
Standardu Minimum 

na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami



DLACZEGO TO WAŻNE?

 sprawność nie jest 

nam dana raz na zawsze

w woj. pomorskim (wg danych GUS) 

w co czwartej rodzinie żyje 

osoba z niepełnosprawnością

podwójne wykluczenie - 
osób  z niepełnosprawnościami

 i  opiekunów z życia zawodowego, 
społecznego, towarzyskiego, 

finansowego, zdrowotnego 



CZYM JEST STANDARD?

 

 
 

3 filary

7 obszarów 
tematycznych

30 działań 

Dokładne wytyczne, jak praktycznie 

i konkretnie wprowadzać w metropolitalnych 

miastach, gminach i powiatach działania 

na rzecz poprawy jakości życia osób 

z niepełnosprawnościami i ich otoczenia. 

Działania zostaną wdrożone 

w 59 samorządach OMGGS. 



PRZESŁANKI WDRAŻANIA

WSPIERAMY SAMORZĄDY 
W ADAPTOWANIU NOWYCH 

ZAPISÓW PRAWNYCH

WSPÓLNIE BUDUJEMY   
DOSTĘPNĄ METROPOLIĘ

● wynik wprowadzenia Ustawy 
Dostępność Plus

● działania przygotowujące do 
wdrożenia Krajowej Strategii OzN 
i Strategii Deinstytucjonalizacji  

● zgodność z Konwencją Praw 
Osób Niepełnosprawnych

● adaptowanie Rekomendacji ONZ

● inkluzja -  zasada przewodnia 
na nowy budżet UE w woj. pom.



7 OBSZARÓW TEMATYCZNYCH

 

 
 

1. Zwiększenie świadomości społecznej

2. Edukacja

3. Opieka medyczna i rehabilitacja

4. Niezależne życie

5. Dostępność i mobilność

6. Czas wolny

7. Praca



Deklaracja wdrożenia Standardu 

 

 
 



1. Zwiększanie świadomości społecznej

 

 
 

1. Ankieta badająca poziom satysfakcji OzN 
raz do roku każdy samorząd przebada potrzeby, aby ocenić skuteczność działań

➔ każda gmina otrzyma opracowaną ankietę i podręcznik przeprowadzenia badania, 

pierwsze wyniki do marca 

2. Metropolitalne Forum Rad Społecznych 
Pierwsze coroczne Forum 

➔ wsparcie powiatów w ustawowych zadaniach Rad, aby tworzyły wspólne stanowiska 

dot. projektów uchwał i programów przyjmowanych w gminach, pod kątem ich 

skutków dla OzN

 



3. Wspólny podręcznik 
savoir-vivre
 
OMGGS w 2 m-ce opracuje podręcznik 
(uzgodnienie z samorządami):

➔ podręcznik dla pracowników obsługi 
klienta

➔ monitory/plakaty w urzędach        
i komunikacji publicznej

 

1. Zwiększanie świadomości społecznej

 

 
 



4. Kampania społeczna nt. roli i potrzeb opiekunów OzN

cel: zwiększenie świadomości dot. opieki wytchnieniowej i asystentury oraz dostępności usług

➔ koncepcja kampanii na 2021 (wspólnie z Dep. Promocji UMWP i ROPS), niskokosztowa 

5. Dostępne materiały 

 

 

1. Zwiększanie świadomości społecznej

 

 
 



 
 

1. Metropolitalna Akademia Samorządowa

obligatoryjne szkolenia pracowników (jak BHP) “Zrozumieć osobę z niepełnosprawnością”                                                   

każda gmina otrzyma i wdroży program szkoleń

➔ szkolenia dla wszystkich zatrudnionych pracowników samorządowych co 2 lata

➔ dla nowych pracowników do 2 miesięcy od zatrudnienia lub w zakresie obowiązkowej służby przygotowawczej 

 

 

ponad 140
pracowników JST 

wyszkolonych z dostępności 
w 2020 r.

2. Edukacja



2. Odpowiedzialne zamówienia
wspólne zobowiązanie samorządów o stosowaniu klauzul społecznych w PZP

➔ podpisanie listu intencyjnego dot. zakupów lokalnych i zamówień odpowiedzialnych społecznie 

(zlecenie dla przedsiębiorstw społecznych, które dają pracę OzN)

➔ OMGGS pracuje nad metropolitalną polityką zakupową - pomoc samorządom w stosowaniu 

lokalnych zakupów - zamówień “społecznych”

 

 

2. Edukacja



3. Edukacja antydyskryminacyjna
 

programy dla przedszkoli i szkół nt. równego traktowania (również online) wejdą 
na stałe do programu edu-wychowawczego

➔ konkurs dla NGO na scenariusze edukacyjne 

➔ Standard prezentowany będzie w gminach na posiedzeniach komisji rad 
gmin/powiatów ds. zdrowia i polityki społecznej, edukacji

 

2. Edukacja



4. Monitoring absolwentów
gmina raz w roku sprawdzi, ile miejsc dla OzN jest w placówkach  (WTZ, ŚDS, mieszkania wspomagane i 
chronione)

➔ szkoły przekazują do samorządów/właściwej jednostki pomocy społecznej dane o przyszłych 
absolwentach i ich potrzebach 

➔ samorządy zabezpieczają miejsca dla absolwentów w gminnych placówkach i/lub zawierają 

porozumienia na terenie powiatu

5. Samorządy uczniowskie
w każdej szkole specjalnej będzie działał samorząd uczniowski

➔ zasada o równych prawach dla uczniów w praktyce, wymiana praktyk na forum samorządów 
uczniowskich, rekomendacje od uczniów dla dyrektorów dot. integracji 

Powoływanie samorządów uczniowskich w szkolnictwie  specjalnym stanie się standardem.

