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Raport powstał w ramach projektu pt. „Monitoring jednostek administracji województwa mazowieckiego pod
kątem dostosowania do postanowień́ Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych” finansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne
polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia
społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych EFS na lata 2014-2020 (nr umowy: POWR.02.06.0000.0022/16-00).

Warszawa, 21.08.2018 r.

Wstęp
Monitoring Wdrażania Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych (dalej jako
Konwencja) w Mieście Stołecznym Warszawa, zrealizowany został w ramach Projektu
„Monitoring jednostek administracji województwa mazowieckiego pod kątem dostosowania
do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”.
Monitoringu jednostek samorządowych prowadzony jest we wszystkich województwach
Polski oraz jednostkach o charakterze centralnym. W każdym z województw monitoringowi
podlega 23 lub 50 jednostek: gmin, powiatów, urzędów wojewódzkich i marszałkowskich,
wojewódzkiej administracji zespolonej. W województwie mazowieckim działania
monitoringowe prowadzone są w 50 instytucjach i realizowane są przez Polski Związek
Niewidomych, Fundację SYNSPSIS oraz Fundację Polska Bez Barier.
W celu unifikacji wyników monitoring odbywał się z użyciem narzędzi przygotowanych przez
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ujednolicenie narzędzi z jednej strony
umożliwia stworzenie porównywalnego materiału badawczego i wniosków, z drugiej
ze względu na ogrom obligatoryjnej dokumentacji ogranicza wpływ organizacji dokonujących
monitoringu na pogłębione badania w wielu dziedzinach, zwłaszcza w zakresie
merytorycznych działań instytucji na rzecz faktycznej realizacji praw osób
z niepełnosprawnością.
Monitoring zakładał również dokonanie szczegółowej analizy dostępności w procentowo
ustalonej ilości instytucji podlegających jednostce monitorowanej z różnych dziedzin:
kultury, edukacji, pracy także urzędu miasta czy dzielnicy, jednostek zespolonych. Oczywiście
w przypadku takich jednostek monitorowanych jak: Miasto Stołeczne Warszawa, Urząd
Wojewódzki i jego delegatury, Urząd Marszałkowski dokonywanie porównań z urzędami
gmin i powiatów i ich jednostkami organizacyjnymi wydaje się niemiarodajne. Również
opracowanie rekomendacji wymagało innego podejścia z uwagi na rozmiar i zasięg tych
jednostek, ilość osób z niepełnosprawnością korzystających z ich usług – mieszkańców
i przyjezdnych. Staraliśmy się, aby rekomendacje te dotyczyły konkretnych obiektów
i działań, ale także zawierały charakter strategiczny, były bardziej pogłębione, obszerniejsze,
zmierzające do rozwiązań systemowych zapewniających pomoc wszystkim osobom
z niepełnosprawnościami.
Ponadto podkreślić należy, że możliwość czy skuteczność wielu inicjatyw samorządowych
zależy w dużej mierze od obowiązujących przepisów, w szczególności zasad formalnych
i finansowych, niezależnych od samorządów. Dotyczy to zwłaszcza dziedziny pomocy
społecznej i świadczeń niepieniężnych dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami (OzN),
w szczególności osób całkowicie niesamodzielnych. Wszystkie te elementy powodują,
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że oceny zawarte w raporcie nie wyczerpują wszystkich aspektów poszanowania praw osób
z niepełnosprawnościami w jednostkach samorządowych.
Przedstawiony w raporcie stan został natomiast przeanalizowany przy dołożeniu najwyższej
możliwej staranności, a zawarte w nim rekomendacje obejmują zarówno zmiany możliwe do
realizacji w trakcie trwania projektu, jak i te, których realizacja będzie możliwa w dłuższym
okresie czasu, oraz te, które polegać mają na podjęciu przez jednostki samorządowe
odpowiedzialności za swoich mieszkańców z niepełnosprawnościami i występowania w ich
imieniu, jeśli obowiązujące przepisy i procedury uniemożliwiają zaspokojenie potrzeb tych
mieszkańców i naruszają ich prawa.

