
ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU DEFINIUJĄCEGO STOPIEŃ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB Z 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 

Niniejszy dokument jest załącznikiem do Protokołu opracowanego w międzynarodowym 
projekcie LETITBE. W związku z tym nie każda organizacja proponuje taki sam zakres usług.              
Nie wszystkie punkty muszą dotyczyć Twojej organizacji.  

Protokół pomoże Ci określić sytuację Twojej organizacji w perspektywnie wdrażania i 
respektowania praw osób z niepełnosprawnościami.  

Proponowane rozwiązania ws. Respektowania praw osób z 
niepełnosprawnościami 

Tak Nie 

Artykuł 7: Niepełnosprawne dzieci   
Proponowane rozwiązania- poziom ustawodawczy   
Moja organizacja gwarantuje poszanowanie praw człowieka i 
wolności dzieci korzystających z jej usług. 

  

Moja organizacja zawsze stawia na pierwszym miejscu 
bezpieczeństwo i ochronę dzieci niepełnosprawnych. 

  

Moja organizacja wspiera uczestnictwo w komisjach i radach dla 
dzieci, aby swobodnie wyrażały swoje opinie w interesujących je 
sprawach. 

  

Proponowane rozwiązania- poziom lokalny   
Usługi mojej organizacji mają alternatywne i wspomagające systemy 
komunikacji, które pozwalają dzieciom na skuteczną komunikację. 

  

Pracownicy mojej organizacji otrzymują informacje w 
zindywidualizowanych i przystępnych formatach. 

  

W mojej organizacji dzieci są słuchane i mogą wypowiadać to co 
myślą. 

  

Proponowane rozwiązania - poziom indywidualny   
Indywidualny plan rozwoju każdego dziecka realizowany jest z 
poszanowaniem jego praw i wolności 

  

Specjalne usługi dla dzieci z niepełnosprawnościami dostosowane są 
do ich sytuacji, z uwzględnieniem komunikacji alternatywnej 

  

Dzieci uczestniczą w radach, komitetach, gdzie mogą wyrazić swoje 
zdanie bez względu na wiek 

  

Artykuł 10: Prawo do życia   
Proponowane rozwiązania- poziom ustawodawczy   
Moja organizacja szanuje prawo do życia wszystkich podopiecznych.   
Moja organizacja rozumie na czym polega prawo do życia i promuje 
m. in. poprzez szkolenia i dostęp do informacji. 

  

Moja organizacja przyjmuje środki ustawodawcze, administracyjne i 
sądowe w celu ochrony prawa do życia osób niepełnosprawnych 
zgodnie z ustawodawstwem krajowym i prawami człowieka. 

  

Proponowane rozwiązania- poziom lokalny   
Usługi mojej organizacji promują i ułatwiają udział w dyskusjach o 
prawie do życia. 

  

Pracownicy mojej organizacji opracowują programy edukacyjne 
dotyczące prawa do życia. 

  

Proponowane rozwiązania- poziom indywidualny   
Osoby niepełnosprawne mają dostęp do informacji o prawie do życia.   



Osoby niepełnosprawne uczestniczą w warsztatach, podczas których 
uczą się i dyskutują o prawie do życia. 

  

Artykuł 15: Wolność od tortur lub okrutnego, nieludzkiego lub 
poniżającego traktowania albo karania 
 

  

Proponowane rozwiązania- poziom ustawodawczy   
Moja organizacja zapewnia, że wszystkie osoby korzystające z jej 
usług nie są torturowane, okrutnie traktowane ani karane. 

  

Moja organizacja promuje godność ludzi i zapewnia, że nikt nie jest 
poddawany eksperymentom medycznym lub naukowym bez ich 
wyraźnej i świadomej zgody. 

  

Moja organizacja posiada odpowiednie procedury zgodne z prawem, 
tak aby nadużycia były wykrywane lub ujawniane zgodnie z tym 
artykułem. 

  

Proponowane rozwiązania- poziom lokalny   
Pracownicy mojej organizacji opracowali systemy i strategie 
zapobiegania torturom, okrutnemu traktowaniu lub karaniu. 

