in. Komisje Dialogu Społecznego, Społeczna rada
ds. Niepełnosprawności, Rada Społecznej Strategii Warszawy, Zespół
Sterujący Programu działań na rzecz ON).
2. Planowanie systemu usług na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ich
otoczenia na podstawie wniosków z diagnozy.
2a. Przygotowanie propozycji systemu usług na rzecz osób
niepełnosprawnych opracowanego na podstawie rekomendacji ekspertów.
2b. Przeprowadzenie konsultacji społecznych planowanego systemu usług.

miasto
miasto
miasto i
dzielnice
miasto i
dzielnice
dla osób

2c. Konstruowanie budżetów zadaniowych służących realizacji systemu
usług.
CEL 2. Tworzenie systemu informacyjnego o usługach dostępnych
niepełnosprawnych oraz ich rodzin i otoczenia
1. Stworzenie i prowadzenie ogólnodostępnej platformy informacyjnej dotyczącej
aktualnej oferty Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych, organizacji
pozarządowych i innych instytucji pracujących na rzecz osób niepełnosprawnych.
1a. Opracowanie koncepcji warszawskiej ogólnodostępnej platformy
miasto
informacyjnej WOPI.
1b. Skonstruowanie, wdrożenie warszawskiej ogólnodostępnej platformy
informacyjnej WOPI, w tym przygotowanie podmiotów, które zajmują się
miasto
udzielaniem informacji, do korzystania z WOPI.
1c. Wprowadzenie do WOPI i aktualizowanie informacji o usługach – według
dzielnice i
przyjętego standardu opisu usługi.
miasto
1d. Pilotaż – testowanie funkcjonowania WOPI.
miasto
1e. Modyfikacja WOPI zgodnie z wnioskami i rekomendacjami
miasto
sformułowanymi w trakcie pilotażu.
1f. Monitorowanie i ewaluowanie systemu informacji o usługach na rzecz
dzielnice i
osób z niepełnosprawnościami – monitorowanie procesu dostarczania
miasto
informacji i korzystania z nich.
2. Dostarczanie informacji dotyczących świadczeń, uprawnień i usług w formach
dostępnych dla osób niepełnosprawnych.
2a. Opracowanie koncepcji dystrybucji informacji wydawanych w wersji
miasto
papierowej.
2b. Uruchomienie i prowadzenie infolinii, w tym m.in. prowadzenie systemu
miasto
rejestrowania udzielonych informacji – baza danych.
2c. Uruchomienie i prowadzenie sieci dzielnicowych punktów informacyjnych
dzielnice
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(na bazie już istniejących) udzielających podstawowych informacji
o usługach, uprawnieniach i świadczeniach dla osób niepełnosprawnych i ich
rodzin.
2d. Promocja WOPI, w tym platformy internetowej.
miasto
3. Wspieranie osób niepełnosprawnych w zakresie dostępu do nowych
technologii.
3a. Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion”
miasto
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
PRIORYTET II
Wyrównywanie szans w zakresie dostępu do edukacji osób niepełnosprawnych
CEL 1. Rozszerzanie usług świadczonych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju
dziecka i jego rodziny
1.Rozszerzenie oferty placówek specjalistycznych dla poszczególnych
miasto i
niepełnosprawności oraz dla dzieci zagrożonych niepełnosprawnością
dzielnice
w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i pomocy jego rodzinie.
1a. Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych skierowanych głównie
miasto i
do rodziców dotyczących dostępnej oferty w zakresie wczesnego
dzielnice
wspomagania rozwoju dziecka i pomocy jego rodzinie.
1b. Badanie zapotrzebowania na prowadzenie wczesnego wspomagania
miasto i
rozwoju dziecka i pomocy jego rodzinie.
dzielnice
1c. Uruchamianie, stosownie do potrzeb, kolejnych miejsc, w których będzie
miasto i
wprowadzane wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz wsparcie jego
dzielnice
rodziny.
1d. Specjalizacja wybranych placówek w zakresie pracy z dziećmi z danym
miasto
rodzajem niepełnosprawności.
2.
Stworzenie
możliwości
konsultacji
medycznych
(neurologicznych,
miasto
psychiatrycznych, okulistycznych, laryngologicznych, rehabilitacyjnych itp.)
w zależności od potrzeb dziecka objętego wczesnym wspomaganiem
w wyznaczonych placówkach służby zdrowia.
3. Promocja oferty miejskich zespołów wczesnego wspomagania poprzez
miasto i
placówki służby zdrowia, ośrodki pomocy społecznej, placówki edukacyjne oraz w
dzielnice
kampaniach społecznych i w serwisie internetowym „Pomoc dziecku”.
4.
Wypracowanie standardów usług świadczonych w ramach wczesnego
miasto
wspomagania rozwoju dzieci
CEL 2. Zapewnianie osobom niepełnosprawnym dostępu do wszystkich form i szczebli
edukacji
1. Prowadzenie doradztwa metodycznego oraz szkoleń dla dyrektorów,
nauczycieli, specjalistów z przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, integracyjnych
miasto i
i specjalnych oraz innych placówek oświatowych pracujących z uczniami
dzielnice
niepełnosprawnymi.
1a. Rozpoznawanie potrzeb w zakresie doradztwa metodycznego i wsparcia
dzielnice i
dyrektorów, nauczycieli i specjalistów z placówek oświatowych.
miasto
1b. Prowadzenie doradztwa metodycznego, w tym indywidualnego,
miasto
superwizji, lekcji modelowych.
1c. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, seminariów, kursów i innych form
miasto
doradztwa i doszkalania.
(i dzielnice)
2. Zapewnienie doradztwa dla rodziców i uczniów niepełnosprawnych w zakresie
miasto i
wyboru typu szkoły dalszego kształcenia, ukierunkowania zawodowego.
dzielnice
2a. Rozpoznanie potrzeb szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych szkół
zawodowych w zakresie doradztwa zawodowego.
2b. Prowadzenie doradztwa i poradnictwa dla rodziców i uczniów
z niepełnosprawnościami w zakresie wyboru typu przedszkola, szkoły,
dalszego kształcenia, w tym zawodowego.
2c. Wspieranie doradców – szkolenia, seminaria, superwizji, kursy i inne
formy forum wymiany doświadczeń.
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miasto i
dzielnice
dzielnice

miasto

3. Zapewnienie dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym
niepełnosprawnym, miejsc w warszawskich placówkach oświatowych
w przygotowanych do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi oddziałach
ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych w pobliżu miejsca zamieszkania.
3a. Zbieranie i analizowanie danych dotyczących dzieci i młodzieży
z niepełnosprawnościami, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
oraz dotyczących zapotrzebowania na miejsca w przedszkolach i szkołach
ogólnodostępnych, integracyjnych, specjalnych.
3b. Opracowanie standardu wyposażenia i warunków pracy szkoły specjalnej
dla różnych typów niepełnosprawności, ze szczególnym uwzględnieniem
likwidacji barier architektonicznych.
4. Dostosowywanie oferty szkół kształcących osoby niepełnosprawne do potrzeb
rynku pracy, z uwzględnieniem preferencji tych osób oraz wspieranie
niepełnosprawnych absolwentów szkół w planowaniu dalszego kształcenia
i kariery zawodowej.
4a. Diagnoza warszawskiego szkolnictwa zawodowego dla osób
niepełnosprawnych.
4b. Analiza wyposażenia technodydaktycznego szkół zawodowych
kształcących
niepełnosprawnych
uczniów
i
szkół
prowadzących
przysposobienie do pracy.
4c. Prowadzenie badań prognostycznych dotyczących popytu na pracę
w różnych zawodach oraz wykorzystywanie analiz i prognoz dotyczących
rynku pracy.
4d. Dostosowywanie oferty edukacyjnej do zmieniających się potrzeb
gospodarki oraz rynku pracy na podstawie prognoz popytu na pracę w skali
aglomeracji warszawskiej.
5. Opracowanie standardu wyposażenia i warunków pracy szkoły specjalnej i
integracyjnej dla uczniów z różnymi typami niepełnosprawności.
6. Opracowanie i wdrożenie standardu realizacji usług asystenta ucznia
niepełnosprawnego
CEL 3. Wspieranie edukacji ustawicznej osób niepełnosprawnych

miasto

miasto i
dzielnice

miasto
miasto

miasto
miasto

miasto

miasto

miasto
miasto
miasto

1. Rozwijanie oferty kształcenia ustawicznego dla różnych grup osób
miasto
niepełnosprawnych.
1a. Zbadanie potrzeb w zakresie kształcenia ustawicznego osób
miasto
niepełnosprawnych.
1b. Zebranie informacji dotyczącej oferty instytucji publicznych
miasto
i niepublicznych w zakresie kształcenia ustawicznego dla osób
niepełnosprawnych.
1c. Prowadzenie oraz wspieranie tworzenia i prowadzenia kształcenia
miasto
ustawicznego, w tym inicjowanego przez instytucje niepubliczne.
2. Organizowanie uczenia się przez całe życie – szkolenia z zakresu kompetencji
społecznych oraz umiejętności zawodowych, uwzględniające różnorodne
potrzeby i możliwości osób niepełnosprawnych.
PRIORYTET III
Tworzenie dla osób niepełnosprawnych warunków do uczestniczenia w rynku pracy
CEL 1. Zwiększanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy
1. Wspieranie oraz zwiększanie zatrudniania osób niepełnosprawnych w Urzędzie
m.st. Warszawy oraz w miejskich jednostkach organizacyjnych.
1a. Stosowanie tzw. klauzul społecznych odnoszących się do wymagań
dotyczących realizacji zamówienia (zatrudnianie przez wykonawcę osób
niepełnosprawnych) w ramach przetargów na realizację zleceń, usług, zakup
towarów.
1b. Przeprowadzenie analizy potrzeb w zakresie stanowisk pracy
i możliwości zatrudniania na nich osób niepełnosprawnych.
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miasto i
dzielnice
miasto i
dzielnice

miasto i
dzielnice

1c. Umieszczanie w ogłoszeniach rekrutacyjnych informacji zachęcającej
osoby niepełnosprawne do składania ofert pracy (np. do składania
dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne).
2. Doradztwo dla pracodawców w zakresie obsługi dofinansowania i refundacji
kosztów zatrudnienia.
2a. Informacje i doradztwo dla pracodawców w zakresie ubiegania się
o dofinansowania i refundacje oraz ich obsługi – m. in. porady, szkolenia,
zintegrowane informacje na stronach internetowych UP i WCPR/SCON,
współpraca z organizacjami pracodawców.
3. Prowadzenie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, pośrednictwa
pracy oraz szkoleń dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
3a. Usługi z zakresu doradztwa zawodowego i informacji zawodowej
dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: analiza potrzeb w
zakresie obsługi niepełnosprawnych klientów, opracowanie i wdrożenie
zasad obsługi osób niepełnosprawnych oraz określenie sposobu ich
monitorowania i ewaluacji.
3b. Prowadzenie różnorodnych szkoleń, w tym: zawodowych,
dostosowanych
do
potrzeb
osób
niepełnosprawnych
oraz
do
zapotrzebowania rynku pracy; monitorowanie potrzeb rynku pracy,
przygotowanie oferty szkoleniowej, monitoring i ewaluacja szkoleń.
3c. Prowadzenie doradztwa oraz szkoleń dotyczącej założenia własnej
działalności gospodarczej.
CEL 2. Wspieranie zatrudnienia przejściowego, chronionego, spółdzielczości
socjalnej i innych przedsięwzięć z obszaru ekonomii społecznej
1. Wspieranie podmiotów działających na rzecz upowszechnienia zatrudnienia
przejściowego.
1a. Zebranie i aktualizowanie informacji o podmiotach działających na rzecz
upowszechnienia
zatrudnienia
przejściowego
(m.in.
organizacjach
pozarządowych prowadzących szkolenia i zatrudniających trenerów pracy).
1b. Wspieranie działań szkoleniowych w zakresie przygotowania trenerów
pracy (dofinansowywanie szkoleń prowadzonych przez podmioty działające
na rzecz zatrudnienia przejściowego, zatrudniających trenerów pracy).
1c. Wspieranie zatrudniania trenerów pracy (dofinansowywanie działań
podmiotów działających na rzecz zatrudnienia przejściowego,
zatrudniających trenerów pracy).
2. Wspieranie podejmowania zatrudnienia na chronionym i otwartym rynku pracy
przez uczestników warsztatów terapii zajęciowej.
3. Wspieranie podmiotów rozwijających zatrudnienie chronione, spółdzielczość
socjalną oraz innych podmiotów ekonomii społecznej.
3a. Zbieranie i aktualizowanie informacji o prowadzonych przez różne
podmioty szkoleniach i doradztwie ukierunkowanych na tworzenie i
prowadzenie miejsc pracy chronionej, spółdzielni socjalnych.
3b. Prowadzenie doradztwa i szkoleń dotyczących tworzenia i prowadzenia
miejsc pracy chronionej (ZAZ), spółdzielni socjalnych.
3c. Użyczanie lokali na potrzeby prowadzenia miejsc pracy chronionej (ZAZ)
oraz spółdzielni socjalnych.
4. Organizowanie praktyk i staży dla absolwentów szkół i studiów wyższych
w Urzędzie m.st. Warszawy oraz w miejskich jednostkach organizacyjnych.
4a. Przeprowadzenie analizy potrzeb w zakresie stanowisk pracy oraz
możliwości prowadzenia praktyk i staży dla absolwentów niepełnosprawnych
w Urzędzie m.st. Warszawy i miejskich jednostkach organizacyjnych (w tym
m.in.
zapotrzebowanie,
charakter
pracy,
możliwości
wspierania
stażysty/praktykanta przez trenera pracy, planowany okres stażu/praktyki).
4b. Prowadzenie praktyk i staży, w tym przy wsparciu osoby asystującej,
trenera pracy dla niepełnosprawnych absolwentów w Urzędzie m.st.
Warszawy i w miejskich jednostkach; współpraca ze szkołami, uczelniami
w zakresie rekrutacji stażystów/praktykantów.

46

miasto i
dzielnice
miasto

miasto

miasto

miasto

miasto

miasto

miasto

miasto

miasto

miasto i
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miasto
miasto i
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miasto
miasto

miasto i
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CEL 3. Tworzenie systemu współpracujących ze sobą instytucji, zajmujących się
aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych.
1. Tworzenie partnerstwa instytucji publicznych i niepublicznych ukierunkowane
miasto
na zapewnienie osobom niepełnosprawnym udziału w rynku pracy.
1a. Zbieranie i aktualizowanie informacji dotyczących niepublicznych
instytucji rynku pracy oraz niepublicznych instytucji prowadzących
aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych.
1b. Konferencja promująca partnerstwo publicznych i niepublicznych
instytucji rynku pracy, ośrodków pomocy społecznej, szkół kształcących
osoby niepełnosprawne, organizacji pozarządowych zajmujących się
aktywizacją
zawodową
osób
niepełnosprawnych,
pracodawców
zatrudniających osoby niepełnosprawne, organizacji pracodawców (grupa
inicjatywna tworząca partnerstwo).
1c. Utworzenie Partnerstwa – podejmowanie wspólnych inicjatyw na rzecz
zwiększenia zatrudnienia osób z niepełno sprawnościami.
2. Prowadzenie systemu wymiany informacji pomiędzy instytucjami rynku pracy,
pomocy społecznej, oświatowymi oraz organizacjami pozarządowymi.
2a. Opracowanie koncepcji systemu wymiany informacji między instytucjami
rynku pracy, instytucjami pomocy społecznej, szkołami kształcącymi osoby
niepełnosprawne oraz organizacjami pozarządowymi zajmującymi się
aktywizacją osób niepełnosprawnych oraz opracowanie koncepcji jego
ewaluacji.
2b. Wdrożenie i administrowanie systemem wymiany informacji oraz jego
monitorowanie i ewaluacja.
PRIORYTET IV
Zapewnienie wsparcia osobom niepełnosprawnym w społeczności lokalnej
CEL 1. Rozwijanie usług wspierających dla osób niepełnosprawnych
1. Opracowanie jednolitego standardu usług na rzecz osób niepełnosprawnych i
wdrażanie ich, w szczególności takich usług jak:
• asystent osoby niepełnosprawnej,
• usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze.
1a. Opracowanie nowego programu „Asystent Osoby Niepełnosprawnej” na
podstawie wniosków z realizacji miejskiego programu.
1b. Określenie roli i zakresu zadań asystenta osoby niepełnosprawnej (w tym
m.in. zasad i form współpracy asystenta z osobą niepełnosprawną, z których
korzysta ta osoba, procedury świadczenia usług asystenckich).
1c. Określenie sposobu monitorowania i ewaluacji programu „Asystent
Osoby Niepełnosprawnej”.
1d. Ujednolicenie i opracowanie standardów dotyczących usług
opiekuńczych.
1e. Wdrażanie standardów usług.
1f.Monitorowanie i ewaluacja usług.