I.

Cel główny monitoringu

Zwiększenie zdolności instytucji monitorowanej Miasta Stołecznego Warszawy do
wdrażania postanowień Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnością poprzez
analizę działań instytucji, sformułowanie rekomendacji dotyczących działań instytucji oraz
weryfikację ich wykorzystania.
II.

Obszary monitoringu
Obligatoryjne:



Dostępność budynków - monitoring będzie prowadzony zgodnie z
Załącznikiem 3. Matryca diagnostyczna – dostępność.
Dostosowanie form informacji do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Działania na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w instytucji.
Działania informacyjne ukierunkowane na zwalczanie stereotypów, podnoszenie
świadomości dotyczącej praw i godności osób niepełnosprawnych oraz promocji
zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
Kompetencje pracowników instytucji.
Wypełnianie obowiązków ogólnych wynikających z Konwencji.
Dostęp do informacji o usługach ofertach pracy i szkoleniach.
Dostępność przestrzeni publicznych.
Dostępność usług i urządzeń dla osób niepełnosprawnych.
Dostępność wydarzeń z zakresu kultury, rekreacji, wypoczynku i sportu.
Działania na rzecz dostępności transportu publicznego i specjalistycznego.
Działania na rzecz usług wspierających osoby niepełnosprawne w ich samodzielności.
Działania z zakresu ochrony życia.
Działania na rzecz zabezpieczenia praw osoby niepełnosprawnej oraz podnoszenia
świadomości prawnej osób niepełnosprawnych.
Instrumenty rynku pracy.
Mobilność osoby niepełnosprawnej.
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Organizacja oświaty.
Podnoszenie świadomości i współpraca lokalna na rzecz edukacji włączającej.
Racjonalne usprawnienia w procedurze przyjmowania wniosków i wydawania
dokumentów tożsamości oraz paszportów.
Usługi socjalne i odpowiednie warunki życia.
Współpraca na rzecz odpowiednich warunków życia i ochrony socjalnej.

Dodatkowe:
• Działania na rzecz mieszkalnictwa.
We wszystkich obszarach monitoringowi podlegał urząd gminy i jego jednostki organizacyjne
w zakresie:
- działalności edukacyjnej,
- działalności kulturalnej,
- działalności sportowej i rekreacyjnej,
- pomocy społecznej.
III.

Data rozpoczęcia i zakończenia monitoringu



IV.

data rozpoczęcia monitoringu: 18.08.2017 r.
data zakończenia monitoringu 30.09.2018 r.

Zastosowane metody zebrania danych zgodnie z programem monitoringu

Zespół monitoringowy planując poszczególne metody monitoringu miał na uwadze:
 charakter pozyskanych informacji,
 ocenę wiarygodności źródeł informacji,
 możliwość pozyskania danych z różnorodnych źródeł, dostępu do poszczególnych
źródeł informacji i możliwość udokumentowania zadań monitoringowych.

Dostępne metody monitoringu to:
 badania i obserwacje bezpośrednie (np. miejsc i budynków),
 pozyskiwanie danych od personelu instytucji monitorowanej (np. w formie pisemnej
lub wywiadów),
 pozyskiwanie danych od osób niepełnosprawnych i ich otoczenia oraz innych
podmiotów, które współpracują z instytucją monitorowaną,
 analiza dokumentacji instytucji monitorowanej i dokumentacji dotyczącej działań
instytucji,
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 działania analityczne - badanie związków przyczynowo- skutkowych i wyciąganie
z nich wniosków

V.

Ustalenia faktyczne i ocena według kryteriów przyjętych w programie monitoringu.
Rekomendacje dla każdego z obszarów podlegających monitoringowi.