  

Zarząd mojej organizacji ustalił wewnętrzne normy, środki i 
procedury we współpracy z profesjonalistami, aby reagować na 
możliwe tortury, okrutne rzeczy lub kary. 

  

Pracownicy mojej organizacji prowadzą szkolenia dla osób 
niepełnosprawnych w zakresie rozpoznawania występowania tortur i 
możliwości komunikowania o nich za pośrednictwem ustalonych 
kanałów. 

  

Proponowane rozwiązania- poziom indywidualny   
Osoby niepełnosprawne traktowane są z szacunkiem i zgodnie z 
zapisami Karty Praw Osób Niepełnosprawnych, także w sytuacjach 
trudnych, w których występują poważne problemy z zachowaniem. 

  

Osoby z poważnymi problemami z zachowaniem są objęte opieką w 
ramach pozytywnego wsparcia behawioralnego. 

  

Osoby niepełnosprawne, które są pod opieką organizacji, dysponują 
alternatywnymi systemami komunikacji i mają możliwość przekazania 
informacji o okrutnym traktowaniu, torturach lub karach 

  

Osoby niepełnosprawne, które są pod opieką organizacji, uczą się 
rozpoznawać sytuacje tortur, okrutnego traktowania czy karania. 

  

Artykuł 21: Wolność wypowiedzi, wyrażania opinii i dostęp do 
informacji 

  

Proponowane rozwiązania- poziom ustawodawczy   
Moja organizacja zapewnia, że wszystkie informacje dostępne dla 
ogółu społeczeństwa są również udostępniane w formatach 
dostępnych dla osób niepełnosprawnych. 

  

Moja organizacja akceptuje i ułatwia korzystanie z wszelkich form 
komunikacji alternatywnej i wspomagającej, na przykład alfabetu 
Braille'a, języka migowego lub alternatywnych urządzeń 
komunikacyjnych. 

  

Moja organizacja zachęca media i internetowe organizacje 
informacyjne do udostępniania swoich usług osobom 
niepełnosprawnym. 

  

Proponowane rozwiązania- poziom lokalny   
Moja organizacja posiada struktury, które zapewniają, że osoby 
niepełnosprawne mogą uczestniczyć i być włączane we wszystkie 

  



spotkania i decyzje, które ich dotyczą. 
Pracownicy mojej organizacji przechodzą szkolenie z zakresu 
systemów komunikacji alternatywnej i wspomagającej. 

  

Moja organizacja dba, aby każdy chętyny miał dostęp do Internetu.   
Moja organizacja dba, aby każdy chętny miał dostep do najnowszych 
technologii i mógł z nich korzystać. 

  

Moja organizacja dokonuje przeglądu potrzeb wsparcia 
komunikacyjnego, aby wspierać ten obszar przez całe ludzkie życie. 

  

Proponowane rozwiązania- poziom indywidualny   
Podopieczni w ramach usług naszego ośrodka otrzymują 
odpowiednie wsparcie w doborze najbardziej odpowiedniego 
systemu komunikacji. 

  

Osoby niepełnosprawne korzystające z usług naszej organizacji 
otrzymują wsparcie w rozwijaniu umiejętności cyfrowych 
niezbędnych do uzyskania dostępu do Internetu i korzystania z niego. 

  

Osoby niepełnosprawne w mojej organizacji dostosowały materiały, 
aby zrozumieć zawartość stron internetowych, do których uzyskują 
dostęp. 

  

Osoby niepełnosprawne w mojej organizacji posiadają systemy 
komunikacji wspomagającej, aby uczestniczyć w spotkaniach dla nich 
ważnych. 

  

Artykuł 23: Szacunek dla rodziny i domu   
Proponowane rozwiązania- poziom ustawodawczy   
Moja organizacja wspiera zawieranie związków również małżeńskich 
oraz zakładanie własnej rodziny przez osoby z 
niepełnosprawnościami 

  

Moja organizacja zapewnia niezbędne wsparcie, aby osoby 
niepełnosprawne mogły podejmować decyzje w kwestiach takich jak 
planowanie rodziny, seksualność. 