miasto

miasto
miasto

miasto
miasto
miasto
miasto

1g. Upowszechnianie informacji o usługach wspierających (m.in.
miasto i
asystenckich i opiekuńczych) wśród osób niepełnosprawnych, ich rodzin oraz
dzielnice
ich otoczenia.
CEL 2. Rozwijanie różnorodnych form dziennych ośrodków wsparcia dla osób
niepełnosprawnych
1. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym usług w lokalnie działających
dziennych ośrodkach wsparcia.
1a. Analiza zapotrzebowania na korzystanie z usług ośrodków wsparcia.
dzielnice
1b. Inwentaryzacja zasobów miejskich, dzielnicowych oraz organizacji
pozarządowych w zakresie możliwości prowadzenia różnorodnych ośrodków
wsparcia.
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miasto i
dzielnice

1c. Prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy.

dzielnice

1d. Zlecanie prowadzenia ośrodków wsparcia organizacjom pozarządowym
miasto i
(tryb otwartego konkursu ofert).
dzielnice
2. Organizowanie i prowadzenie miejsc okresowego całodobowego pobytu przy
dzielnice
dziennych ośrodkach wsparcia.
2a. Opracowanie standardów funkcjonowania i usług całodobowych
miasto
oferowanych w ośrodkach wsparcia.
2b. Uruchamianie i prowadzenie miejsc całodobowego pobytu przy
dzielnice
dziennych ośrodkach wsparcia oraz wdrażanie standardów usług
całodobowych.
CEL 3. Wspieranie różnorodnych form mieszkalnictwa dla osób niepełnosprawnych
1. Wypracowanie koncepcji i standardów usług w zakresie mieszkalnictwa
chronionego.
1a. Określenie zasad tworzenia i funkcjonowania, standardów wsparcia w
zakresie pobytu w mieszkaniu chronionym oraz zasad monitorowania i
ewaluacji jakości usług oferowanych w ramach mieszkań chronionych.
2. Prowadzenie mieszkań chronionych i małych domów pomocy społecznej.
2a. Tworzenie mieszkań chronionych przez jednostki organizacyjne pomocy
społecznej (OPS) oraz zlecanie ich prowadzenia organizacjom
pozarządowym .
2b. Monitorowanie jakości usług oferowanych w ramach mieszkań
chronionych oraz ich ewaluacja.
CEL 4. Kształtowanie postaw sprzyjających integracji osób niepełnosprawnych
1. Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych skierowanych do otoczenia
osób niepełnosprawnych.
1a. Działania informacyjno-edukacyjne (w tym m.in. poradnictwo, szkolenia,
warsztaty, materiały informacyjne) dotyczące niepełnosprawności, jej
konsekwencji, wpływu na pełnienie ról społecznych, w tym w rodzinie itp.
2. Prowadzenie warsztatów edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych na
rzecz przełamywania stereotypów dotyczących niepełnosprawności.
2a. Organizowanie i prowadzenie warsztatów edukacyjnych dla dzieci,
młodzieży i dorosłych (z uwzględnieniem treści dostosowanych do wieku
odbiorców warsztatów).
2b. Systematyczne umożliwianie coraz większej liczbie dzieci, młodzieży i
dorosłych integracji m.in. poprzez udział w ogólnodostępnych warsztatach
edukacyjnych.
i integracyjnych
3. Organizowanie imprez kulturalnych i sportowych oraz rozwijanie miejskich
programów rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych, uwzględniających
specyficzne potrzeby osób z różnorodnymi niepełno sprawnościami.
3a. Organizowanie ogólnodostępnych imprez kulturalnych (np. koncerty,
wydarzenia teatralne, plenerowe), imprez rekreacyjnych i sportowych
uwzględniających potrzeby osób niepełnosprawnych (w tym zapewnienie
asystentów, specjalistycznych usług przewozowych).
3b. Organizowanie imprez integracyjnych prezentujących twórczość i
dorobek artystyczny osób niepełnosprawnych (wystawy, koncerty,
wydarzenia teatralne), sportowych imprez integracyjnych ukierunkowanych
na współzawodnictwo i rywalizację fair play.
3c. Przygotowywanie i wdrażanie miejskich programów rekreacji, sportu,
kultury (w tym m.in. w zakresie audiodeskrypcji), uwzględniających
różnorodne potrzeby osób niepełnosprawnych.
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miasto
miasto

miasto i
dzielnice
miasto i
dzielnice
miasto

miasto i
dzielnice
dzielnice
dzielnice

dzielnice

miasto i
dzielnice
miasto i
dzielnice

miasto i
dzielnice

miasto i
dzielnice

4. Opracowanie i wdrożenie zasad korzystania przez osoby niepełnosprawne
wraz z opiekunem/asystentem z pełnej oferty miejskich/dzielnicowych instytucji
sportowych i kulturalnych.
4a. Opracowanie jednolitych zasad korzystania z miejskich/dzielnicowych
instytucji sportowych, kulturalnych (w tym m.in. zasady odpłatności,
zwolnienia
z odpłatności, status osoby towarzyszącej/asystującej).
4b. Wdrożenie zasad korzystania przez osoby niepełnosprawne
z miejskich/dzielnicowych instytucji sportowych i kulturalnych.
CEL 5. Wspieranie wspólnotowych oddolnych inicjatyw społecznych

miasto i
dzielnice

1. Udostępnianie grupom zawiązanym z inicjatywy społecznej i działającym na
rzecz osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin różnych form wsparcia
niefinansowego.
1a. Nieodpłatne udostępnianie pomieszczeń (lokali) na spotkania i inicjatywy
grup samopomocowych (w tym m.in. w szkołach, domach kultury, ośrodkach
pomocy społecznej, miejscach wspierających rozwój organizacji
pozarządowych).
2. Realizacja wspólnych przedsięwzięć (projektów) władz samorządowych, grup
samopomocowych, organizacji pozarządowych i innych działań z zakresu
inicjatyw społecznych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych ze
społecznością lokalną.
2a.
Określenie
zasad
przyznawania
mikrograntów
dla
grup
samopomocowych i ich dystrybucji, w tym w ramach inicjatyw lokalnych.
2b. Udzielanie mikrograntów dla grup samopomocowych na finansowanie
działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

dzielnice i
miasto

miasto

dzielnice

dzielnice i
miasto

PRIORYTET V
Planowanie i rozwój infrastruktury miasta z uwzględnieniem potrzeb osób
niepełnosprawnych
CEL 1. Uniwersalne projektowanie infrastruktury miasta
1. Inwentaryzacja infrastruktury miejskiej w zakresie jej dostępności dla osób
niepełnosprawnych.
1a. Opracowanie standardów, które musi spełniać infrastruktura miejska.

miasto

1b. Opisanie i aktualizowanie charakterystyki obiektów użyteczności
publicznej oraz ciągów komunikacyjnych i wprowadzenie do bazy danych.
1c. Aktualizowanie charakterystyki obiektów użyteczności publicznej i ciągów
komunikacyjnych przez administratorów (w tym obowiązek zgłaszania zmian
w ciągu 14 dni).
1d. Opracowanie jednolitych standardów oznaczeń informacyjnych
w budynkach Urzędu m.st. Warszawy.
2. Opracowanie i wdrożenie procedur dotyczących dostępności obiektów
użyteczności publicznej (nowe inwestycje) dla osób o ograniczonej sprawności.
2a. Powołanie zespołu monitorującego dostępność obiektów użyteczności
publicznej dla osób z ograniczoną sprawnością złożonej z przedstawicieli
poszczególnych kategorii osób niepełnosprawnych, architektów, urbanistów,
niezależnych ekspertów i władz miejskich.
2b. Opracowanie procedur dotyczących egzekwowania wymogów
dostępności infrastruktury miejskiej na kolejnych etapach procesu
inwestycyjnego, uwzględniających monitorowanie dostępności obiektu
w okresie eksploatacyjnym.
2c. Monitorowanie przestrzegania procedur obowiązujących inwestorów
budujących obiekty użyteczności publicznej w całym procesie inwestycyjnym.
3. Systematyczne usuwanie barier w istniejącej infrastrukturze miejskiej.