 

 

 

 

2. Edukacja



1. Zespół do spraw zdrowia

w II kw.2021, przy Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych OMGGS powołany zostanie 

metropolitalny zespół  ds. zdrowia (NFZ-samorządy) 

➔ powstanie model dot. ścieżki prowadzenia diagnozy 

➔ stworzymy program szkoleń dla lekarzy i służb medycznych 

➔ gmina zapewni informację, gdzie osoba z diagnozą o niepełnosprawności otrzyma pomoc 

➔ tłumacz migowy on-line dostępny dla wszystkich samorządach 

3. Opieka medyczna i rehabilitacja



2. Dostępna metropolia

wspólna regionalna baza danych dot. usług dostępnych dla OzN 

baza gabinetów ze specjalistycznym wyposażeniem 

i procedurami dla OzN (np. leczenie zębów przy znieczuleniu 

ogólnym dla OzN intelektualną)  

➔ krok 1 - zakładka DOSTĘPNA METROPOLIA 

na stronie OMGGS

3. Opieka medyczna i rehabilitacja



3. Edukacja prozdrowotna

działania w gminach dot. profilaktyki oraz zarządzania chorobą - przeciwdziałanie skutkom 

chorób, które prowadzą lub pogłębiają niepełnosprawność 

➔ zadanie każdej gminy, realizowane w formie konkursów dla NGO

➔ Pełnomocnik ds. NGO rekomenduje działania  do programu współpracy z NGO  i powiatowych 

programów ochrony zdrowia publicznego

3. Opieka medyczna i rehabilitacja



1. Dostęp do wiedzy
samorządy sięgają po środki na asystenturę i opiekę wytchnieniową

➔ OMGGS koordynuje informacje, organizuje wsparcie merytoryczne między 

samorządami i NGO 

➔ zmiany legislacyjne przynoszą nowe środki w programach i konkursach

2. Bezpłatne punkty pomocy prawnej
punkty dofinansowane przez gminy w ramach konkursów prowadzą pomoc 
dostosowaną do OzN (komunikacja) i rekomendowane rozwiązania z prawodawstwa 
dot. OzN, w tym ubezwłasnowolnienia

            

4. Niezależne życie



3. Mieszkalnictwo

każda gmina/powiat wykona inwentaryzację zasobów - działki i lokale do ew. przekazania na cele 

mieszkaniowe, ew. zmiany w regulacjach dot. preferencji dla OzN w dostępie do zasobów 

komunalnych gminy

➔ zunifikowane zasady dla wszystkich samorządów

➔ realizacja w ramach Ogólnopolskiej Strategii Deinstytucjonalizacji

4. Deinstytucjonalizacja

każda gmina opracuje lokalny program deinstytucjonalizacji

➔ OMGGS zorganizuje szkolenia dla pracowników samorządów i powoła grupę, która 

wypracuje wzorcowe dokumenty

Zakres prac zależny od treści Strategii Deinstytucjonalizacji.

            

4. Niezależne życie



 
 

1. Transport
gmina zapewnia transport OzN do placówek 
edukacyjnych  i opiekuńczych również poza swoim 
terenem

➔ porozumienia między gminami / powiatami

➔ 2021/2022 r. - ekspertyza prawna, rekomendacja 
Zarządu OMGGS, wzór Porozumienia

 

 

5. Dostępność i mobilność



2. Uniwersalne projektowanie
monitorowanie inwestycji metropolitalnych 

 

 

5. Dostępność i mobilność



 
 

3. Dostęp do wiedzy
informacje o wsparciu dla OzN na stronach samorządowych

➔ zunifikowana zakładka na stronie każdej gminy np. Dostępny Gdańsk,                                                     
Dostępne Liniewo  ------ link do Dostępna Metropolia

➔ zakładki tematyczne na stronach samorządowych (np.edukacja) uzupełnione o inf. dla OzN

5. Dostępność i mobilność



1. Dostępne imprezy miejskie
aktywne uczestnictwo i integracja OzN podczas imprez finansowanych przez samorządy

➔ działanie zgodne z Konwencją Praw Osób Niepełnosprawnych

➔ w  I kw.2022 r. przedstawimy standard dostępnej imprezy miejskiej z prośbą o wdrażanie                      
go w samorządach

2. Budżet Obywatelski
w 2021 r. przeprowadzimy  analizę projektów zgłoszonych do BO pod kątem dostępności                                                            

➔ na jej podstawie, w 2022 r. opracujemy dokumentację projektową oraz wskazówki - co 

oznacza dostępny projekt obywatelski 

6. Czas wolny



 
 