  

Moja organizacja uznaje prawo osób niepełnosprawnych do 
swobodnego decydowania o liczbie dzieci, które chcą mieć, oferując 
dostępne informacje w prostej do zrozumienia formie 

  

Proponowane rozwiązania- poziom lokalny   
Usługi mojej organizacji zapewniają osobom niepełnosprawnym 
dostęp do odpowiedniej przestrzeni życiowej, aby mogli zachować 
prywatność. 

  

Moja organizacja wprowadza usługi umożliwiające zamieszkanie na 
jej terenie całych rodzin. 

  

Usługi mojej organizacji oferują odpowiednie wsparcie osobom 
niepełnosprawnym, które mają dzieci. 

  

Pracownicy mojej organizacji przechodzą specjalne szkolenia 
związane z rodziną i seksualnością osób z niepełnosprawnościami. 

  

Proponowane rozwiązania- poziom indywidualny   
Podopieczni w mojej organizacji mają możliwość poznania 
planowania rodziny i swojej seksualności. 

  

Podopieczni w mojej organizacji, mają prawo do założenia rodziny z 
dowolną inną osobą. 

  

Podopieczni w mojej organizacji mogą wybrać miejsce zamieszkania i 
mieć dostępną dla nich przestrzeń życiową. 

  

Artykuł 24: Prawo do edukacji   
Proponowane rozwiązania- poziom ustawodawczy   



Moja organizacja promuje integrację w edukacji, aby zagwarantować 
równe szanse. 

  

Moja organizacja promuje ciągłe szkolenia na wszystkich etapach 
życia. 

  

Moja organizacja promuje uchwalanie konkretnych przepisów 
wspierających znaczące włączenie osób niepełnosprawnych w 
edukację. 

  

Moja organizacja współpracuje z innymi sektorami, aby wspierać 
tworzenie bardziej integracyjnego społeczeństwa. 

  

Proponowane rozwiązania- poziom lokalny   
Moja organizacja rozwija i promuje cyfrowe programy edukacyjne i 
rekreacyjne dostępne dla osób niepełnosprawnych. 

  

Moja organizacja oferuje programy edukacyjne zarówno wewnątrz 
instytucji, jak i poza nią. 

  

Specjaliści z mojej organizacji utrzymują relacje z innymi sektorami 
publicznymi, aby promować bardziej sprawiedliwe i integracyjne 
społeczeństwo. 

  

Moja organizacja tworzy dla osób niepełnosprawnych przestrzeń do 
dyskusji na temat ich zainteresowań i pomysłów na edukację. 

  

Proponowane rozwiązania- poziom indywidualny   
Podopieczni w mojej organizacji uczestniczą w programach 
ustawicznego szkolenia i mają niezbędne wsparcie, aby realizować te 
plany.  

  

Osoby niepełnosprawne uczestniczące w programach szkoleniowych 
mają prawo do korzystania z wszelkich środków komunikacji, które są 
dla nich odpowiednie, aby uzyskać dostęp do edukacji i szkoleń. 

  

Osoby niepełnosprawne mają wsparcie w systemie edukacji. Mogą 
również pełnić funkcje instruktorów. 

  

Artykuł 25: Zdrowie   
Proponowane rozwiązania- poziom ustawodawczy   
Moja organizacja zapewnia ludziom dostęp do wysokiej jakości usług 
zdrowotnych. 

  

W mojej organizacji wspiera się osoby niepełnosprawne w dostępie 
do programów zdrowotnych w dziedzinie reprodukcji seksualnej. 

  

Moja organizacja zapobiega dyskryminowaniu osób 
niepełnmosprawnych w dostępie do ubezpieczenia na życie i 
ubezpieczenia zdrowotnego. 

  

Moja organizacja chroni i promuje dostęp do zdrowia bez względu na 
niepełnosprawność. 

  

Proponowane rozwiązania- poziom lokalny   
Moja organizacja posiada procedury i sposoby utrzymania wysokiej 
jakości usług zdrowotnych. 

