
 

 

Warszawa, 14 grudnia 2012 r. 

 

Szanowni Państwo! 

6 września 2012 roku Polska ratyfikowała Konwencję o prawach osób 
niepełnosprawnych.  Konwencja to pierwszy międzynarodowy akt prawny, 
który w kompleksowy sposób mówi o kwestiach niepełnosprawności.  

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych określa, co należy robić, aby 
wszystkie prawa człowieka i podstawowe wolności  - które są przecież 
przywilejem każdego -  były rzeczywiście dostępne także dla osób 
niepełnosprawnych.  

W związku z podpisaniem Konwencji w Polsce będą miały miejsce liczne zmiany. Nasze państwo zobowiązało 
się bowiem do ułatwienia osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu społecznym: podjęcia czy 
powrotu do pracy, edukacji, kultury, korzystania z opieki zdrowotnej. 

Jest to ważne ze względu na dobro 
samych osób niepełnosprawnych, ich 
godność i szczęście. Ale nie tylko. 
Trzeba pamiętać, że realizacja zaleceń 
Konwencji przyczynia się do wzrostu 
dobrostanu całego społeczeństwa – 
osoba, która wraca do pracy zamiast 
korzystać  z systemu wsparcia będzie 
poprzez swoje podatki wspierać 
innych: mamy w Polsce wiele takich 
inspirujących przykładów. 

Serdecznie zachęcamy Państwa do zapoznania się treścią czterech załączonych ulotek. W skrótowy sposób 
mówią o najważniejszych ideach zawartych w Konwencji. Każda z nich omawia inne zagadnienia:  

- Co to jest Konwencja i jaki jest jej cel? (ulotka zielona) 
- Godność i wolność osób niepełnosprawnych oraz sposoby jej realizowania (ulotka czerwona) 
- Udział w życiu społecznym, przeciwdziałanie wykluczeniu  (ulotka niebieska) 
- Równość i przeciwdziałanie dyskryminującemu traktowaniu (ulotka brązowa) 
 
Tu znajdą Państwo link do ulotek. 

Nawet znajomość tych podstawowych zrębów Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych pomoże Państwu 
lepiej służyć tym, którzy potrzebują naszej uwagi bardziej niż inni. 

Z pełną wersją dokumentu można zapoznać się na naszych stronach: link do tekstu Konwencji. 

Tyle przepisy i formalne zobowiązania. Jak zapisy Konwencji przełożą się na konkretne zachowania i postawy w 
codzienności Polaków? Być może wskazówką będzie hasło przewodnie organizowanej przez Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kampanii informacyjnej dotyczącej Konwencji:  

Razem łatwiej. Zacznijmy zmiany. 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

PS. Obecnie, w całym kraju, w związku z kampania informacyjną nt. Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych ma miejsce wyjątkowa akcja.  W 
największych miastach w Polsce powstają murale w mówiące o niepełnosprawności. Zapraszamy Państwa do obejrzenia krótkiego materiału filmowego z akcji 
malowania murali promujących Konwencję w Gdyni link do filmu. 

http://www.pfron.org.pl/portal/pl/360/1519/Materialy_informacyjne_dotyczace_Konwencji_o_prawach_osob_niepelnosprawnych.html
http://www.pfron.org.pl/portal/pl/360/1582/Tekst_Konwencji_o_prawach_osob_niepelnosprawnych.html
http://www.youtube.com/watch?v=At4bfwiC2hE