miasto

49

miasto

miasto

miasto

miasto i
dzielnice
miasto

dzielnice i
miasto
miasto i
dzielnice

3a. Usunięcie barier technicznych w obiektach użyteczności publicznej
zarządzanych przez władz miejskie/dzielnicowe – w pierwszej kolejności
miasto i
obiektów, w których mieszczą się jednostki organizacyjne samorządu
dzielnice
warszawskiego oraz instytucje powołane do świadczenia usług na rzecz osób
niepełnosprawnych.
3b. Zachęcanie właścicieli obiektów użyteczności publicznej do usuwania
miasto i
barier, w szczególności poprzez organizowanie kampanii edukacyjnodzielnice
informacyjnych.
3c. Nakładanie sankcji na właścicieli, którzy nie spełniają ustawowych
miasto
wymogów dostępności obiektów użyteczności publicznej – po wskazaniu
(powiat)
uchybień wobec przepisów i upływie wyznaczonego terminu.
CEL 2. Dostosowanie miejskich usług przewozowych do potrzeb osób z różnymi
niepełnosprawnościami
1. Modernizowanie infrastruktury komunikacji miejskiej z uwzględnieniem potrzeb
osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.
miasto
1a. Przystosowanie środków miejskiego transportu zbiorowego (autobusów,
tramwajów, wagonów metra) do przewozu osób z ograniczeniami
sprawności.
1b. Przystosowanie przystanków komunikacji miejskiej do potrzeb osób
z różnymi rodzajami niepełnosprawności.
1c. Oznakowanie taboru transportowego oraz przystanków komunikacji
miejskiej w sposób umożliwiający bezpieczne i samodzielne korzystanie
osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności, w szczególności
wprowadzenie informacji wizualnej, dźwiękowej, dotykowej.
2. Dostarczanie osobom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami
specjalistycznych usług przewozowych.
2a. Analiza zapotrzebowania na usługi specjalistyczne.
2b. Monitoring i ewaluacja specjalistycznych usług przewozowych
miasto
świadczonych na zlecenie m.st. Warszawy.
2c. Dostosowanie oferty specjalistycznych usług przewozowych do potrzeb
miasto
osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.
3. Przygotowanie przewoźników i kierowców do świadczenia usług
miasto
transportowych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.
3a. Opracowanie koncepcji szkoleń oraz materiałów szkoleniowych dla
miasto
przewoźników i kierowców.
3b. Prowadzenie szkoleń, ich monitoring i ewaluacja.
miasto
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VI. ZASADY MONITOROWANIA I EWALUACJI PROGRAMU
Warszawski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych będzie podlegał
systematycznemu monitoringowi oraz ewaluacji: okresowej (interim) i końcowej (ex-post).
Monitoring Programu ma być przeglądem realizowanych przez wykonawcę i planowanych do
realizacji działań, ma służyć ocenie procesu wdrażania, zidentyfikowaniu trudności, ustaleniu
spornych obszarów, zarekomendowania działań naprawczych (korekt). Ewaluacja okresowa ma
opierać się na szacowaniu efektów i wpływu realizacji Programu oraz ma być zogniskowana na
analizie postępu ku osiągnięciu celów Programu. Z kolei ewaluacja końcowa posłuży przede
wszystkim do oceny rezultatów działań podejmowanych w ramach Programu.
O ile monitoring będzie prowadzony przez podmioty realizujące działania, to ewaluację
przeprowadzi podmiot zewnętrzny, posiadający kompetencje i doświadczenia w zakresie
prowadzenia badań społecznych. Cały proces ewaluacji Programu obejmuje przeprowadzenie
minimum dwóch ewaluacji okresowych (w trakcie realizacji projektu) oraz ewaluacji całego
Programu na zakończenie jego realizacji.
Monitoring i ewaluacja projektu są ze sobą ściśle powiązane – dane uzyskane w trakcie
monitoringu będą wykorzystane do analiz prowadzonych w ramach ewaluacji. Poza tym ewaluacja
będzie opierała się na dodatkowych źródłach informacji i różnorodnych metodach pozyskiwania
informacji, np. ankiety lub wywiady z osobami odpowiedzialnymi za realizację Programu i osobami
z niepełnosprawnościami, do których są kierowane działania Programu, analiza dokumentów,
wywiady grupowe z ekspertami, etc.
Dodatkowo, prowadzony monitoring oraz ewaluacja Programu będą podstawą do
dokonywania aktualizacji. Ze względu na długą perspektywę czasową wdrażania Programu
niezbędne będą jego aktualizacje uwzględniające nie tylko wytyczne wynikające z oceny stanu
realizacji Programu, ale także uwzględniające zmiany społeczne, zapotrzebowanie na konkretne
rozwiązania i działania, zmiany w prawie itp.
Monitoring realizacji Programu
Monitoring realizacji Programu będzie prowadzony w oparciu o system i narzędzia
monitorowania, które zostaną opracowane przez ekspertów w pierwszym półroczu realizacji.
Proponowane są trzy rodzaje monitoringu:
- monitoring postępu rzeczowego: sprawdzanie w określonych odstępach czasowych, czy
Program/działania są realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem;
- monitoring postępu finansowego: sprawdzanie w określonych odstępach czasowych, czy
Program/działanie są realizowane zgodnie z przyjętym budżetem, tj. czy na poszczególne
działania i zadania wydaje się kwoty zgodne z budżetem i haromonogramem projektu;
- monitoring stopnia osiągnięcia zakładanych rezultatów: sprawdzanie w określonych odstępach
czasowych, czy Program/działanie są realizowane w ten sposób, aby zaplanowane efekty zostały
osiągnięte.
Przedmiotem monitoringu będą zarówno działania podmiotów wykonujących poszczególne
działania, jak też zachowania adresatów Programu, np. w ramach monitoringu Warszawskiej
Ogólnodostępnej
Platformy
Informacyjnej
o
usługach
świadczonych
rzecz
osób
z niepełnosprawnościami (oraz dla rodzin i otoczenia osób z niepełnosprawnościami). Monitoring
WOPI będzie obejmował nie tylko dostarczanie danych i informacji przez podmioty świadczące
usługi (lub zarządzające usługami), ale również korzystanie z informacji o usługach, uprawnieniach
i udogodnieniach (czyli zachowania użytkowników WOPI).
Monitorowanie działań będzie zadaniem osób odpowiedzialnych za realizację konkretnego
działania, np. prowadzenie mieszkań chronionych, mieszkań wspieranych i małych domów
pomocy społecznej (priorytet IV, cel 3). Podmioty zobowiązane do monitorowania własnych działań
mają gromadzić określone dane co kwartał i przekazywać zebrane informacje w formie
kwartalnego raportu do Koordynatora Programu.
Kwartalne raporty w postaci wystandaryzowanych formularzy będą podstawowym narzędziem
monitorowania realizacji działań w Programie. Szczegółowy format kwartalnego raportu
z monitoringu zostanie przygotowany w pierwszym półroczu realizacji Programu.
Formularz będzie zawierał następujące bloki informacji:
1) opis tego, co zostało zrobione w ramach danego działania w określonym czasie, np. w danym
kwartale;
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2) informacje o uzyskanych rezultatach (wyrażone opisowo i liczbowo);
3) wskazanie problemów napotkanych w trakcie realizacji działań;
4) informacja o tym, co zrobiono lub co planuje się zrobić, by rozwiązać pojawiające się problemy;
5) plan działań na następny kwartał.
Z kolei zadaniem Koordynatora Programu jest przeprowadzanie bieżącej oceny przebiegu
realizacji Programu. Jest on odpowiedzialny za gromadzenie i analizowanie kwartalnych raportów
z monitoringu oraz podejmowanie stosownych decyzji w zakresie zarządzania Programem,
w szczególności za wprowadzanie zmian w oparciu o wnioski płynące z analizy materiału
zebranego w ramach monitoringu.
Raporty merytoryczne będą uzupełnione przez tabelę finansową przygotowywaną przez
Koordynatora Programu, w której będą podawane – w przekroju miesięcznym i narastająco –
zobowiązania (umowy) i wydatki dot. podejmowanych działań oraz całego Programu.
Terminy monitoringu: kwartalne raporty przygotowywane przez realizatorów/jednostek
odpowiedzialnych za wdrażanie danego działania. Na podstawie kwartalnych raportów
z poszczególnych działań przygotowywany będzie okresowy raport z wdrażania Programu
(kwartalny, półroczny i roczny).
Ewaluacja Programu
Program będzie podlegał zewnętrznej ewaluacji prowadzonej przez ekspertów. Szczegółowa
metodologia ewaluacji zostanie opracowana w ciągu pierwszego półrocza realizacji projektu.
Podmioty zaangażowane w ewaluację
Osoby i grupy, których bezpośrednio lub pośrednio dotyczy ewaluacja:
- osoby podejmujące decyzje – dla tych osób ewaluacja jest źródłem informacji na temat
Programu, m.in. jego wdrażania i efektów;
- osoby zarządzające Programem, w tym jego Koordynator, do których zadań należy zarządzanie
różnymi aspektami programu, działaniami. Wyniki ewaluacji dostarczą informacji na temat efektów
ich pracy, występujących trudnościach, ale także o tym, co pozytywnie wpływa na realizację
Programu;
- osoby wdrażające Program – to pracownicy m.in. Urzędu m.st. Warszawy (poszczególnych biur
merytorycznych), Ośrodków Pomocy Społecznej, Urzędów Dzielnic (poszczególnych wydziałów
merytorycznych), Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie/Stołecznego Centrum Osób
Niepełnosprawnych, innych jednostek organizacyjnych oraz organizacji pozarządowych
realizujących działania w ramach zadań zleconych;
- odbiorcy Programu – osoby niepełnosprawne, ich rodziny i otoczenie mogą zapoznać się z tym,
co zostało zrobione w ramach realizacji Programu.
Wyniki ewaluacji, ich streszczenie powinny być udostępniane opinii publicznej i odbiorcom działań
Programu.
Ewaluacja Programu będzie dokonywana z perspektywy trzech kryteriów.
1) Skuteczność
Ocena skuteczności Programu polega przede wszystkim na stwierdzeniu, czy założone cele
zostały osiągnięte. W przypadku ewaluacji okresowej, dokonywanej w trakcie trwania Programu,
można ocenić:
- Czy cele są stopniowo osiągane (przy czym oceniamy osiąganie celów cząstkowych, bo
osiągnięcie priorytetów możemy ocenić dopiero po zakończeniu wszystkich planowanych działań).
- Czy ujawniają się jakieś nieplanowane rezultaty naszych działań i jak one rzutują na osiągnięcie
określonych celów.
Ewaluacja skuteczności będzie polegała na ocenie, w jakim stopniu (jeżeli to możliwe, wyrażonym
liczbowo) zostały osiągnięte wskaźniki osiągnięć zamieszczone w Programie, np. liczba osób
niepełnosprawnych będących absolwentami, które – przy wsparciu osoby asystującej i trenera
pracy – odbyły staże i praktyki w Urzędzie m.st. Warszawy i miejskich jednostkach podległych;
liczba miejsc w ośrodkach wsparcia prowadzonych przez organizacje pozarządowe na zlecenie
Miasta, etc. W przypadku, gdy cele niecałkowicie dają się wyrazić liczbowo, będą formułowane
oceny jakościowe rezultatów. Dane do tego rodzaju oceny będą pochodziły z monitoringu i będą
uzupełniane analizami danych pochodzących z innych źródeł.
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2) Efektywność
Ocena efektywności Programu w trakcie ewaluacji wewnętrznej będzie skupiała się na ocenie
jakości zarządzania. Pod uwagę zostaną wzięte następujące wymiary oceny:
- zarządzanie finansami – będzie mierzone głównie relacją rzeczywistych wydatków w projekcie do
wydatków planowanych;
- terminowość działań – zgodność działań rzeczywistych z planowanym harmonogramem,
zarządzanie ryzykiem – sposób reagowania Koordynatora Programu i zespołu realizującego
Program na sytuacje odbiegające od zaplanowanych, itp.
3) Trafność
Ocena trafności (odpowiedniości) Programu będzie polegała na ocenie, czy problemy
zidentyfikowane na początku realizacji Programu są rzeczywiście przedmiotem podejmowanych
działań, czy działania te przyczyniają się do zmniejszenia problemów, czy różne działania
podejmowane w ramach Programu dają efekt synergii (wzajemnego wzmacniania swojego
oddziaływania), etc. Ten wymiar ewaluacji będzie opierał się głównie na interpretacji informacji
pochodzących z monitoringu, uzupełnionej przez analizę danych z badań dodatkowych, np.
skupionych na ocenie, czy działania wpłynęły pozytywnie na ich odbiorców. Ocena trafności
Programu będzie wymagała również badań adresowanych do bezpośrednich uczestników, np.
przydatna będzie ankieta dla użytkowników portalu WOPI.
Pełna ocena Programu Działań według kryteriów skuteczności, efektywności, trafności
(odpowiedniości) możliwa jest dopiero po jego zakończeniu. Ewaluacja okresowa służy głównie
ocenie, czy Program „zmierza w dobrym kierunku”. W tym wypadku jednym z celów ewaluacji jest
uzyskanie informacji, które pomogą zmodyfikować i ulepszyć działanie programu.
Na koniec realizacji Programu odbędzie się jego całościowa ewaluacja. Celem ewaluacji
całego Programu będzie całościowa ocena jego wdrażania oraz jego rezultatów. Ewaluacja
końcowa będzie w istotnym stopniu opierała się na materiałach zgromadzonych w toku
monitoringu i wynikach wcześniejszych ewaluacji okresowych. Będzie jednak uzupełniona o
dodatkowe informacje zebrane przez ewaluatora, m.in. ewaluacja końcowa zostanie rozszerzona –
w porównaniu z ewaluacjami okresowymi – o dodatkowe kryterium trwałości. Ocenione zostanie,
czy pozytywne wyniki Programu nie zanikną po jego zakończeniu (trwałość Programu, jego
oddziaływanie), w jakim kształcie Program powinien być kontynuowany, etc.
Terminy ewaluacji:
Ewaluacja okresowa całego Programu zostanie przeprowadzona co najmniej dwukrotnie:
w I półroczu 2014 r. i w I półroczu 2017 r., ewaluacja końcowa dotycząca realizacji całego
Programu – w I półroczu 2020 r.
Opracowanie raportów z ewaluacji cząstkowych oraz planu wprowadzenia rozwiązań
usprawniających i zwiększających skuteczność działań (stosownie do wniosków i rekomendacji
z ewaluacji cząstkowych) jest planowane na II półrocze 2014 r. i II półrocze 2017 r. Z kolei raport
z ewaluacji całego Programu, wraz z wnioskami i rekomendacjami na lata kolejne, zostanie
opracowany w II półroczu 2020 r.
Wskazane jest także przeprowadzanie okresowej, półrocznej ewaluacji poszczególnych działań
realizowanych w ramach Programu.
Zarządzanie i koordynacja wdrażania
Warszawskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
Jednostką odpowiedzialną za całościowe wdrażanie Programu jest Biuro Polityki Społecznej
Urzędu m.st. Warszawy (Wydział Osób Niepełnosprawnych).
Wdrażanie Programu będzie polegać na pracy projektowej zgodnej z wypracowanymi
zasadami działania zespołów zadaniowych, organizowaniu zespołów matrycowych,
z zastosowaniem formuły budżetów zadaniowych i delegowania pracowników. Realizacja działań
Programu opierać się będzie na zasadzie pomocniczości oraz na modelu partnerstwa
i współpracy.
W zakresie wdrażania Programu pomocny będzie projekt pilotażowy w ramach Społecznej
Strategii Warszawy: Opracowanie podstawowych instrumentów realizacji strategii.
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Istotnym elementem wdrażania i zarządzania Programem Działań powinien być Zespół
Sterujący odpowiedzialny za operacyjne zarządzanie i wdrażanie Programu, oraz za jego
monitorowanie, informowanie Prezydenta m.st. Warszawy o postępach w realizacji Programu oraz
ich wynikach, zapewnienie wymiany informacji w zakresie koniecznym do realizacji Programu.
W skład Zespołu wchodzi przedstawiciel Biura Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy
(osoba koordynująca prace wdrożeniowe), po jednym przedstawicielu poszczególnych Biur Urzędu
wdrażających działania (Biuro Edukacji, Biuro Polityki Zdrowotnej, Centrum Komunikacji
Społecznej, Biuro Kultury, Biuro Polityki Lokalowej, Biuro Sportu i Rekreacji, Biuro Funduszy
Europejskich, Biuro Kadr i Szkoleń, oraz w zakresie działań infrastrukturalnych: Biuro Informatyki
i Przetwarzania Informacji, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, Biuro Koordynacji
Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym).
Spoza struktur Urzędu m.st. Warszawy w skład zespołu wchodzi przedstawiciel:
Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie/ Stołecznego Centrum Osób Niepełnosprawnych oraz
przedstawiciele sektora społecznego: Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, a także
przedstawiciel Komisji Dialogu Społecznego ds. Niepełnosprawności. Zespół sterujący może
zapraszać na swoje spotkania przedstawicieli m.in. środowisk lokalnych – dzielnic, przedstawicieli
organizacji pozarządowych oraz ekspertów. Spotkania Zespołu Sterującego powinny odbywać się
nie rzadziej niż raz w miesiącu.
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VII. FINANSOWANIE REALIZACJI PROGRAMU W 2010 ROKU
I W LATACH NASTĘPNYCH

Podstawowe źródła finansowania Warszawskiego Programu Działań na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych to:
• budżet m.st. Warszawy wraz z załącznikami dzielnicowymi w ramach limitów rocznych planów
wydatków,
• dotacje z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
• środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
• środki finansowe z funduszy unijnych, pozyskiwane zarówno przez jednostki organizacyjne
Miasta (w tym w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi), jak i przez organizacje
pozarządowe realizujące projekty społeczne w partnerstwie z Miastem (gł. Europejski Fundusz
Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki),
• środki finansowe innych podmiotów współpracujących z Miastem w zakresie planowania
i realizacji priorytetów i celów Programu (np. pracodawcy).

Zabezpieczenie środków na rok 2010
Dotacje z budżetu państwa
na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

7 506 320

Środki finansowe z funduszy unijnych
pozyskiwane w ramach projektów systemowych (Program Operacyjny Kapitał Ludzki)

14 284 732

Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
według algorytmu 16 196 722

W planie wydatków Biura Polityki Społecznej
prowadzenie ośrodków wsparcia
specjalistyczne usługi przewozowe
zapewnienie całodobowej opieki w niepublicznych domach pomocy społecznej - dotacje dla
organizacji pozarządowych
pilotażowy konkurs dotyczący prowadzenia mieszkania chronionego
program Asystent Osoby Niepełnosprawnej (w jednostce Centrum Usług Socjalnych)

1 970 824
2 100 000
8 379 137
200 000
1 540 000

W planie wydatków Biura Edukacji
wydatki związane z kształceniem uczniów niepełnosprawnych, w tym
192 000 000
część oświatowa subwencji ogólnej 124 000 000

W planie wydatków Biura Funduszy Europejskich
realizacja projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych
w Warszawie na lata 2010 – 2011”, w tym
środki własne
środki unijne

7 152 442
1 072 866
6 079 576

W planie wydatków Biura Sportu i Rekreacji
wspieranie organizacji integracyjnych imprez sportowych i rekreacyjnych
prowadzenie szkolenia i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych
realizacja programu „Niepełnosprawny sprawniejszy”

320 000
280 000
250 000

W planie wydatków Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie (SCON)
rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych

14 194 722

realizacja projektów systemowych, dotyczących problematyki niepełnosprawności

5 956 164

W planie wydatków Urzędu Pracy m.st. Warszawy
rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych

2 621 883
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W planach wydatków Dzielnicowych Ośrodków Pomocy Społecznej
prowadzenie środowiskowych Domów Samopomocy
5 990 070
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:
27 674 912
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 2 495 700
-realizacja projektów systemowych, dotyczących problematyki niepełnosprawności
8 328 568

W załącznikach budżetowych Dzielnic m.st. Warszawy
na zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne

81 383 120

Wydatki przewidziane na zadania związane z wdrożeniem i realizacją Warszawskiego
Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych będą zabezpieczane na poziomie zgodnym
z prognozami finansowymi na rok 2011 – 2012 i lata następne, określonymi w uchwałach
budżetowych.
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VIII. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROGRAMU WRAZ ZE WSKAŹNIKAMI REALIZACJI
PRIORYTET I. Wykorzystywanie systemu informacji na rzecz poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin
CEL 1. Diagnozowanie sytuacji osób niepełnosprawnych i ich rodzin na potrzeby planowania zintegrowanej oferty usług

DZIAŁANIA na rzecz realizacji Celu 1
Nazwa działania

Poddziałania

1. Systematyczne
diagnozowanie potrzeb,
problemów i możliwości
osób
niepełnosprawnych ze
szczególnym
uwzględnieniem
obszarów ujętych
w Programie Działań.

1a. Zbudowanie silnego i stabilnego zaplecza eksperckiego, złożonego z pracowników
naukowych i badaczy specjalizujących się w diagnozowaniu sytuacji osób
niepełnosprawnych (pracowników ośrodków uniwersyteckich, szkół wyższych, ośrodków
badawczych, urzędów statystycznych, etc.), które będzie służyło swoją wiedzą
i doświadczeniem badawczym w procesie diagnozowania potrzeb i problemów osób
z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.
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Termin

Realizatorzy*

III-IV kwartał
2010

CKS
we współpracy
innymi Biurami
w Urzędzie m.st.
Warszawy oraz
WCPR

1b. Opracowanie koncepcji systemu zbierania i analizowania informacji o potrzebach,
problemach i możliwościach osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności – w ramach
programu operacyjnego Gromadzenie wiedzy na potrzeby polityki społecznej, we
współpracy ekspertami i badaczami.

IV kwartał
2010

CKS
we współpracy
z BPS

1c. Opracowanie i testowanie narzędzi, za pomocą których pracownicy urzędów (urzędu
miasta, urzędów dzielnicowych, WCPR, PUP oraz innych instytucji) będą gromadzili
dane urzędowe i wprowadzali je do systemu diagnozowania potrzeb i problemów osób z
różnymi rodzajami niepełnosprawności.

I kwartał 2011

CKS
we współpracy
z BPS

1d. Przygotowanie pracowników urzędów do gromadzenia danych urzędowych i
wprowadzania ich do systemu diagnozowania potrzeb i problemów osób z różnymi
rodzajami niepełnosprawności.

II kwartał 2011

CKS

1e. Prowadzenie – we współpracy z instytucjami badawczymi, ośrodkami akademickimi,
organizacjami pozarządowymi, etc. – badań zaplanowanych w koncepcji systemu
zbierania i analizowania informacji o potrzebach, problemach i możliwościach osób z
różnymi rodzajami niepełnosprawności (vide: pkt 1b) – innych niż badania oparte na
analizie danych urzędowych (tj. wymienionych w pkt 1c i 1d).

działanie
cykliczne

CKS

2. Planowanie systemu
usług na rzecz osób
niepełnosprawnych oraz
ich otoczenia na
podstawie wniosków
z diagnozy.

1f. Upowszechnianie wniosków z diagnozy potrzeb, problemów i możliwości osób z
różnymi rodzajami niepełnosprawności w formie:
 corocznych raportów (całościowych oraz tematycznych), przedstawiających
charakterystykę osób z różnymi niepełnosprawnościami, wnioski z analiz oraz
rekomendacje dotyczące planowania usług społecznych na rzecz rodziny;
 przekazów medialnych: publikowanie wniosków i rekomendacji przedstawionych
w raportach rocznych: na stronach urzędu miasta oraz – dzięki współpracy z
lokalnymi mediami – w prasie, w radiu, w telewizji, etc.;
 debat publicznych z udziałem ekspertów i mieszkańców Warszawy – dyskusje
nad wnioskami i rekomendacjami przedstawionymi w raportach (m.in. Forum
Polityki Społecznej).

działanie
cykliczne

CKS
we współpracy
z Biurami w
Urzędzie m.st.
Warszawy oraz
Urzędami
Dzielnic

2a. Przygotowanie propozycji systemu usług na rzecz osób z różnymi rodzajami
niepełnosprawności, ich rodzin i otoczenia – opracowanego na podstawie rekomendacji
ekspertów.

I kwartał
danego roku
(2011-2020)

BPS we
współpracy
z innymi Biurami
w Urzędzie m.st.
Warszawy

2b. Przeprowadzanie konsultacji społecznych – konsultowanie propozycji systemu
(zmian w systemie) usług na rzecz osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności,
ich rodzin i otoczenia.

II kwartał
danego roku
(2011-2020)

BPS we
współpracy z
CKS przy
udziale innych
Biur Urzędu
m.st. Warszawy

2c. Konstruowanie budżetów zadaniowych, z których będzie finansowana realizacja
systemu usług na rzecz osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, ich rodzin
i otoczenia.