  

Moja organizacja oferuje programy edukacyjne dotyczące zdrowia 
seksualnego i reprodukcyjnego. 

  

Pracownicy mojej organizacji prowadzą zewnętrzne warsztaty dla 
podopiecznych, ich rodzin i personelu pomocniczego, aby zapewnić 
odpowiednią opiekę zdrowotną dla osób z niepełnosprawnościami. 

  

Proponowane rozwiązania- poziom indywidualny   
Podopieczni w mojej organizacji mają wsparcie w komunikowaniu 
problemów zdrowotnych, bólu lub dyskomfortu, potrzeby wizyty u 
lekarza. 

  



Osoby niepełnosprawne w mojej organizacji otrzymują niezbędne 
wsparcie technologiczne w odniesieniu do ich potrzeb medycznych. 

  

Osoby niepełnosprawne w mojej organizacji, mają prawo decydować, 
czy chcą korzystać z usług opieki zdrowotnej samodzielnie, czy przy 
wsparciu personelu lub członka rodziny. 

  

Osoby niepełnosprawne w mojej organizacji mają dostępne materiały 
i technologie wspomagające, które pozwalają im bronić ich prawa do 
równej i wysokiej jakości opieki medycznej. 

  

Artykuł 27: Praca i zatrudnienie   
Proponowane rozwiązania- poziom ustawodawczy   
Moja organizacja posiada wewnętrzne narzędzia wspierające osoby 
niepełnosprawne w korzystaniu z ich praw pracowniczych. 

  

Proponowane rozwiązania- poziom lokalny   
Pracownicy mojej organizacji opracowują specjalne programy, aby 
osoby niepełnosprawne miały równorzędne możliwości dostępu do 
otrwartego rynku pracy. 

  

Moja organizacja opracowuje programy szkoleniowe, zdobywanie 
doświadczenia zawodowego i systemy staży dla osób z 
niepełnosprawnościami. 

  

Pracownicy mojej organizacji opracowują programy, które pomogają 
osobom z niepełnosprawnościami znaleźć, zdobyć i utrzymać pracę. 

  

Usługi mojej organizacji zapewniają odpowiednie i rozsądne 
zakwaterowanie. 

  

Proponowane rozwiązania- poziom indywidualny   
Osoby niepełnosprawne w mojej organizacji, realizują indywidualne 
plany działania na rzecz ich zatrudnienia. 

  

Osoby z niepełnosprawnością mają możliwość uzyskania rozsądnego 
zakwaterowania.  

  

Osoby niepełnosprawne w mojej organizacji uczestniczą w sesjach, 
podczas których dzielą się historiami sukcesu osób 
niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. 

  

Artykuł 29: Udział w życiu politycznym i publicznym   
Proponowane rozwiązania- poziom ustawodawczy   
Moja organizacja usunęła ograniczenia dotyczące prawa wyborczego.   
Moja organizacja promuje współprojektowanie dostępnych 
informacji o procesie wyborczym. 

  

Moja organizacja udziela niezbędnrgo wsparcia osobom z 
niepełnosprawnościami, które chcą głosować i uczestniczyć w 
procesie wyborczym. 

  

Moja organizacja współpracuje z innymi organizacjami, partiami 
politycznymi, komisjami wyborczymi, organizacjami pozarządowymi i 
uświadamia jakie znaczenie ma dla osób niepełnosprawnych 
możliwość głosowania i potrzebę dostępu do informacji. 

  

Moja organizacja przeznacza środki na udostępnianie potrzebnych 
informacji o głosowaniu, a także na szkolenie ludzi w lokalach 
wyborczych. 

  

Proponowane rozwiązania- poziom lokalny   
Pracownicy mojej organizacji uczestniczą we współprojektowaniu 
dostępnych informacji o procesie wyborczym. 

  

Moja organizacja projektuje indywidualne wsparcie dla 
niepełnosprawnych wyborców. Mogą to być mobilne stoły do 

  



głosowania, wczesne głosowanie, głosowanie pocztą, w domu, w 
szpitalach itp. 
Specjaliści w mojej organizacji przygotowują materiały 
uświadamiające potrzebę głosowania przez osoby niepełnosprawne. 