Miasto Stołeczne Warszawa jest stolicą Polski, położone w środkowo-wschodniej części
województwa mazowieckiego. Największe miasto w Polsce pod względem liczby ludności
(1 758 143 mieszkańców, stan na 30 czerwca 2017 r. według oficjalnych danych)
i powierzchni (517,24 km²). W Warszawie mieszka ponadto, według nieoficjalnych
szacunków, od 300 do 500 tysięcy osób nie zameldowanych w stolicy. Dodatkowo
w Warszawie uczą się, studiują i pracują setki tysięcy osób mieszkających poza miastem.
Warszawa podzielona jest na 18 dzielnic; w porządku alfabetycznym są to: Bemowo,
Białołęka, Bielany, Mokotów, Ochota, Praga-Północ, Praga-Południe, Rembertów,
Śródmieście, Targówek, Ursus, Ursynów, Wawer, Wesoła, Wilanów, Wola, Włochy, Żoliborz.
Ze względu na liczbę mieszkańców, powierzchnię oraz stołeczny charakter Warszawy,
ustalenia faktyczne, kryteria oraz rekomendacje nie są, mimo dołożenia wszelkich starań,
pełne i wyczerpujące.
W ocenie Partnerów, do kompleksowego monitoringu wdrażania Konwencji ONZ
w Warszawie niezbędny byłby odrębny projekt.
Narzędzia i metodologia monitoringu, jednakowa dla gmin liczących kilka tysięcy
mieszkańców oraz ponad dwa miliony osób, jak w przypadku Warszawy, nie pozwala na
wnikliwe zbadanie zarówno działań samorządu jak i potrzeb mieszkańców oraz pełnych
rekomendacji co do wdrażania Konwencji ONZ.
Na wstępie niniejszego Raportu zaprezentowano przykładowe działania Warszawy na rzecz
osób z niepełnosprawnością. Następnie zaprezentowano wyniki przeprowadzonych badań
oraz rekomendacje. Ze względu na wielkość miasta, rekomendacje mają często charakter
ogólny. Wdrożenie w Warszawie wielu ważnych rekomendacji w okresie trwania projektu,
a praktycznie w krótszym terminie, pozwalającym na weryfikację wdrożenia i sporządzenie
raportów do końca roku 2018; realnie nie jest możliwe. Przyczyn jest wiele, m.in. wielkość
miasta, liczba mieszkańców, złożoność problemów, wielość organizacji pozarządowych,
a także struktura miasta, zarówno terytorialna (dzielnice) jak i kompetencyjna (wydziały
i jednostki), co wydłuża procedury, włączając w to proces konsultacji społecznych.
W tym miejscu podkreślić trzeba, że np. tylko jeden dokument, dotyczący jednego z ponad
dwudziestu zakresów objętych niniejszym monitoringiem: (zarządzenie nr 1682/2017)
w sprawie tworzenia na terenie miasta stołecznego Warszawy dostępnej przestrzeni, w tym
infrastruktury dla pieszych ze szczególnym uwzględnieniem osób o ograniczonej mobilności
i percepcji, przygotowywany był i konsultowany przez dwa lata. W jego przygotowanie były
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zaangażowane środowiska osób z niepełnosprawnościami, organizacje pozarządowe,
eksperci, jednostki miejskie oraz mieszkańcy.
W części obszarów monitoringu była możliwość zalecenia ważnych rekomendacji do
wdrożenia w krótkim czasie albo połączenia dwóch rodzajów rekomendacji. Na przykład
w zakresie dostępności architektonicznej, rekomendacje dotyczące badanych budynków
stanowią drobny ułamek działań prowadzących do znaczącej poprawy dostępności miasta
w tym zakresie. W tej sytuacji, obok szczegółowych rekomendacji dotyczących badanych
budynków zalecono działania o charakterze bardzo ogólnym.
W innych obszarach rekomendacje możliwe do wdrożenia były na tyle mało istotne dla
wdrażania Konwencji ONZ w skali miasta, że zrezygnowano z nich na rzecz kluczowych
rekomendacji możliwych do wdrożenia w dłuższym czasie.
Przykładowe działania m.st. Warszawy na rzecz wdrażania Konwencji ONZ o Prawach Osób
Niepełnosprawnych.
W mieście jest podejmowanych wiele działań mających na celu poprawę dostępności