III kwartał
danego roku
(2011-2020)

Skarbnik Urzędu
m.st. Warszawy

WSKAŹNIKI REALIZACJI CELU
Działanie 1:
 odsetek ekspertów, którzy specjalizują się badaniach diagnostycznych, w zespole odpowiedzialnym
za opracowanie:
(a) koncepcji systemu zbierania i analizowania informacji o potrzebach, problemach i możliwościach osób z różnymi rodzajami
niepełnosprawności i ich rodzin oraz otoczenia (b) narzędzi do realizacji badań społecznych diagnozujących potrzeby i problemy oraz możliwości
tychże osób;
 liczba wspólnych projektów pilotażowych, badań i analiz przeprowadzonych we współpracy z pracownikami naukowymi ośrodków akademickich;
 odsetek urzędów i instytucji zobowiązanych do przekazywania danych do systemu zbierania i analizowania informacji o potrzebach, problemach
i możliwościach osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, które nie przekazały danych w ustalonym terminie;
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liczba badań i opracowań innych niż analiza danych urzędowych wykorzystanych w corocznych raportach przedstawiających charakterystykę
sytuacji i potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami – w danym roku kalendarzowym;
liczba publikacji w lokalnych mediach (radio, telewizja, prasa) prezentujących dane, wnioski i rekomendacje dot. potrzeb, problemów
i możliwości osób z niepełnosprawnościami;
coroczne Warszawskie Forum Polityki Społecznej poświęcone działaniom – realizowanym oraz planowanym – w Warszawie na rzecz osób
z różnymi niepełnosprawnościami; liczba osób (fizycznych i prawnych) uczestniczących w Forum;
liczba dyskusji i debat publicznych zorganizowanych lokalnie w poszczególnych dzielnicach Warszawy nt. diagnozy potrzeb, problemów
i możliwości osób z różnymi niepełnosprawnościami oraz liczba osób (fizycznych i prawnych) uczestniczących w tychże lokalnych dyskusjach
i debatach.

Działanie 2:
 adekwatność propozycji systemu usług na rzecz osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, ich rodzin i otoczenia do rekomendacji
ekspertów; np. % rekomendacji ekspertów, które zostały uwzględnione w propozycji systemu usług na rzecz osób z różnymi rodzajami
niepełnosprawności, ich rodzin i otoczenia;
 adekwatność uwag/wniosków zgromadzonych w trakcie konsultacji do podanego tematu i odsetek uwag zebranych w ramach konsultacji, które
zostały uwzględnione w ostatecznym planie usług na rzecz osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, ich rodzin i otoczenia;
 stopień realizacji budżetu zadaniowego do planu systemu usług na rzecz osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, ich rodzin i otoczenia.

Źródła finansowania:
Budżet m.st. Warszawy
* Ze względu na kompleksowy charakter Priorytetu I, realizacja działań przypisanych do tego priorytetu wymaga ścisłej, stałej współpracy:
1) różnych Biur w Urzędzie m.st. Warszawy, w szczególności:
 Biura Polityki Społecznej (BPS)
 Biura Edukacji (BE)
 Biura Architektury i Planowania Przestrzennego (BAiPP)
 Centrum Komunikacji Społecznej (CKS);
2) instytucji publicznych:
 Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie (WCPR)
 Powiatowego Urzędu Pracy (PUP)
 Miejskich Zakładów Autobusowych (MZA).
Przykład: Diagnozowanie potrzeb społecznych jest procesem polegającym na systematycznym zbieraniu oraz analizowaniu danych, a następnie
formułowaniu wniosków i rekomendacji dotyczących budowania oferty usług społecznych. Rzetelna diagnoza wymaga korzystania z różnych źródeł informacji
oraz gromadzenia ich przy pomocy różnych technik badawczych. Centrum Komunikacji Społecznej (Wydział Badań, Analiz i Strategii) we współpracy
z ekspertami zaproponuje metodologię badań diagnostycznych odpowiednią do posiadanych zasobów: technicznych, ludzkich, finansowych, etc. Natomiast
Biuro Polityki Społecznej (Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych) wskaże zagadnienia, które mają być przedmiotem badań diagnostycznych (w tym m.in.
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rodzaje danych, zakres). Zagadnienia te będą opisywały funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami w podstawowych obszarach życia, takich jak np.:
prowadzenie gospodarstwa domowego, mieszkalnictwo, edukacja, aktywność zawodowa.
PRIORYTET I. Wykorzystywanie systemu informacji na rzecz poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin

CEL 2. Tworzenie systemu informacyjnego o usługach dostępnych dla osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin i otoczenia

DZIAŁANIA na rzecz realizacji Celu 1
Nazwa działania

Poddziałania

1. Prowadzenie bazy
danych o aktualnej
ofercie usług na rzecz
osób
niepełnosprawnych
( jako integralnej części
działań realizowanych
w Programie
Operacyjnym
„Gromadzenie wiedzy
na potrzeby polityki
społecznej”).

1a. Opracowanie koncepcji bazy danych o usługach dla osób niepełnosprawnych i ich
rodzin – we współpracy z zapleczem ekspertów oraz instytucjami publicznymi
i organizacjami pozarządowymi (np.: Biura w Urzędzie m.st. Warszawy, WCPR, PUP,
Komisja Dialogu Społecznego ds. Osób Niepełnosprawnych, Społeczna Rada ds. Osób
Niepełnosprawnych.

I-II kwartał
2010

BPS we
współpracy z
CKS

1b. Skonstruowanie bazy danych o usługach dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

III-IV kwartał
2010

BPS we
współpracy z
CKS

1c. Opracowanie standardu opisu usługi oraz narzędzi, w tym informatycznych, za
pomocą których informacje o usługach będą wprowadzone do bazy danych.
1d. Przeszkolenie podmiotów, które zostały zobowiązane do wprowadzania informacji
do bazy danych, w szczególności takich podmiotów jak:
 miejskie instytucje publiczne obsługujące osoby niepełnosprawne,
 organizacje pozarządowe otrzymujące dofinansowanie ze środków publicznych
(miasta, a także PFRON, środków unijnych, etc.).
1e. Pilotaż – testowanie funkcjonowania platformy informacyjnej oraz modyfikacja
platformy informacyjnej zgodnie z wnioskami i rekomendacjami sformułowanymi
w trakcie pilotażu.
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Termin

Realizatorzy*

BPS we
współpracy z
CKS
IV kwartał
2010
(działanie
ciągłe)
IV kwartał
2010 –IV
kwartał 2011

BPS we
współpracy z
CKS
BPS we
współpracy z
CKS

2. Dostarczanie
informacji dotyczących
usług dla osób
niepełnosprawnych – za
pośrednictwem różnych
mediów, w formach
dostępnych dla osób
z różnymi rodzajami
niepełnosprawności.

3. Wspieranie osób z
niepełnosprawnościami
w zakresie dostępu do
nowych technologii.

1g. Monitorowanie i ewaluowanie systemu informacji o usługach na rzecz osób
niepełnosprawnych – monitorowanie procesu dostarczania informacji oraz korzystania
z nich.

działanie
okresowe:
coroczne

BPS we
współpracy z
CKS

2a. Prowadzenie warszawskiej ogólnodostępnej platformy informacyjnej o usługach dla
osób niepełnosprawnych i ich rodzin (WOPI).

2011 – 2020

SCON

2b. Opracowanie i realizacja koncepcji dystrybucji informacji wydawanych w wersji
papierowej.

2011 – 2020

SCON

2c. Uruchomienie i prowadzenie infolinii (w tym m.in. prowadzenie systemu
rejestrowania udzielonych informacji na potrzeby monitoringu i ewaluacji działania –
baza danych).

2011 – 2020

SCON

2d. Uruchomienie i prowadzenie sieci dzielnicowych punktów informacyjnych (na bazie
już istniejących punktów informacyjnych) udzielających podstawowych informacji
o usługach, uprawnieniach i świadczeniach dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

2011 – 2020

SCON

2e. Promocja różnych form udostępniania informacji o aktualnych usługach na rzecz
osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

2011 – 2020

BPS we
współpracy z
CKS

3a. Realizacja projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion”.

2010 – 2012

BPS
BFE

Zadanie będzie realizowane w ramach projektu realizowanego przez Urząd m.st.
Warszawy w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, priorytet VIII
„Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”, Działanie 8.3
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion”.
Celem projektu jest wyrównywanie szans w dostępie do informacji i wiedzy. Projekt jest
skierowany do 2 tysięcy osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, które nie posiadają komputera.
Beneficjenci zostaną przeszkoleni z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu.
Udział w projekcie pomoże im uzyskać dostęp do informacji nt. kształcenia
zawodowego, edukacji, zdrowia, etc.; poza tym będą mogli załatwiać formalności
urzędowe przez Internet, co znacznie ułatwi im funkcjonowanie w życiu codziennym.
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3b. Współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi, które w ramach działalności
statutowej wspierają osoby niepełnosprawne w dostępie do nowych technologii.

działanie
ciągłe

BPS

WSKAŹNIKI REALIZACJI CELU
Działanie 1:
 liczba usług wprowadzonych i opisanych w bazie danych o usługach dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
 ad. aktualności informacji:
* liczba (i odsetek) instytucji publicznych oraz podmiotów korzystających ze środków publicznych, które przekroczyły termin przesłania
informacji wymaganych w ramach aktualizacji danych,
* odsetek nieaktualnych informacji w bazie danych (np. szacowana na podstawie sprawdzenia losowo wybranych informacji).
Działanie 2:
 wielkość nakładu wydrukowanych materiałów informacyjnych; liczba miejsc, w których są dystrybuowane materiały informacyjne,
 liczba osób, którym udzielono informacji o usługach w ramach infolinii,
 liczba punktów informacyjnych w dzielnicach, które udzielają informacji dot. usług, świadczeń i uprawnień dla osób niepełnosprawnych i ich
rodzin; liczba osób, którym udzielono informacji,
 liczba zgłoszonych przypadków (zmniejszająca się), w których osoba niepełnosprawna nie uzyskała informacji z powodu braku możliwości
komunikowania się,
 ad. aktywności użytkowników WOPI:
* liczba kontaktów nawiązanych z celu uzyskania informacji (wejść na portal WOPI, telefonów na infolinię, zapytań złożonych
w bezpośrednim kontakcie (w dzielnicach i w SCON – w ujęciu dziennym, miesięcznym, rocznym),
 ad. użyteczności WOPI:
* liczba osób korzystających z informacji dystrybuowanych za pomocą określonych rodzajów nośników,
* odsetek pozytywnych ocen ze strony użytkowników WOPI (np. w ramach badań ankietowych przeprowadzanych na portalu WOPI),
 liczba użytkowników WOPI, liczba odsłon strony www WOPI w skali miesiąca – roku:
* liczba informacji nieaktualnych zgłoszonych przez użytkowników.
Działanie 3:
 liczba osób z niepełnosprawnościami – beneficjentów ostatecznych projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion”; liczba
osób korzystających dostępu do komputera i Internetu; liczba osób, które zostały przeszkolone w zakresie obsługi komputera.
Źródła finansowania:
 Budżet m. st. Warszawy
 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013, Priorytet VIII. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki,
Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion”
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PRIORYTET II. Wyrównywanie szans w zakresie dostępu do edukacji osób niepełnosprawnych
CEL 1. Rozszerzanie usług świadczonych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny
DZIAŁANIA na rzecz realizacji Celu 1
Nazwa działania

Poddziałania

1. Rozszerzanie oferty
placówek
specjalistycznych dla
poszczególnych
niepełnosprawności
oraz dla dzieci
zagrożonych
niepełnosprawnością
w zakresie wczesnego
wspomagania rozwoju
dziecka i pomocy jego
rodzinie, w tym
tworzenie możliwości
konsultacji medycznych
w zależności od potrzeb
dziecka
w wyznaczonych
placówkach służby
zdrowia.

1a. Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych skierowanych głównie do rodziców
dotyczących dostępnej oferty w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
i pomocy jego rodzinie.
1b. Badanie zapotrzebowania na prowadzenie wczesnego wspomagania rozwoju
dziecka i pomocy jego rodzinie.

Termin

Realizatorzy

zadanie ciągłe

Biuro Edukacji i
Burmistrzowie
Dzielnic

III-IV kwartał
2010

Biuro Edukacji i
Burmistrzowie
Dzielnic

zadanie
powtarzane
okresowo
1c. Uruchamianie, stosownie do potrzeb, kolejnych miejsc, w których będzie
wprowadzane wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz wsparcie jego rodziny.

I kwartał 2011
zadanie ciągłe,
realizowane
stosownie do
potrzeb

1d. Specjalizacja wybranych placówek w zakresie pracy z dziećmi z danym rodzajem
niepełnosprawności.

IV kwartał
2010 – I
kwartał 2011

Biuro Edukacji i
Burmistrzowie
Dzielnic

Biuro Edukacji

zadanie ciągłe,
realizowane
stosownie do
potrzeb
2. Stworzenie
możliwości konsultacji
medycznych
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2a. Wybór placówek służby zdrowia, z którymi zostanie nawiązana współpraca.

III kwartał
2010

Biuro Edukacji

(neurologicznych,
psychiatrycznych,
okulistycznych,
laryngologicznych,
rehabilitacyjnych itp.)
w zależności od potrzeb
dziecka objętego
wczesnym
wspomaganiem
w wyznaczonych
placówkach służby
zdrowia.
3. Promocja oferty
miejskich zespołów
wczesnego
wspomagania poprzez
placówki służby
zdrowia, ośrodki
pomocy społecznej,
placówki edukacyjne
oraz w kampaniach
społecznych
i w serwisie
internetowym „Pomoc
dziecku”

2b. Nawiązanie współpracy z placówkami służby zdrowia oraz określenie zasad
współpracy.

III-IV kwartał
2010

Biuro Edukacji

2c. Prowadzenie konsultacji medycznych dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem
rozwoju.

IV kwartał
2010

Biuro Edukacji

zadanie ciągłe

3a. Przygotowanie oferty miejskich zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

III kwartał
2010

Biuro Edukacji

zadanie
powtarzane
okresowo
3b. Dystrybucja materiałów informacyjnych w placówkach służby zdrowia, OPS,
placówkach edukacyjnych i innych, których oferta skierowana jest do małych dzieci,
rodzin.

III-IV kwartał
2010
zadanie ciągłe

3c. Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii społecznej dot. wczesnego
wspomagania rozwoju dziecka.
3d. Przygotowanie i aktualizowanie informacji dot. oferty w ramach wczesnego
wspomagania rozwoju dziecka i publikowanie jej na WWW – WOPI, serwis „Pomoc
dziecku”.

Biuro Edukacji i
Burmistrzowie
Dzielnic

I-II kwartał
2011

Biuro Edukacji

III kwartał
2010

Biuro Edukacji

zadanie ciągłe
WSKAŻNIKI REALIZACJI CELU
Działanie 1:
 ilość materiałów informacyjnych – ulotek, plakatów, informacji w prasie, na WWW, w WOPI dot. oferty wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 raport z badania dot. zapotrzebowania na prowadzenie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 ilość miejsc, w których prowadzone jest wczesne wspomaganie rozwoju, w tym wyodrębniona liczba nowoutworzonych miejsc,
 ilość miejsc specjalizujących się w pracy z dziećmi z danym rodzajem niepełnosprawności, w tym liczba nowouruchomionych specjalizacji
w danym roku oraz liczba dzieci z danym rodzajem niepełnosprawności objętych wsparciem w poszczególnych placówkach,
 ilość godzin zajęć prowadzonych w ciągu poszczególnych miesięcy oraz danego roku w ramach wczesnego wspomagania rozwoju,
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liczba dzieci objętych zajęciami w ramach wczesnego wspomagania rozwoju (w ujęciu miesięcznym oraz rocznym), w tym liczba nowoobjętych
dzieci (w danym miesiącu i w skali całego roku),
liczba specjalistów zaangażowanych w działania w ramach wczesnego wspierania rozwoju oraz ich wykształcenie i kwalifikacje.

Działanie 2:
 ilość wytypowanych placówek służby zdrowia, w których mają być prowadzone konsultacje medyczne dzieci objętych wczesnym wspomaganiem
rozwoju,
 wypracowane i określone zasady współpracy z placówkami służby zdrowia,
 liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, które skorzystały w danym miesiącu i roku z konsultacji medycznych (wraz
z określeniem charakteru konsultacji).
Działanie 3:
 opracowana oferta miejskich zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 ilość miejsc dystrybucji materiałów informacyjnych oraz kategorie placówek, instytucji, wraz z informacją dot. placówek i instytucji
z poszczególnych dzielnic,
 przygotowana kampania społeczna (w tym kreacja, nośniki) dot. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz raport z jej realizacji,
 opracowane informacje do publikacji na WWW dot. oferty w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 ilość opublikowanych informacji na WWW dot. oferty w ramach wczesnego wspomagania rozwoju oraz liczba modyfikacji, aktualizacji informacji
wraz z podaniem miejsc publikacji (WOPI, serwis „Pomoc dziecku”, i inne),
 ilość odsłon informacji dot. oferty wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zmieszczonych na WWW.