  

Proponowane rozwiązania- poziom indywidualny   
Osoby niepełnosprawne w mojej organizacji uczestniczą w ocenie 
polityki i usług, które mają wpływ na ich życie. 

  

Osoby niepełnosprawne w mojej organizacji uczestniczą w życiu 
politycznym i publicznym na wszystkich poziomach. 

  

Osoby niepełnosprawne w mojej organizacji uczestniczą w 
odpowiednich organach decyzyjnych na poziomie organizacji, ale 
także na poziomie publicznym i społecznym. 

  

Osoby niepełnosprawne intelektualnie, ich rodziny i organizacje 
przedstawicielskie są w pełni zaangażowane i uczestniczą w 
procesach konsultacyjnych, aby zapewnić konstruktywne i oparte na 
zaufaniu relacje. 

  

Artykuł 30. Prawo do uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych, 
sporcie i wypoczynku 

  

Proponowane rozwiązania- poziom ustawodawczy   
Moja organizacja zapewnia osobom niepełnosprawnym pełny udział 
w życiu kulturalnym. 

  

Moja organizacja zapewnia osobom niepełnosprawnym dostęp do 
miejsc oferujących usługi kulturalne. 

  

Organizacja uznaje i zapewnia osobom niepełnosprawnym możliwość 
rozwoju i osiągnięcia swojego potencjału twórczego. 

  

Moja organizacja zachęca i oferuje osobom niepełnosprawnym 
możliwość wyboru i uczestniczenia w zajęciach rekreacyjno-
sportowych w zależności od indywidualnych preferencji. 

  

Moja organizacja dysponuje dostępnymi obiektami sportowymi i 
oferuje usługi wspierające ich użytkowanie. 

  

Proponowane rozwiązania- poziom lokalny   
Pracownicy mojej organizacji posiadają listę dostępnych działań i 
wydarzeń kulturalnych dostępnych dla każdej osoby na terenie 
ośrodka jak również w środowisku lokalnym. 

  

Pracownicy mojej organizacji opracowują strategię działań, aby 
zagwarantować maksymalny udział w nich każdej osoby z 
niepełnosprawnością. 

  

Moja organizacja oferuje szeroki zakres usług i działań opartych na 
zainteresowaniach i możliwościach jednostki. 

  

Moja organizacja oferuje niezbędne wsparcie każdemu w wyborze  
zajęć kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, które chciałby 
rozwijać. 

  

Pracownicy oferują program szkoleniowy w zakresie obrony praw do 
uczestnictwa w kulturze, sporcie i rekreacji. 

  

Proponowane rozwiązania- poziom indywidualny   
Osoby niepełnosprawne uczestniczą w indywidualnych programach w 
celu rozwijania zajęć kulturalnych, sporotowych i rekreacyjnych. 

  

Osoby niepełnosprawne mają wsparcie pozwalające uczestniczyć w 
integracyjnych zajęciach sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych. 

  

Osoby niepełnosprawne uczestniczą w opracowywaniu materiałów i 
środków umożliwiających korzystanie z zajęć kulturalnych. Biorą pod 

  



uwagą  m.in.  teatry, muzea, kina, biblioteki i usługi turystyczne. 
Osoby niepełnosprawne uczestniczą w identyfikacji i rozwijaniu 
działalności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej w ramach 
organizacji. 

  

Osoby niepełnosprawne wchodzą w skład rady kultury i wypoczynku. 
Zadaniem której będzie organizowanie zajęć kulturalnych, 
rekreacyjno-wypoczynkowych. 

  

Osoby niepełnosprawne biorą udział w szkoleniach, aby uczestniczyć 
w zajęciach kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych zgodnie z ich 
zainteresowaniami i umiejętnościami. 

  

Osoby niepełnosprawne mają możliwość zostania nauczycielami, 
trenerami i instruktorami w obszarze kultury, sztuki i sportu. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