3.   Katalog dostępnego wypoczynku

 informacje o ofercie turystycznej metropolii, spełniającej kryteria dostępności 
(mapa / szlak dostępnych tras turystycznych)

6. Czas wolny



 
 

4. Wspólne zakupy placów zabaw dostępnych również 
dla dzieci z niepełnosprawnościami

6. Czas wolny



1. Udostępnianie lokali samorządowych
podmiotom, które pomagają OzN w aktywizacji 
społeczno-zawodowej                        

➔ Uchwała Rady Miasta regulująca zasady 

wynajmowania lub użyczania lokali wchodzących 

w skład zasobu mieszkaniowego samorządu

➔ wdrożenie przez wskazane jednostki 

organizacyjne samorządów

DOM 
GOŚCINNY 
Sopot

PARKING 
SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY 
Sopot 7. Praca



2. Więcej osób z niepełnosprawnościami w projektach ZIT
i przedsiębiorstw społecznych / podmiotów ekonomii społecznej jako miejscach realizacji staży                  
i zatrudnienia 

➔ w 2021 r. diagnoza i plan działań służących zwiększeniu liczby aktywnych OzN w projektach

➔ 2022 r. wdrożenie inicjatyw

3. Doradztwo zawodowe dla osób z niepełnosprawnościami
w PUP będą dostępne narzędzia do diagnozy predyspozycji zawodowych OzN na różnych poziomach 
funkcjonowania

➔ I kw. 2022 r. - ankieta w PUP i szkołach nt. sposobów doradztwa zawodowego

➔ III kw. 2022 r. - opracowanie rekomendacji

7. Praca



4. Kompetencje cyfrowe

samorządy umożliwią sfinansowanie programów
edukacyjnych podnoszących kompetencje cyfrowe OzN 
i opiekunów, zapobiegających wykluczeniu cyfrowemu

➔ Pełnomocnik ds. NGO rekomenduje zapis do programu współpracy z NGO w każdej gminie

7. Praca



5. Praca
cel: więcej pracodawców tworzących wysokiej jakości miejsca pracy dla OzN

➔ w 2022 r. opracujemy program szkoleń dot. możliwości i innowacyjnych form                                
zatrudniania (np. job sharing, job shadowing) OzN i opiekunów  osób zależnych 

➔ samorządy przeszkolą pracowników Urzędów Pracy

7. Praca



podpisanie Deklaracji 
Partnerstwa i wskazanie 
osób odpowiedzialnych 

za wdrażanie

zasady savoir-vivre

I Forum Rad 
Społecznych OzN

np. 17 VI 2021

ankieta i konsultacje 
wdrożeniowe w powiatach

I-III 2021

IV-VI 2021
powołanie Zespołu 

ds.zdrowia

2021
szkolenia dla JST

promocja Standardu
monitoring działań

2021/2022
ekspertyza prawna 

dot. transportu 
między gminami

Mevo 1.0

HARMONOGRAM WDRAŻANIA STANDARDU W 2021 R.

VII-IX 2021
koncepcja kampanii 

społecznej

X-XII 2021
ustandaryzowanie 

materiałów 
promocyjnych

analiza BO

zakładka Dostępna 
Metropolia



- Proponowane rozwiązania są praktyczne, uniwersalne, oparte na 
doświadczeniu naszych mieszkańców mających na co dzień do czynienia z 
tym problemem, tak niedocenianym przez władze państwowe,  oparte na 

wykorzystaniu lokalnych zasobów i funkcjonujących już dobrych 
praktykach. Są odpowiedzią na realne, zdiagnozowane potrzeby 

środowiska, na rzecz którego powstały. Nie było do tej pory takiego 
ujednoliconego i uniwersalnego standardu obejmującego swym zasięgiem 
tak rozległy obszar i tyle samorządów. Każdy samorząd prowadził własna, 

odrębną i z reguły nieskoordynowaną z innymi politykę. Dzięki naszemu 
Standardowi to się zmieni. Mam nadzieję, że Standard posłuży też 

innym samorządom w całej Polsce w zmienianiu rzeczywistości osób z 
niepełnosprawnościami i ich otoczenia. To nasz obowiązek a jego 

rozwiązanie zależy tylko od nas! 

Jacek Karnowski, Prezes Rady OMGGS



- Metropolitalny standard na rzecz osób z niepełnosprawnościami to praca 
i zaangażowanie wielu środowisk. To wiele spotkań i dyskusji, trudne zderzenie różnych 
poglądów i punktów widzenia, które w efekcie doprowadziły do powstania dokumentu, 

który jest wspólnym głosem. Od początku wszystkim nam zależało, aby każda 
mieszkanka i każdy mieszkaniec metropolii miał równy dostęp do informacji i wsparcia, 

niezależnie od stopnia niepełnosprawności, metody komunikacji i miejsca w którym żyje. 
 

Katarzyna Gruszecka-Spychała i Beata Rutkiewicz,
współprzewodniczące Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych OMGGS