Źródła finansowania:
 Budżet m.st. Warszawy

PRIORYTET II. Wyrównywanie szans w zakresie dostępu do edukacji osób niepełnosprawnych
CEL 2. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do wszystkich form i szczebli edukacji
DZIAŁANIA na rzecz realizacji Celu 2
Nazwa działania
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Poddziałania

Termin

Realizatorzy

1. Prowadzenie doradztwa
metodycznego oraz szkoleń dla
dyrektorów, nauczycieli,
specjalistów z przedszkoli i szkół
ogólnodostępnych, integracyjnych i
specjalnych oraz innych placówek
oświatowych pracujących
z uczniami niepełnosprawnymi.

1a. Rozpoznawanie potrzeb w zakresie doradztwa metodycznego i wsparcia
dyrektorów, nauczycieli i specjalistów z placówek oświatowych.

III kwartał
2010
zadanie
powtarzane
okresowo

1b. Prowadzenie doradztwa
superwizji, lekcji modelowych.

metodycznego,

w

tym

indywidualnego,

IV kwartał
2010
zadanie
ciągłe

1c. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, seminariów, kursów i innych form
doradztwa i doszkalania.

IV kwartał
2010
zadanie
ciągłe

2. Zapewnienie doradztwa dla
rodziców i uczniów
niepełnosprawnych w zakresie
wyboru typu szkoły dalszego
kształcenia, ukierunkowania
zawodowego.

2a. Rozpoznanie potrzeb szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych szkół
zawodowych w zakresie doradztwa zawodowego.

2c. Wspieranie doradców - szkolenia, seminaria, superwizji, kursy i inne
formy forum wymiany doświadczeń.
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III-IV kwartał
2010
zadanie
powtarzane
okresowo

2b. Prowadzenie doradztwa i poradnictwa dla rodziców i uczniów
z niepełnosprawnościami w zakresie wyboru typu przedszkola, szkoły,
dalszego kształcenia, w tym zawodowego.

3. Zapewnienie dzieciom
o specjalnych potrzebach
edukacyjnych, w tym
niepełnosprawnym, miejsc
w warszawskich placówkach
oświatowych w przygotowanych do
pracy z dziećmi niepełnosprawnymi
oddziałach ogólnodostępnych,
integracyjnych i specjalnych w

Burmistrzowie
Dzielnic

IV 2010
zadanie
ciągłe

Biuro Edukacji,
Burmistrzowie
Dzielnic

Biuro Edukacji,
Burmistrzowie
Dzielnic

Biuro Edukacji,
Burmistrzowie
Dzielnic

Burmistrzowie
Dzielnic

zadanie
ciągłe

Biuro Edukacji

3a. Zbieranie i analizowanie danych dotyczących dzieci i młodzieży
z niepełnosprawnościami, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
oraz dotyczących zapotrzebowania na miejsca w przedszkolach i szkołach
ogólnodostępnych, integracyjnych, specjalnych.

zadanie
ciągłe

Biuro Edukacji i
Burmistrzowie
Dzielnic

3b. Opracowanie standardu wyposażenia i warunków pracy szkoły specjalnej
dla różnych typów niepełnosprawności, ze szczególnym uwzględnieniem
likwidacji barier architektonicznych.

IV kwartał
2010

Biuro Edukacji

pobliżu miejsca zamieszkania.

4. Dostosowywanie oferty szkół
kształcących osoby
niepełnosprawne do potrzeb rynku
pracy, z uwzględnieniem
preferencji tych osób, oraz
wspieranie niepełnosprawnych
absolwentów szkół w planowaniu
dalszego kształcenia i kariery
zawodowej.

4a. Diagnoza warszawskiego
niepełnosprawnych.

szkolnictwa

zawodowego

dla

osób

4b. Analiza wyposażenia technodydaktycznego szkół zawodowych
kształcących
niepełnosprawnych
uczniów
i
szkół
prowadzących
przysposobienie do pracy.
4c. Prowadzenie badań prognostycznych dotyczących popytu na pracę
w różnych zawodach oraz wykorzystywanie analiz i prognoz dotyczących
rynku pracy.

III-IV kwartał
2010

Biuro Edukacji

III-IV kwartał
2010

Biuro Edukacji

I kwartał
2011

Biuro Edukacji

zadanie
powtarzane
okresowo
4d. Dostosowywanie oferty edukacyjnej do zmieniających się potrzeb
gospodarki oraz rynku pracy na podstawie prognoz popytu na pracę w skali
aglomeracji warszawskiej.

II-IV kwartał
2011

Biuro Edukacji

zadanie
powtarzane
okresowo
5. Opracowanie standardu
wyposażenia i warunków pracy
szkoły specjalnej dla uczniów
z różnymi typami
niepełnosprawności.

5a. Zbadanie zasobów oraz potrzeb w zakresie wyposażenia i warunków
pracy szkoły specjalnej.
5b. Opracowanie standardów wyposażenia i warunków pracy szkoły
specjalnej.
5c. Wdrażanie standardów wyposażenia i warunków pracy szkoły specjalnej.

5d. Ewaluacja wdrażanych standardów wyposażenia i warunków pracy
szkoły specjalnej.
6. opracowanie i wdrożenie
standardu realizacji usług
asystenta ucznia
niepełnosprawnego
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I kwartał
2011

Biuro Edukacji

I-II kwartał
2011

Biuro Edukacji

III kwartał
2011 – I
kwartał 2012

Biuro Edukacji

II-III kwartał
2012

Biuro Edukacji

WSKAŹNIKI REALIZACJI CELU
Działanie 1:
 raport z badania potrzeb doradztwa metodycznego i wsparcia dyrektorów, nauczycieli i specjalistów z placówek oświatowych,
 ilość przeprowadzonych godzin doradztwa metodycznego, superwizji, lekcji modelowych (w skali miesiąca oraz danego roku) wraz z ich
zakresami tematycznymi,
 liczba nauczycieli i specjalistów, którzy wzięli udział w doradztwie metodycznym, superwizji, lekcjach modelowych (wraz z określeniem
kwalifikacji i specjalizacji nauczycieli i specjalistów).
Działanie 2:
 raport z badania potrzeb szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w zakresie doradztwa zawodowego,
 ilość miejsc, w których prowadzone jest doradztwo (w skali miesiąca oraz w skali roku) wraz z informacjami o nowoutworzonych miejscach,
 ilość godzin przeprowadzonego doradztwa i poradnictwa dla rodziców oraz dla uczniów niepełnosprawnych ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi w zakresie wyboru typu kształcenia, w tym zawodowego (informacje odnosząc się do poszczególnych szkół, dzielnic),
 ilość godzin wsparcia dla doradców – w tym liczba godzin szkoleń, kursów specjalistycznych wraz z ich zakresami,
 ilość doradców, którzy wzięli udział w poszczególnych formach wsparcia (wraz z ich kwalifikacjami i specjalizacją).
Działanie 3:
- odsetek uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczących się w szkołach ogólnodostępnych,
 opracowane standardy wyposażenia i warunków pracy szkoły specjalnej dla uczniów z różnymi typami niepełnosprawności,
 ilość przedszkoli, szkół, w których w danym roku szkolnym wdrażane są standardy (wraz z określeniem typu placówki i rodzajów
niepełnosprawności uczniów, do których odnoszą się standardy, dzielnicy, w której znajduje się placówka),
 ilość przedszkoli i szkół, w których standardy zostały już wdrożone i ewaluowane (wraz z określeniem typu placówki i rodzajów
niepełnosprawności uczniów, do których odnoszą się standardy, dzielnicy, w której znajduje się placówka).
Działanie 4:
 raport z badania dot. szkolnictwa zawodowego dla uczniów niepełnosprawnych, w tym dot. wyposażenia techno-dydaktycznego szkół,
 okresowe, roczne raporty dot. prognoz popytu na pracę w różnych zawodach,
 opracowana oferta edukacyjna uwzględniająca zapotrzebowanie rynku pracy na pracowników z różnymi kwalifikacjami,
 ilość szkół, w których w danym roku była wdrażana oferta edukacyjna uwzględniająca zapotrzebowanie rynku pracy na pracowników z różnymi
kwalifikacjami (wraz z określeniem rodzajów szkół, dzielnic, w których one działają),
Działanie 5:
 raport z badania zasobów oraz potrzeb w zakresie wyposażeni i warunków pracy szkół specjalnych,
 opracowane standardy wyposażenia oraz warunków pracy szkoły specjalnej,
 ilość szkół, w których wdrożono w danym roku standardy (wraz z odniesieniem do typu szkoły i rozmieszczenia dzielnicowego),
 raport z ewaluacji wdrożonych standardów wyposażenia i warunków pracy szkół specjalnych.
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Źródła finansowania:
 Budżet m.st. Warszawy (subwencja oświatowa)
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty
PRIORYTET II. Wyrównywanie szans w zakresie dostępu do edukacji osób niepełnosprawnych
CEL 3. Wspieranie edukacji ustawicznej osób niepełnosprawnych.
DZIAŁANIA na rzecz realizacji Celu 3
Nazwa działania
1. Rozwijanie oferty
kształcenia
ustawicznego dla osób
niepełnosprawnych.

Poddziałania
1a. Zbadanie potrzeb w zakresie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych.
1b. Zebranie informacji dotyczących oferty instytucji publicznych i niepublicznych
w zakresie kształcenia ustawicznego dla osób niepełnosprawnych.
1c. Prowadzenie oraz wspieranie tworzenia i prowadzenia kształcenia ustawicznego,
w tym inicjowanego przez instytucje niepubliczne.

Termin

Realizatorzy

III-IV kwartał
2010

Biuro Edukacji

III-IV kwartał
2010

Biuro Edukacji

III kwartał
2010

Biuro Edukacji

zadanie ciągłe
2. Organizowanie
uczenia się przez całe
życie – szkolenia
z zakresu kompetencji
społecznych oraz
umiejętności
zawodowych,
uwzględniające
różnorodne potrzeby
i możliwości osób
niepełnosprawnych.
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2a. Zbadanie potrzeb w zakresie organizowania zajęć edukacyjnych w ramach
uczenia się przez całe życie.
2b. Zebranie wśród placówek publicznych i niepublicznych, w tym prowadzonych przez
organizacje pozarządowe, informacji dot. prowadzonych już działań, obejmujących
zajęcia z zakresu uczenia się przez całe życie.
2c. Przygotowanie oferty zajęć, szkoleń z zakresu kompetencji społecznych oraz
umiejętności zawodowych uwzględniających różnorodne potrzeby i możliwości osób
niepełnosprawnych.
2d. Prowadzenie zajęć, szkoleń z zakresu kompetencji społecznych oraz umiejętności
zawodowych uwzględniających różnorodne potrzeby i możliwości osób
niepełnosprawnych.

III kwartał
2010

Biuro Edukacji

III-IV kwartał
2010

Biuro Edukacji

I kwartał 2011

Biuro Edukacji

II kwartał 2011

Biuro Edukacji

zadanie ciągłe

WSKAŹNIKI REALIZACJI CELU
Działanie 1:
 ilość placówek publicznych z ofertą kształcenia ustawicznego dla osób niepełnosprawnych (oferta skierowana do osób niepełnosprawnych oraz
oferta dostosowana do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych),
 liczba osób niepełnosprawnych korzystających z oferty kształcenia ustawicznego dla osób niepełnosprawnych w placówkach publicznych
(wraz z informacją o profilach kształcenia),
 ilość placówek niepublicznych z ofertą kształcenia ustawicznego dla osób niepełnosprawnych (oferta skierowana do osób niepełnosprawnych,
oferta dostosowana do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych),
 liczba osób niepełnosprawnych korzystających z oferty kształcenia ustawicznego dla osób niepełnosprawnych w placówkach publicznych
(wraz z informacją o profilach kształcenia),
 opublikowana w WOPI informacja dot. oferty w zakresie kształcenia ustawicznego dla osób niepełnosprawnych,
 ilość inicjatyw z zakresu kształcenia ustawicznego dla osób niepełnosprawnych wsparta w ramach zlecania i powierzania zadania publicznego
w zakresie kształcenia ustawicznego skierowanego do osób niepełnosprawnych,
 liczba osób niepełnosprawnych, które skorzystały z kształcenia ustawicznego realizowanego w ramach zadania publicznego.
Działanie 2:
 raport z badania potrzeb w zakresie organizowania zajęć edukacyjnych w ramach uczenia się przez całe życie,
 raport dot. inwentaryzacji działań placówek publicznych i niepublicznych, w tym prowadzonych przez organizacje pozarządowe, z zakresu
uczenia się przez całe życie,
 opracowana oferta zajęć, szkoleń z zakresu kompetencji społecznych oraz umiejętności zawodowych uwzględniających różnorodne potrzeby
i możliwości osób niepełnosprawnych,
 liczba osób niepełnosprawnych korzystających z zajęć, szkoleń w ramach uczenia się przez całe życie (obejmująca informacje dot.
niepełnosprawności, wieku tych osób),
 ilość placówek prowadzących zajęcia, szkolenia w ramach uczenia się przez całe życie (w tym podział na placówki publiczne i niepubliczne),
 ilość organizacji pozarządowych/ placówek, które otrzymały dotację w ramach zadań zlecanych na prowadzenie zajęć, szkoleń w ramach
uczenia się przez całe życie (w tym informacje o wysokości środków przeznaczonych na ten cel).

Źródła finansowania:
 Budżet m.st. Warszawy
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty
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PRIORYTET III. Tworzenie dla osób niepełnosprawnych warunków do uczestniczenia w rynku pracy.
CEL 1. Zwiększanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy.
DZIAŁANIA na rzecz realizacji Celu 1
Nazwa działania

Poddziałania

1. Wspieranie oraz
zwiększanie
zatrudniania osób
niepełnosprawnych
w Urzędzie m.st.
Warszawy oraz
w miejskich jednostkach
organizacyjnych.

1a. Stosowanie tzw. klauzul społecznych odnoszących się do wymagań dotyczących
realizacji zamówienia (zatrudnianie przez wykonawcę osób niepełnosprawnych) w ramach
przetargów na realizację zleceń, usług, zakup towarów.
1b. Przeprowadzenie analizy potrzeb w zakresie stanowisk pracy i możliwości
zatrudniania na nich osób niepełnosprawnych.

1c. Umieszczanie w ogłoszeniach rekrutacyjnych informacji zachęcającej osoby
niepełnosprawne do składania ofert pracy (np. do składania dokumentów zachęcamy
również osoby niepełnosprawne).

Termin
zadanie
ciągłe

Urząd m.st.
Warszawy,
Burmistrzowie
Dzielnic

II-III kwartał
2010

Urząd m.st.
Warszawy,
Burmistrzowie
Dzielnic

III kwartał
2010

Urząd m.st.
Warszawy,
Burmistrzowie
Dzielnic

zadanie
ciągłe
2. Doradztwo dla
pracodawców
w zakresie obsługi
dofinansowania
i refundacji kosztów
zatrudnienia.
3. Prowadzenie
doradztwa zawodowego
i informacji zawodowej,
pośrednictwa pracy
oraz szkoleń
dostosowanych do
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2a. Udzielanie informacji oraz prowadzenie doradztwa dla pracodawców w zakresie
ubiegania się o dofinansowania i refundacje oraz ich obsługi – m.in. porady, szkolenia,
zintegrowane informacje na stronach internetowych UP i WCPR/SCON, współpraca
z organizacjami pracodawców.
3a. Prowadzenie usług z zakresu doradztwa zawodowego i informacji zawodowej
dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: analiza potrzeb w zakresie obsługi
niepełnosprawnych klientów, opracowanie i wdrożenie zasad obsługi osób
niepełnosprawnych oraz określenie sposobu ich monitorowania i ewaluacji.
3b. Prowadzenie różnorodnych szkoleń, w tym: zawodowych, dostosowanych do potrzeb
osób niepełnosprawnych oraz do zapotrzebowania rynku pracy; monitorowanie potrzeb

Realizatorzy

zadanie
ciągłe

Urząd Pracy
m.st. Warszawy,
WCPR/SCON

zadanie
ciągłe

Urząd Pracy
m.st. Warszawy

zadanie
ciągłe

Urząd Pracy
m.st. Warszawy

potrzeb osób
niepełnosprawnych.

rynku pracy, przygotowanie oferty szkoleniowej, monitoring i ewaluacja szkoleń.
3c. Prowadzenie doradztwa oraz szkoleń dotyczących założenia własnej działalności
gospodarczej.

zadanie
ciągłe

Urząd Pracy
m.st. Warszawy

WSKAŹNIKI REALIZACJI CELU
Działanie 1:
 ilość przetargów, w których zastosowano klauzule społeczne (w tym ilość przetargów, w których wybrano do realizacji zlecenia usługodawców
lub dostawców zatrudniających osoby niepełnosprawne w ramach stosowania klauzul społecznych),
 ilość biur, miejskich jednostek organizacyjnych, które zastosowały w danym roku przy ogłaszaniu przetargów klauzule społeczne,
 raport z analizy potrzeb w zakresie stanowisk pracy i możliwości zatrudniania na nich osób niepełnosprawnych w Urzędzie m.st. Warszawy
i miejskich jednostkach organizacyjnych,
 ilość ogłoszeń rekrutacyjnych, w których zastosowano zachęcenie osób niepełnosprawnych do aplikowania na dane stanowisko
(wraz z określeniem charakteru pracy, wymagań dot. kwalifikacji kandydata),
 liczba osób niepełnosprawnych przyjętych do pracy w Urzędzie m.st. Warszawy i miejskich jednostkach organizacyjnych w danym roku (w tym
z określeniem niepełnosprawności tych osób oraz stanowisk na jakie zostały przyjęte),
 liczba osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Urzędzie m.st. Warszawy i miejskich jednostkach organizacyjnych w danym roku.
Działanie 2:
 ilość informacji i porad udzielonych pracodawcom w zakresie ubiegania się o dofinansowania i refundacje oraz ich obsługi (w tym porady,
szkolenia),
 ilość zintegrowanych informacji dla pracodawców na stronach internetowych Urzędu Pracy m.st. Warszawy i WCPR/SCON,
 ilość odsłon, wejść na strony internetowe zawierające informacje dla pracodawców,
 liczba pracodawców, którzy skorzystali z informacji i porad w danym roku (w tym z podziałem na poszczególne formy wsparcia (informacje,
porady, szkolenia).
Działanie 3:
 opracowane zasady obsługi klientów niepełnosprawnych w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy,
 wdrożone zasady obsługi klientów niepełnosprawnych,
 ilość porad udzielonych z zakresu doradztwa zawodowego oraz ilość udzielonych informacji zawodowych,
 opracowany raport z ewaluacji usług z zakresu doradztwa zawodowego i informacji zawodowej,
 ilość przygotowanych ofert szkoleniowych (wraz z określeniem zakresu szkoleń),
 ilość szkoleń dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych i ich zakres,
 liczba osób niepełnosprawnych (z określeniem wieku, wykształcenia i niepełnosprawności), które wzięły udział w poszczególnych szkoleniach
(w tym liczba osób, które je ukończyły),
 opracowany raport z ewaluacji szkoleń,
 ilość szkoleń skierowanych do osób niepełnosprawnych z zakresu zakładania własnej działalności gospodarczej,
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liczba osób niepełnosprawnych (z określeniem wieku, wykształcenia, niepełnosprawności), które uczestniczyły w szkoleniach dot. założenia
własnej działalności gospodarczej,
ilość porad z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej udzielonych osobom niepełnosprawnym,
liczba osób niepełnosprawnych, które skorzystały z porad dot. założenia własnej działalności gospodarczej.

Źródła finansowania:
 Budżet m. st. Warszawy
 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich

PRIORYTET III. Tworzenie dla osób niepełnosprawnych warunków do uczestniczenia w rynku pracy
CEL 2. Wspieranie zatrudnienia przejściowego, chronionego, spółdzielczości socjalnej i innych przedsięwzięć z obszaru ekonomii społecznej
DZIAŁANIA na rzecz realizacji Celu 2
Nazwa działania
1. Wspieranie
podmiotów działających
na rzecz
upowszechnienia
zatrudnienia
przejściowego.

Poddziałania

Termin

1a. Zebranie i aktualizowanie informacji o podmiotach działających na rzecz
upowszechnienia zatrudnienia przejściowego (m.in. organizacjach pozarządowych
prowadzących szkolenia i zatrudniających trenerów pracy).

III kwartał
2010

Urząd Pracy m.st.
Warszawy

1b. Wspieranie działań szkoleniowych w zakresie przygotowania trenerów pracy,
w tym dofinansowywanie szkoleń prowadzonych przez podmioty działające na rzecz
zatrudnienia przejściowego, zatrudniających trenerów pracy.

III kwartał
2010

Urząd Pracy m.st.
Warszawy, Biuro
Polityki
Społecznej

zadanie ciągłe
1c. Wspieranie zatrudniania trenerów pracy, dofinansowywanie działań podmiotów
działających na rzecz zatrudnienia przejściowego, zatrudniających trenerów pracy.

III kwartał
2010
zadanie ciągłe
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Realizatorzy

Urząd Pracy m.st.
Warszawy, Biuro
Polityki
Społecznej

2. Wspieranie
podejmowania
zatrudnienia na
chronionym i otwartym
rynku pracy przez
uczestników terapii
zajęciowej.

2a. Przeprowadzenie badania kondycji WTZ oraz ich efektywności w zakresie
wprowadzania uczestników warsztatów na rynek pracy (z uwzględnieniem m.in.
potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych uczestniczących w zajęciach WTZ).

3. Wspieranie
podmiotów
rozwijających
zatrudnienie chronione,
spółdzielczość socjalną
oraz innych podmiotów
ekonomii społecznej.

3a. Zbieranie i aktualizowanie informacji o prowadzonych przez różne podmioty
szkoleniach i doradztwie ukierunkowanych na tworzenie i prowadzenie miejsc pracy
chronionej, spółdzielni socjalnych.

4. Organizowanie
praktyk i staży dla
absolwentów szkół
i studiów wyższych
w Urzędzie m.st.
Warszawy oraz
w miejskich jednostkach
organizacyjnych.

2b. Prowadzenie działań wspierających podejmowanie zatrudnia przez uczestników
WTZ, w tym w ramach zlecania zadań organizacjom pozarządowym.

IV kwartał
2010 – I
kwartał 2011

Warszawskie
Centrum Pomocy
Rodzinie/SCON

III kwartał
2010

Warszawskie
Centrum Pomocy
Rodzinie/SCON,
Biuro Polityki
Społecznej

zadanie ciągłe
III kwartał
2010

Urząd Pracy m.st.
Warszawy

zadanie ciągłe
3b. Prowadzenie doradztwa i szkoleń dotyczących tworzenia i prowadzenia miejsc
pracy chronionej (ZAZ), spółdzielni socjalnych.

zadanie ciągłe

Urząd Pracy m.st.
Warszawy

3c. Użyczanie lokali na potrzeby prowadzenia miejsc pracy chronionej (ZAZ) oraz
spółdzielni socjalnych.

zadanie ciągłe

Urząd m.st.
Warszawy,
Burmistrzowie
Dzielnic

III kwartał
2010

Urząd m.st.
Warszawy – Biuro
Kadr i Szkoleń

4a. Przeprowadzenie analizy potrzeb w zakresie stanowisk pracy oraz możliwości
prowadzenia praktyk i staży dla absolwentów niepełnosprawnych w Urzędzie m.st.
Warszawy i miejskich jednostkach organizacyjnych, w tym m.in. zapotrzebowanie,
charakter pracy, możliwości wspierania stażysty/praktykanta przez trenera pracy,
planowany okres stażu/praktyki.
4b. Prowadzenie praktyk i staży, w tym przy wsparciu osoby asystującej, trenera pracy
dla niepełnosprawnych absolwentów w Urzędzie m.st. Warszawy i w miejskich
jednostkach; współpraca ze szkołami, uczelniami w zakresie rekrutacji
stażystów/praktykantów.

zadanie
realizowane
okresowo
zadanie ciągłe

Urząd m.st.
Warszawy – Biuro
Kadr i Szkoleń,
Burmistrzowie
Dzielnic

WSKAŹNIKI REALIZACJI CELU
Działanie 1:
 zebrane i zaktualizowane informacje o podmiotach działających na rzecz upowszechnienia zatrudnienia przejściowego (w tym organizacjach
pozarządowych prowadzących szkolenia i zatrudniających trenerów pracy),
 ilość dofinansowanych szkoleń prowadzonych przez podmioty działające na rzecz zatrudnienia przejściowego, zatrudniających trenerów pracy,
 liczba osób uczestniczących w szkoleniach na rzecz zatrudnienia przejściowego,
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wysokość środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie szkoleń prowadzonych przez podmioty działające na rzecz zatrudnienia
przejściowego (w tym wysokość środków rozdysponowanych),
liczba trenerów pracy zatrudnionych w ramach działań dofinansowanych ze środków Miasta,
liczba osób niepełnosprawnych, które skorzystały z pomocy trenera pracy zatrudnionego w ramach zadania zleconego dofinansowanego ze
środków Miasta (w tym z określeniem charakteru wsparcia, charakteru podjętej pracy prze osobę niepełnosprawnej, którą wspierał trener pracy;
charakteru pracy, przysposobienia do pracy, w ramach której osobie niepełnosprawnej towarzyszył trener pracy, określenie niepełnosprawności
osoby, która była wspierana przez trenera pracy),
ilość godzin wsparcia udzielonego prze trenera pracy zatrudnionego w ramach działań dofinansowanych ze środków Miasta, w tym ilość
osobogodzin udzielonego wsparcia.

Działanie 2:
 raport z badania kondycji WTZ oraz ich efektywności w zakresie wprowadzania uczestników warsztatów na rynek pracy (z uwzględnieniem m.in.
potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych uczestniczących w zajęciach WTZ),
 ilość działań wspierających w zakresie podejmowania zatrudnia przez uczestników WTZ,
 wysokość środków finansowanych przeznaczonych na wspieranie działań prowadzonych przez organizacje pozarządowe w zakresie
podejmowania zatrudnienia przez uczestników WTZ (wysokość środków przyznanych na realizację działań wspierających),
 liczba osób niepełnosprawnych (uczestników WTZ), które skorzystały ze wsparcia w zakresie podjęcia zatrudnienia (w tym liczba osób, które
uzyskały zatrudnienie, z określeniem wieku, charakteru podjętej pracy), liczba osób, które podjęły pracę i ją utrzymały w okresie 6 mies. od
podjęcia zatrudnienia,
 opracowana oferta dot. prowadzonych przez różne podmioty szkoleń i doradztwa ukierunkowanych na tworzenie i prowadzenie miejsc pracy
chronionej, spółdzielni socjalnych,
 ilość udzielonych porad z zakresu tworzenia i prowadzenia miejsc pracy chronionej (ZAZ), spółdzielni socjalnych,
 liczba osób, w tym liczba osób niepełnosprawnych, które skorzystały z doradztwa w zakresie tworzenia i prowadzenia miejsc pracy chronionej
(ZAZ), spółdzielni socjalnych,
 ilość szkoleń dot. tworzenia i prowadzenia miejsc pracy chronionej (ZAZ), spółdzielni socjalnych,
 liczba osób, w tym liczba osób niepełnosprawnych, które skorzystały ze szkoleń w zakresie tworzenia i prowadzenia miejsc pracy chronionej
(ZAZ), spółdzielni socjalnych,
 liczba lokali użyczonych na potrzeby prowadzeni miejsc pracy chronionej (ZAZ) oraz spółdzielni socjalnych (wraz z określeniem okresu na jaki
zostały użyczone, wykorzystania możliwości stosowania cen preferencyjnych).
Działanie 3:
 raport z analizy potrzeb w zakresie stanowisk pracy oraz możliwości prowadzenia praktyk i staży dla absolwentów niepełnosprawnych
w Urzędzie m.st. Warszawy i miejskich jednostkach organizacyjnych (wraz z określeniem zapotrzebowania, charakteru pracy, możliwości
wspierania stażysty/praktykanta przez trenera pracy, planowanego okresu stażu/praktyki),
 ilość miejsc w ramach Urzędu m.st. Warszawy i miejskich jednostek organizacyjnych, w których były prowadzone praktyki i staże, w tym przy
wsparciu osoby asystującej, trenera pracy dla niepełnosprawnych absolwentów,
 liczba osób niepełnosprawnych, które skorzystały z praktyk i staży w Urzędzie m.st. Warszawy i miejskich jednostkach organizacyjnych, w tym
przy wsparciu osoby asystującej, trenera pracy dla niepełnosprawnych (wraz z określeniem charakteru pracy, wykształcenia tych osób),
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liczba trenerów pracy, osób asystujących zaangażowanych we wspieranie osób niepełnosprawnych uczestniczących w praktykach i stażach
w Urzędzie m.st. Warszawy, miejskich jednostkach organizacyjnych.

Źródła finansowania:
 Budżet m.st. Warszawy
 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich

PRIORYTET III. Tworzenie dla osób niepełnosprawnych warunków do uczestniczenia w rynku pracy
CEL 3. Tworzenie systemu współpracujących ze sobą instytucji, zajmujących się aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych
DZIAŁANIA na rzecz realizacji Celu 3

Nazwa działania
1. Tworzenie systemu
współpracujących ze
sobą instytucji,
zajmujących się
aktywizacją zawodową
osób
niepełnosprawnych.

2. Prowadzenie
systemu wymiany
informacji pomiędzy
instytucjami rynku
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Poddziałania
1a. Zbieranie i aktualizowanie informacji dotyczących niepublicznych instytucji rynku
pracy oraz niepublicznych instytucji prowadzących aktywizację zawodową osób
niepełnosprawnych.
1b. Zorganizowanie konferencji promującej partnerstwo publicznych i niepublicznych
instytucji rynku pracy, ośrodków pomocy społecznej, szkół kształcących osoby
niepełnosprawne, organizacji pozarządowych zajmujących się aktywizacją zawodową
osób niepełnosprawnych, pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne,
organizacji pracodawców (grupa inicjatywna tworząca partnerstwo).
1c. Utworzenie Partnerstwa – podejmowanie wspólnych inicjatyw na rzecz zwiększenia
zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
2a. Opracowanie koncepcji systemu wymiany informacji między instytucjami rynku
pracy, instytucjami pomocy społecznej, szkołami kształcącymi osoby niepełnosprawne
oraz
organizacjami
pozarządowymi
zajmującymi
się
aktywizacją
osób
niepełnosprawnych oraz opracowanie koncepcji jego ewaluacji.

Termin

Realizatorzy

III-IV kwartał
2010

Urząd Pracy m.st.
Warszawy

I kwartał 2011

Urząd Pracy m.st.
Warszawy

I kwartał 2011

Urząd Pracy m.st.
Warszawy

I kwartał 2011

Urząd Pracy m.st.
Warszawy

2b. Wdrożenie i administrowanie
pracy, pomocy
społecznej,
monitorowanie i ewaluacja.
oświatowymi oraz
organizacjami
pozarządowymi.
WSKAŹNIKI REALIZACJI CELU

systemem

wymiany

informacji

oraz

jego

II kwartał 2010
zadanie ciągłe

Urząd Pracy m.st.
Warszawy

Działanie 1:
 opracowane informacje dot. niepublicznych instytucji rynku pracy oraz niepublicznych instytucji prowadzących aktywizację zawodową osób
niepełnosprawnych,
 przeprowadzona konferencja promująca partnerstwo publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy, ośrodków pomocy społecznej, szkół
kształcących osoby niepełnosprawne, organizacji pozarządowych zajmujących się aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych,
pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, organizacji pracodawców (grupa inicjatywna tworząca partnerstwo),
 ilość instytucji i osób je reprezentujących uczestniczących w konferencji,
 zawiązanie Partnerstwa – liczba i charakter instytucji wchodzących w skład Partnerstwa, liczba osób reprezentujących instytucje wchodzące
w skład Partnerstwa,
 liczba i charakter inicjatyw podjętych w ramach Partnerstwa na rzecz zwiększenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
Działanie 2:
 opracowana koncepcja systemu wymiany informacji między instytucjami rynku pracy, instytucjami pomocy społecznej, szkołami kształcącymi
osoby niepełnosprawne oraz organizacjami pozarządowymi zajmującymi się aktywizacją osób niepełnosprawnych wraz z opracowaną koncepcją
jego ewaluacji,
 wdrożony system wymiany informacji,
 ilość i charakter instytucji zsieciowanych w ramach systemu wymiany informacji,
 ilość i charakter informacji zamieszczonych w systemie wymiany informacji,
 ilość wejść/logowań do systemu wymiany informacji,
 raport z ewaluacji działania systemu wymiany informacji.
Źródła finansowania:
 Budżet m.st. Warszawy
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej
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PRIORYTET IV. Zapewnienie wsparcia osobom niepełnosprawnym w społeczności lokalnej
CEL 1. Rozwijanie usług wspierających dla osób niepełnosprawnych
DZIAŁANIA na rzecz realizacji Celu 1
Nazwa działania
1. Opracowanie
jednolitego standardu
usług na rzecz osób
niepełnosprawnych
i wdrażanie ich,
w szczególności takich
usług, jak:
• asystent osoby
niepełnosprawnej,
• usługi opiekuńcze,
specjalistyczne usługi
opiekuńcze.

Poddziałania
1a. Opracowanie nowego programu „Asystent Osoby Niepełnosprawnej” na podstawie
wniosków z realizacji miejskiego programu - określenie roli i zakresu zadań asystenta
osoby niepełnosprawnej ( w tym m. in. zasad i form współpracy asystenta z osobą
niepełnosprawną, z których korzysta ta osoba, procedury świadczenia usług
asystenckich).
1b. Określenie sposobu monitorowania i ewaluacji programu „Asystent Osoby
Niepełnosprawnej”.
1c. Ujednolicenie i opracowanie standardów dotyczących usług opiekuńczych.

1d. Wdrażanie standardów usług, m.in. poprzez seminaria i szkolenia.
1e. Monitorowanie i ewaluacja usług.
1f. Upowszechnianie informacji o usługach wspierających (m.in. asystenckich
i opiekuńczych) wśród osób niepełnosprawnych, ich rodzin oraz ich otoczenia, m.in.
poprzez WOPI.

Termin
III kwartał
2010 – I
kwartał 2011

Biuro Polityki
Społecznej

I kwartał 2011

Biuro Polityki
Społecznej

III kwartał
2010 – I
kwartał 2011

Biuro Polityki
Społecznej

II kwartał – IV
kwartał 2010

Biuro Polityki
Społecznej

I kwartał 2011

Biuro Polityki
Społecznej
Biuro Polityki
Społecznej,
Burmistrzowie
Dzielnic

III kwartał
2010
zadanie ciągłe

WSKAŹNIKI REALIZACJI CELU
Działanie 1:
 opracowany nowy program „Asystent Osoby Niepełnosprawnej”, w tym zasady jego ewaluacji,
 opracowanie standardy dot. usług opiekuńczych,
 ilość seminariów i szkoleń poświęconych wdrażaniu standardów usług opiekuńczych,
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Realizatorzy






liczba osób, które wzięły udział w seminariach i szkoleniach poświeconych wdrażaniu standardów usług opiekuńczych (w tym liczba osób
z Ośrodków Pomocy Społecznej – koordynatorzy usług opiekuńczych, pracownicy socjalni; liczba osób reprezentujących realizatorów usług –
podwykonawców),
raport z ewaluacji usług opiekuńczych,
ilość form upowszechniania informacji dot. usług wspierających (w tym asystenckich i opiekuńczych),
zamieszczone informacje w WOPI (w tym ilość odsłon informacji).

Źródła finansowania:
 Budżet m.st. Warszawy

PRIORYTET IV. Zapewnienie wsparcia osobom niepełnosprawnym w społeczności lokalnej
CEL 2. Rozwijanie różnorodnych form dziennych ośrodków wsparcia dla osób niepełnosprawnych
DZIAŁANIA na rzecz realizacji Celu 2
Nazwa działania
1. Zapewnienie osobom
niepełnosprawnym
usług w lokalnie
działających dziennych
ośrodkach wsparcia.

Poddziałania
1a. Analiza zapotrzebowania na korzystanie z usług ośrodków wsparcia.

1b. Inwentaryzacja zasobów miejskich, dzielnicowych oraz organizacji pozarządowych
w zakresie możliwości prowadzenia różnorodnych ośrodków wsparcia.

1c. Prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy.
1d. Zlecanie prowadzenia ośrodków wsparcia organizacjom pozarządowym (tryb
otwartego konkursu ofert).
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Termin

Realizatorzy

III kwartał
2010 – I
kwartał 2011

Burmistrzowie
Dzielnic

III kwartał
2010 – I
kwartał 2011

Biuro Polityki
Społecznej
i Burmistrzowie
Dzielnic

zadanie ciągłe

Burmistrzowie
Dzielnic

zadanie ciągłe

Biuro Polityki
Społecznej
i Burmistrzowie
Dzielnic

2. Prowadzenie
mieszkań chronionych i
małych domów pomocy
społecznej.

2a. Opracowanie standardów funkcjonowania i usług całodobowych oferowanych
w ośrodkach wsparcia.
2b. Uruchamianie i prowadzenie miejsc całodobowego pobytu przy dziennych
ośrodkach wsparcia oraz wdrażanie standardów usług całodobowych.

III kwartał
2010 – I
kwartał 2011

Biuro Polityki
Społecznej

I kwartał 2010

Biuro Polityki
Społecznej,
Burmistrzowie
Dzielnic

zadanie ciągłe
WSKAŹNIKI REALIZACJI CELU

Działanie 1:
 raport z analizy dot. zapotrzebowania na korzystanie z usług ośrodków wsparcia,
 raport z inwentaryzacji zasobów miejskich, dzielnicowych oraz organizacji pozarządowych w zakresie możliwości prowadzenia różnorodnych
ośrodków wsparcia,
 ilość środowiskowych domów samopomocy, w tym ilość domów prowadzonych w ramach zadań zlecanych przez organizacje pozarządowe
(w tym z podziałem na typy domów),
 liczba osób niepełnosprawnych – uczestników zajęć w środowiskowych domach samopomocy, w tym z informacjami dot. m.in. wieku, rodzaju
niepełnosprawności; określenie płynności liczby uczestników domów sapo mocy w skali roku,
 liczba kadry (specjalistycznej i administracyjnej) zatrudnionej w środowiskowych domach samopomocy oraz liczba zaangażowanych
wolontariuszy.
Działanie 2:
 opracowane standardy funkcjonowania i usług całodobowych oferowanych w ośrodkach wsparcia,
 ilość miejsc całodobowego pobytu przy dziennych ośrodkach wsparcia, w tym ilość miejsc w ośrodkach wsparcia prowadzonych przez
organizacje pozarządowe, w tym w ramach zadań zleconych (z określeniem ilości miejsc/ośrodków spełniających standardy),
 liczba osób niepełnosprawnych korzystających z miejsc całodobowego pobytu w ośrodkach wsparcia, w tym z określeniem ich wieku, rodzaju
niepełnosprawności, stosowanych oddziaływań, okresu przebywania w ramach całodobowego pobytu w ośrodku wsparcia,
 ilość dziennych ośrodków wsparcia, w których rozpoczęto oraz zakończono wdrażanie standardów usług całodobowych.

Źródła finansowania:
 Budżet m.st. Warszawy
 Dotacje z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
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PRIORYTET IV. Zapewnienie wsparcia osobom niepełnosprawnym w społeczności lokalnej
CEL 3. Wspieranie różnorodnych form mieszkalnictwa dla osób niepełnosprawnych
DZIAŁANIA na rzecz realizacji Celu 3
Nazwa działania
1. Wypracowanie
koncepcji i standardów
usług w zakresie
mieszkalnictwa
chronionego.
2. Prowadzenie
mieszkań chronionych
i małych domów
pomocy społecznej.

Poddziałania
1a. Określenie zasad funkcjonowania, standardów wsparcia w zakresie pobytu
w mieszkaniu chronionym oraz zasad monitorowania i ewaluacji jakości usług
oferowanych w ramach mieszkań chronionych.
2a. Tworzenie mieszkań chronionych przez jednostki organizacyjne pomocy
społecznej (OPS) oraz zlecanie ich prowadzenia organizacjom pozarządowym.

Termin
III kwartał
2010 – I
kwartał 2011

Biuro Polityki
Społecznej

IV kwartał
2010

Biuro Polityki
Społecznej
i Burmistrzowie
Dzielnic

zadanie ciągłe
2b. Monitorowanie jakości usług oferowanych w ramach mieszkań chronionych oraz
ich ewaluacja.

Realizatorzy

zadanie
realizowane
okresowo

Biuro Polityki
Społecznej

WSKAŹNIKI REALIZACJI CELU
Działanie 1:
 opracowane zasady funkcjonowania mieszkań chronionych,
 opracowane standardy wsparcia oferowanego w zakresie pobytu w mieszkaniu chronionym,
 opracowane zasady monitorowania i ewaluacji jakości usług oferowanych w ramach mieszkań chronionych.
Działanie 2:
 ilość mieszkań chronionych utworzonych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej (OPS),
 ilość miejsc w mieszkaniach chronionych utworzonych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej (OPS),
 liczba osób niepełnosprawnych przebywających w mieszkaniach chronionych utworzonych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej
(OPS), w tym z określeniem m.in. wieku, rodzaju niepełnosprawności, rotacji osób przebywających w mieszkaniach chronionych,
 liczba, kwalifikacje i specjalizacja kadry w mieszkaniach chronionych utworzonych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej (OPS),
 ilość mieszkań chronionych prowadzonych przez organizacje pozarządowe w ramach zadań zlecanych,
 ilość miejsc w mieszkaniach chronionych prowadzonych przez organizacje pozarządowe w ramach zadań zlecanych,
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liczba osób niepełnosprawnych przebywających w mieszkaniach chronionych prowadzonych przez organizacje pozarządowe, w tym
z określeniem m.in. wieku, rodzaju niepełnosprawności, rotacji osób przebywających w mieszkaniach chronionych,
liczba, kwalifikacje i specjalizacja kadry w mieszkaniach chronionych prowadzonych przez organizacje pozarządowe w ramach zadań zleconych,
wysokość środków przeznaczonych na prowadzenie mieszkań chronionych w ramach zadań zleconych, w tym wysokość rozdysponowanych
i rozliczonych środków.

Źródła finansowania:
 Budżet m.st. Warszawy

PRIORYTET IV. Zapewnienie wsparcia osobom niepełnosprawnym w społeczności lokalnej
CEL 4. Kształtowanie postaw sprzyjających integracji osób niepełnosprawnych
DZIAŁANIA na rzecz realizacji Celu 4
Nazwa działania

Poddziałania

1. Prowadzenie działań
informacyjnoedukacyjnych
skierowanych do
otoczenia osób
niepełnosprawnych.

1a. Działania informacyjno-edukacyjne, w tym m.in. poradnictwo, szkolenia, warsztaty,
materiały informacyjne, dotyczące niepełnosprawności, jej konsekwencji, wpływu na
pełnienie ról społecznych, w tym w rodzinie, itp.

2. Prowadzenie
warsztatów
edukacyjnych dla dzieci
i młodzieży na rzecz
przełamywania
stereotypów
dotyczących
niepełnosprawności
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Termin

Realizatorzy

zadanie ciągłe

Biuro Polityki
Społecznej,
Burmistrzowie
Dzielnic

2a. Organizowanie i prowadzenie warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży
(z uwzględnieniem treści dostosowanych do wieku odbiorców warsztatów).

zadanie ciągłe

Burmistrzowie
Dzielnic

2b. Systematyczne umożliwianie coraz większej liczbie dzieci i młodzieży integracji,
m.in. poprzez udział w ogólnodostępnych warsztatach edukacyjnych i integracyjnych.

zadanie ciągłe

Burmistrzowie
Dzielnic

3. Organizowanie
imprez kulturalnych
i sportowych oraz
rozwijanie miejskich
programów
rekreacyjnych,
sportowych
i kulturalnych,
uwzględniających
specyficzne potrzeby
osób z różnorodnymi
niepełnosprawnościami.

3a. Organizowanie ogólnodostępnych imprez kulturalnych (np. koncerty, wydarzenia
teatralne, plenerowe), imprez rekreacyjnych i sportowych uwzględniających potrzeby
osób niepełnosprawnych, w tym zapewnienie asystentów, specjalistycznych usług
przewozowych.
3b. Organizowanie imprez integracyjnych prezentujących twórczość i dorobek
artystyczny osób niepełnosprawnych (wystawy, koncerty, wydarzenia teatralne),
sportowych imprez integracyjnych ukierunkowanych na współzawodnictwo
i rywalizację fair play.
3c. Przygotowywanie i wdrażanie miejskich programów rekreacji, sportu, kultury, w tym
m.in. w zakresie audiodeskrypcji, uwzględniających różnorodne potrzeby osób
niepełnosprawnych.

zadanie ciągłe

Biuro Kultury,
Biuro Sportu
i Rekreacji

zadanie ciągłe

Biuro Kultury,
Biuro Sportu
i Rekreacji

zadanie ciągłe

Biuro Kultury,
Biuro Sportu
i Rekreacji

4. Opracowanie
i wdrożenie zasad
korzystania przez osoby
niepełnosprawne
wraz z
opiekunem/asystentem
z miejskich/
dzielnicowych instytucji
sportowych
i kulturalnych.

4a. Opracowanie jednolitych zasad korzystania z miejskich/dzielnicowych instytucji
sportowych, kulturalnych, w tym m.in. zasady odpłatności, zwolnienia z odpłatności,
status osoby towarzyszącej/asystującej.
4b. Wdrożenie zasad korzystania przez osoby niepełnosprawne z miejskich/
dzielnicowych instytucji sportowych i kulturalnych.

III-IV kwartał
2010

Burmistrzowie
Dzielnic

I kwartał 2011

Biuro Kultury,
Biuro Sportu
i Rekreacji,
Burmistrzowie
Dzielnic

WSKAŹNIKI REALIZACJI CELU
Działanie 1:
 ilość działań informacyjno-edukacyjnych, w tym m.in. ilość udzielonych porad, ilość szkoleń, warsztatów, materiałów informacyjnych dot.
niepełnosprawności, jej konsekwencji, wpływu na pełnienie ról społecznych, w tym w rodzinie itp.,
 liczba osób, które skorzystały z poradnictwa specjalistycznego (wraz z o kreśleniem tematyki porad), szkoleń, warsztatów dot.
niepełnosprawności, jej konsekwencji, wpływu na pełnienie ról społecznych, w tym w rodzinie itp., z określeniem liczby osób, które skorzystały
z ww. działań w ramach zadań zlecanych realizowanych przez organizacje pozarządowe.
Działanie 2:
 ilość przeprowadzonych warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, w tym ilość godzin zajęć, także przeprowadzonych w ramach zadań
zleconych dla organizacji pozarządowych,
 liczba dzieci i młodzieży, które wzięły udział w warsztatach edukacyjnych, wraz z określeniem wieku, rodzaju oddziaływań oraz wskazaniem
liczby dzieci, które wzięły udział w zajęciach prowadzonych przez organizacje pozarządowe w ramach zadań zlecanych,
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ilość działań integracyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży, wraz z określeniem ich charakteru,
liczba dzieci i młodzieży, które wzięły udział w działaniach integracyjnych, wraz z określeniem ich wieku i charakteru niepełnosprawności.

Działanie 3:
 ilość ogólnodostępnych imprez kulturalnych (np. koncerty, wydarzenia teatralne, plenerowe), imprez rekreacyjnych i sportowych
uwzględniających potrzeby osób niepełnosprawnych, w tym imprez w ramach których zapewniano asystentów, specjalistyczne usługi
przewozowe,
 liczba osób niepełnosprawnych, które skorzystały z usług asystenckich, specjalistycznych usług przewozowych w ramach ogólnodostępnych
imprez kulturalnych, imprez rekreacyjnych, sportowych,
 liczba asystentów oraz liczba godzin usług asystentów zrealizowanych w trakcie ogólnodostępnych imprez kulturalnych, imprez rekreacyjnych,
sportowych,
 ilość imprez integracyjnych prezentujących twórczość i dorobek artystyczny osób niepełnosprawnych (wystawy, koncerty, wydarzenia teatralne),
sportowych imprez integracyjnych ukierunkowanych na współzawodnictwo i rywalizację fair play,
 ilość opracowywanych bądź przygotowanych miejskich programów rekreacji, sportu, kultury, w tym m.in. w zakresie audiodeskrypcji,
uwzględniających różnorodne potrzeby osób niepełnosprawnych,
 ilość wdrażanych miejskich programów rekreacji, sportu, kultury, w tym m.in. w zakresie audiodeskrypcji, uwzględniających różnorodne potrzeby
osób niepełnosprawnych,
 ilość miejskich placówek kulturalnych, w tym teatrów, w których są realizowane programy audiodeskrypcji, w tym ilość spektakli i innych
wydarzeń kulturalnych, w ramach których wykorzystano audiodeskrypcję,
 liczba osób niepełnosprawnych, które brały udział w wydarzeniach kulturalnych, np. spektaklach, w ramach których wykorzystywano
audiodeksrypcję.
Działanie 4:
 opracowane jednolite zasady korzystania z miejskich/dzielnicowych instytucji sportowych, kulturalnych, w tym m.in. zasady odpłatności,
zwolnienia z odpłatności, status osoby towarzyszącej/asystującej,
 ilość miejsc – instytucji sportowych, kulturalnych, w których są wdrożone opracowane nowe zasady korzystania,
 liczba osób niepełnosprawnych oraz osób im towarzyszących – asystentów, opiekunów, którzy skorzystali z oferty instytucji sportowych,
kulturalnych na nowych zasadach.

Źródła finansowania:
 Budżet m.st. Warszawy
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PRIORYTET IV. Zapewnienie wsparcia osobom niepełnosprawnym w społeczności lokalnej
CEL 5. Wspieranie wspólnotowych oddolnych inicjatyw społecznych
DZIAŁANIA na rzecz realizacji Celu 5
Nazwa działania

Poddziałania

1. Udostępnianie
grupom zawiązanym
z inicjatywy społecznej
i działającym na rzecz
osób
niepełnosprawnych oraz
ich rodzin różnych form
wsparcia
niefinansowego.

1a. Nieodpłatne udostępnianie pomieszczeń (lokali) na spotkania i inicjatywy grup
samopomocowych, w tym m.in. w szkołach, domach kultury, ośrodkach pomocy
społecznej, miejscach wspierających rozwój organizacji pozarządowych.

2. Realizacja wspólnych
przedsięwzięć
(projektów) władz
samorządowych, grup
samopomocowych,
organizacji
pozarządowych i innych
działań z zakresu
inicjatyw społecznych
na rzecz integracji osób
niepełnosprawnych ze
społecznością lokalną.

2a. Określenie zasad przyznawania mikrograntów dla grup samopomocowych i ich
dystrybucji, w tym w ramach inicjatyw lokalnych.
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2b. Udzielanie mikrograntów dla grup samopomocowych na finansowanie działań na
rzecz osób niepełnosprawnych.

Termin

Realizatorzy

zadanie ciągłe

Biuro Polityki
Społecznej,
Burmistrzowie
Dzielnic

III-IV kwartał
2010

Biuro Polityki
Społecznej,
Burmistrzowie
Dzielnic
Biuro Polityki
Społecznej,
Burmistrzowie
Dzielnic

I kwartał 2011
zadanie ciągłe

WSKAŹNIKI REALIZACJI CELU
Działanie 1:
 ilość nieodpłatnie udostępnionych pomieszczeń (lokali) na spotkania i inicjatywy grup samopomocowych, w tym m.in. w szkołach, domach
kultury, ośrodkach pomocy społecznej, miejscach wspierających rozwój organizacji pozarządowych, w tym z określeniem dzielnic,
 liczba osób, biorących udział w spotkaniach, które odbywały się w udostępnionych pomieszczeniach (lokalach).
Działanie 2:
 opracowane zasady przyznawania mikrograntów dla grup samopomocowych i ich dystrybucji, w tym w ramach inicjatyw lokalnych,
 ilość udzielonych mikrograntów dla grup samopomocowych na finansowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, wraz z określeniem
charakteru sfinansowanych/ dofinansowanych działań,
 liczba osób niepełnosprawnych, które brały udział w działaniach sfinansowanych/ dofinansowanych w ramach mikrograntów, wraz z określeniem
charakteru tych działań,
 wysokość środków przeznaczonych na mikrogranty , w tym wysokość środków rozdysponowanych.
Źródła finansowania:
 Budżet m.st. Warszawy
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PRIORYTET V. Planowanie i rozwój infrastruktury miasta z uwzględnianiem potrzeb osób z ograniczoną sprawnością
CEL 1. Tworzenie infrastruktury miasta przyjaznej dla osób z ograniczoną sprawnością
DZIAŁANIA na rzecz realizacji Celu 1
Poddziałania

Nazwa działania
1. Inwentaryzacja
infrastruktury miejskiej
w zakresie jej
dostępności dla osób
o ograniczonej
sprawności.

Termin

1a. Opracowanie standardów dostępności infrastruktury miejskiej w odniesieniu do
zasad projektowania uniwersalnego.

III-IV 2010

BAM, BPS

1b. Opisanie obiektów użyteczności publicznej (centra handlowe, banki, kina, teatry,
restauracje, hotele) oraz ciągów komunikacyjnych i pieszych (w tym przystanki
komunikacji autobusowej i tramwajowej, stacje metra, place zabaw, chodniki, etc.)
w zakresie ich dostępności dla osób o ograniczonej sprawności.

III 2010 –
IV 2011

Burmistrzowie
Dzielnic

1c. Uruchomienie ogólnodostępnej bazy danych o infrastrukturze miejskiej (baza jest
integralnym elementem Warszawskiej Ogólnodostępnej Platformy Informacyjnej WOPI;
vide: Priorytet I Udostępnianie informacji dla osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin
oraz otoczenia, cel 2. Zbieranie i udostępnianie informacji o usługach dostępnych dla
osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin i otoczenia).

IV 2011

1d. Aktualizacja bazy danych o dostępności infrastruktury miejskiej na podstawie:

2. Opracowanie
i wdrażanie procedur
dotyczących
dostępności obiektów
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Realizatorzy



zgłoszeń (obowiązek administratorów budynków użyteczności publicznej oraz
ciągów komunikacyjnych do niezwłocznego informowania o zmianach),

działanie
ciągłe



okresowego monitoringu dostępności obiektów użyteczności publicznej oraz
ciągów komunikacyjnych.

działanie
cykliczne

2a. Powołanie Zespołu Monitorującego dostępność powstającej infrastruktury miejskiej
dla osób z ograniczoną sprawnością, złożonego z przedstawicieli m.in.: osób z różnymi
rodzajami niepełnosprawności, architektów i urbanistów, niezależnych ekspertów, władz
miejskich, władz dzielnicowych.

III-V kwartał
2010

CKS

CKS,
Burmistrzowie
Dzielnic

Prezydent m.st.
Warszawy

użyteczności publicznej
oraz ciągów
komunikacyjnych.

2b. Opracowanie procedur dot. egzekwowania wymogów dostępności infrastruktury
miejskiej na kolejnych etapach procesu inwestycyjnego, który obejmuje:

III kwartał
2010 –
II kwartał 2011

 I etap: wniosek o pozwolenie na budowę/modernizację musi być zgodny ze
standardami opracowanymi na podstawie zasad projektowania uniwersalnego
(vide: pkt. 1a),
 II etap: oddanie obiektu użyteczności publicznej lub ciągu komunikacyjnego do
użytkowania dopiero po stwierdzeniu, że zostały zrealizowane odpowiednie
rozwiązania przedstawione we wniosku o pozwolenie na budowę,

Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
we współpracy
z Zespołem
Monitorującym

 III etap: monitorowanie dostępności obiektu w okresie eksploatacyjnym
(informacje będą przekazywanie do bazy danych o dostępności infrastruktury
miejskiej – element WOPI; vide: poddziałanie 1c).
2c. Monitorowanie procesu inwestycyjnego względem przestrzegania procedur
zapewniających dostępność infrastruktury miejskiej dla osób z ograniczoną sprawnością.

3. Modernizowanie
istniejącej infrastruktury
miejskiej.

Zespół
Monitorujący

3a. Usuwanie barier technicznych i architektonicznych w obiektach użyteczności
publicznej i ciągach komunikacyjnych będących we władaniu władz miejskich;
w pierwszej kolejności w obiektach, w których mieszczą się jednostki organizacyjne
samorządu warszawskiego oraz instytucje powołane do świadczenia usług na rzecz
osób z niepełno sprawnościami.

od IV kwartału
2010 –
działanie
ciągłe

BAM

3b. Zachęcanie właścicieli obiektów użyteczności publicznej i ciągów komunikacyjnych
nie będących we władaniu władz miejskich do usuwania barier, w szczególności poprzez
organizowanie – we współpracy z innymi partnerami społecznymi – kampanii
informacyjno-edukacyjnych na rzecz dostosowania infrastruktury miejskiej do potrzeb
osób z niepełnosprawnościami (m.in. w ramach programu „Warszawa Bez Barier”).

od IV kwartał
2010 –
działanie
ciągłe

CKS, BAM

od IV kwartału
2010 –
działanie
ciągłe

BAM

3c. Nakładanie sankcji na właścicieli, którzy nie spełniają ustawowych wymogów
dostępności obiektów użyteczności publicznej – po wskazaniu uchybień wobec
przepisów chroniących dostęp osób z ograniczeniem sprawności do obiektów
użyteczności publicznej i upływie wyznaczonego terminu.

WSKAŹNIKI REALIZACJI CELU:
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od IV kwartału
2010 –
działanie
ciągłe

PINB

Działanie 1:


liczba oraz odsetek obiektów infrastruktury miejskiej (tj. obiektów użyteczności publicznej oraz ciągów komunikacyjnych) opisanych pod
względem ich dostępności dla osób z ograniczoną sprawności.

Działanie 2:


liczba oraz odsetek nowych budynków użyteczności publicznej dostosowanych do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością – z uwzględnieniem
standardów/ parametrów, takich jak np. kąty podjazdów, wysokość schodów, szerokość drzwi, poręcze przy schodach i pochylniach, odpowiedni
sposób umieszczenie uchwytów i klamek przy drzwiach, obecność tłumacza języka migowego, winda, etc., w tym:




liczba obiektów, w których mieszczą się jednostki organizacyjne samorządu warszawskiego oraz instytucje powołane do świadczenia usług
na rzecz osób z niepełnosprawnościami,

liczba oraz odsetek nowych ciągów komunikacyjnych i ciągów pieszych dostosowanych do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością –
z uwzględnieniem standardów/ parametrów, takich jak np.: sygnalizacja dźwiękowa odpowiednia do natężenia hałasu w danym miejscu,
odległość od parkingu lub przystanku komunikacji publicznej do obiektu, z których korzystają osoby z niepełnosprawnościami, brak elementów
elewacji, które wystają ze ściany budynków i znajdują się w strefie ciągu pieszego (np. witryny, schody, okiennice), zmiana faktury nawierzchni
ciągu pieszego oraz pasy wyznaczające granice stref o różnym stopniu bezpieczeństwa (np. chodnik – ulica), etc.

Działanie 3:


liczba oraz odsetek budynków użyteczności publicznej, w których zostały usunięte bariery (techniczne, architektoniczne, etc.) uniemożliwiające
osobom z ograniczoną sprawnością korzystanie z tychże budynków (analogicznie do nowych obiektów), w tym:




liczba obiektów, w których mieszczą się jednostki organizacyjne samorządu warszawskiego oraz instytucje powołane do świadczenia usług
na rzecz osób z niepełnosprawnościami, zmodernizowanych zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego,

liczba oraz odsetek ciągów komunikacyjnych i ciągów pieszych zmodernizowanych zgodnie z zasadami planowania uniwersalnego (analogicznie
do nowych ciągów komunikacyjnych i pieszych).

Źródła finansowania:
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Budżet m.st. Warszawy

PRIORYTET V. Planowanie i rozwój infrastruktury miasta z uwzględnianiem potrzeb osób z ograniczoną sprawnością
CEL 2. Dostosowywanie miejskich usług przewozowych do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością
DZIAŁANIA na rzecz realizacji Celu 2
Nazwa działania

Poddziałania

1. Modernizowanie
infrastruktury transportu
miejskiego zgodnie
z zasadami
uniwersalnego
wzornictwa
(tj. projektowania form
komunikacji w sposób
umożliwiający
użytkowanie z tych dóbr
przez wszystkich ludzi).

1a. Systematyczne przystosowywanie środków miejskiego transportu zbiorowego do
przewozu osób z różnymi ograniczeniami sprawności (autobusy, tramwaje, metro).
1b. Przystosowanie przystanków komunikacji miejskiej do potrzeb osób z różnymi
ograniczeniami sprawności (np. pochylnia umożliwiająca wjazd na wysepkę,
dostateczna szerokość wysepki) oraz lokalizowanie przystanków w możliwie bliskiej
odległości od obiektów, które świadczą usługi adresowane (przede wszystkim) do osób
z różnymi rodzajami niepełnosprawności.
1c. Oznakowanie taboru transportowego oraz przystanków komunikacji miejskiej w
sposób umożliwiający bezpieczne i samodzielne korzystanie osobom z różnymi
ograniczeniami sprawności, w szczególności wprowadzenie informacji wizualnej
(tekstowej i graficznej), dźwiękowej (np. system głosowego zapowiadania stacji, sygnał
informujący o zamknięciu drzwi), dotykowej – umożliwiającej odczytywanie informacji
zarówno ręką (np. tablice, mapki), jak i stopą (np. wypukłości, zmiana faktury
nawierzchni).
1d. Monitorowanie stanu infrastruktury transportu miejskiego pod względem dostępności
dla osób z różnymi ograniczeniami sprawności.

2. Dostarczanie osobom
z różnego rodzaju
niepełnosprawnościami
specjalistycznych usług
przewozowych.

90

2a. Dostarczanie specjalistycznych usług przewozowych osobom z różnymi rodzajami
niepełnosprawności.
2b. Monitorowanie specjalistycznych usług przewozowych (m.in. jakości usług,
zapotrzebowania na specjalistyczne usługi przewozowe).

Termin
działanie
ciągłe:
do 2020
działanie
ciągłe:
do 2020

działanie
ciągłe:
do 2020

Realizatorzy
Zarząd
Transportu
Miejskiego
Zarząd
Transportu
Miejskiego

Zarząd
Transportu
Miejskiego

działanie
ciągłe:
do 2020

Urząd Miasta

działanie
ciągłe: do
2020
działanie
ciągłe:
do 2020

Urząd Miasta

Urząd Miasta

2c. Ewaluacja specjalistycznych usług przewozowych (m.in. na podstawie informacji
zebranych w ramach monitoringu) oraz wdrażanie wniosków z ewaluacji.

3. Przygotowanie
przewoźników
i kierowców do
świadczenia usług
transportowych, w tym
specjalistycznych
transportowych.

3a. Szkolenia dot. obsługi pasażerów kierowców komunikacji miejskiej i przewoźników
realizujących specjalistyczne usługi transportowe i dowóz uczniów
z niepełnosprawnościami do szkół (w ramach instruktażu stanowiskowego).
3b. Monitorowanie jakości obsługi osób z ograniczoną sprawnością oraz osób z różnymi
rodzajami niepełnosprawności przez kierowców.

działanie
cykliczne:
I kw. w latach
2011-2020
działanie
ciągłe:
do 2020
działanie
ciągłe:

Urząd Miasta

Zarząd
Transportu
Miejskiego
Urząd Miasta

do 2020

WSKAŹNIKI REALIZACJI CELU:
Działanie 1:
 liczba i odsetek środków miejskiego transportu zbiorowego do przewozu osób z różnymi ograniczeniami sprawności (autobusy, tramwaje,
metro),
 liczba i odsetek przystanków komunikacji miejskiej dostosowanych do potrzeb osób z różnymi ograniczeniami sprawności,
 liczba i odsetek przystanków zlokalizowanych w możliwie bliskiej odległości od obiektów, które świadczą usługi adresowane do osób
z różnymi rodzajami niepełnosprawności,
 liczba i odsetek obiektów taboru transportowego oraz przystanków komunikacji miejskiej oznaczonych w sposób umożliwiający bezpieczne
i samodzielne korzystanie osobom z różnymi ograniczeniami sprawności – w rozbiciu na obiekty wyposażone w informację wizualną
(tekstową lub graficzną), dźwiękową, dotykową,
Działanie 2
 liczba osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami korzystających ze specjalistycznych usług transportowych do liczby specjalistycznych
usług transportowych udzielonych w danym okresie (np. w roku/ w miesiącu),
 liczba zrealizowanych specjalistycznych usług transportowych do liczby zgłoszeń o udzielenie specjalistycznych usług transportowych
(w danym okresie, np.: miesiąc, kwartał, rok),
 wskaźniki zadowolenia osób korzystających ze specjalistycznych usług transportowych z jakości tychże usług.
Działanie 3:
 liczba kierowców komunikacji miejskiej przeszkolonych w zakresie obsługi pasażerów z ograniczoną sprawnością do ogólnej liczby
kierowców prowadzących środki miejskiego transportu zbiorowego (w danym okresie, np.: kwartał, rok),
 odsetek przewoźników realizujących specjalistyczne usługi transportowe i dowóz uczniów z niepełnosprawnościami, którzy nie zostali
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przeszkoleni do świadczenia tychże usług,
wskaźniki zadowolenia osób korzystających ze specjalistycznych usług transportowych z jakości tychże usług.

Źródła finansowania:
 Budżet m.st. Warszawy
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