architektonicznej Miasta Stołecznego Warszawy
M.in. 23 października 2017 r., Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy
podpisała zarządzenie w sprawie standardów i wytycznych przy projektowaniu przestrzeni
publicznej dostępnej dla każdego bez względu na wiek i sprawność.
Specjalistyczny przewóz osób z niepełnosprawnością
Od dnia 1 lutego 2015 r. m.st. Warszawa zapewnia kontynuację usługi specjalistycznego
przewozu osób z niepełnosprawnością realizowanej od 2008 roku. Usługę do dnia 31 grudnia
2020 r. realizuje firma USŁUGI TRANSPORTOWE Marek Włastowski w systemie „od drzwi do
drzwi”, tzn. zapewniona jest pomoc w wydostaniu się ze zgłoszonego miejsca, dojazd
i pomoc w dotarciu do miejsca docelowego. Usługa świadczona jest na terenie m.st.
Warszawy oraz w przypadku przewożenia na leczenie lub rehabilitację poza miastem (do 20
km od granic Warszawy).
W każdym przypadku o terminie realizacji zamówienia decyduje kolejność zgłoszeń. Zlecenia
są realizowane w następującej kolejności:
1) priorytetowo Korzystający, którzy posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności
w stopniu znacznym, lub o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej, albo o niezdolności do pracy
i samodzielnej
egzystencji,
bądź
równoznaczne
do
powyższych,
2) Korzystający, którzy posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu
umiarkowanym, lub o zaliczeniu do II grupy inwalidzkiej, albo równoznaczne do powyższych w
przypadku
zleceń
na
przejazd
na
leczenie
lub
rehabilitację,
3) Korzystający, którzy posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu
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umiarkowanym, lub o zaliczeniu do II grupy inwalidzkiej, albo równoznaczne do powyższych w przypadku zleceń innych niż przejazd na leczenie lub rehabilitację.
Z pełnym regulaminem korzystania z usługi, można zapoznać się na stronie internetowej
bądź w siedzibie Biura Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy przy ul. Niecałej 2
(pok. 20).
Wyszukiwarka miejsc dostępnych dla osób z niepełnosprawnością
Jeśli chce się sprawdzić, czy i w jaki sposób miejsce, do którego się ma zamiar wybrać jest
dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, należy wejść na stronę
http://www.niepelnosprawnik.pl/
Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych
Zarządzeniem nr 413/2016 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. została
powołana Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych w m.st. Warszawie jako organ
doradczy Prezydenta m.st. Warszawy, w sprawach osób niepełnosprawnych.
Treść zarządzenia jest dostępna na stronie http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/E2226F4F2DF6-4E8C-92A1-7473CCD6DC16,frameless.htm
Działa także Rada Pożytku Publicznego, w której uczestniczą organizacje zajmujące się
tematyką osób niepełnosprawnych; Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds.
Niepełnosprawności (aktualnie 49 organizacji http://ngo.um.warszawa.pl/komisje/komisjadialogu-spolecznego-ds-niepelnosprawnosci). Powołano również Pełnomocnika Prezydenta
m.st. Warszawy ds. dostępności.
Komisje Dialogu Społecznego
Od lat działa Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Niepełnosprawności (wcześniej pod
nazwą Komisja Dialogu Społecznego ds. Niepełnosprawności).
Asystent Osoby Niepełnosprawnej
Program Asystent Osoby Niepełnosprawnej to miejski program skierowany do osób
niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którego
realizacja odbywa się na terenie całego miasta stołecznego Warszawy.
Świadczone
w
ramach
Programu
Asystent
Osoby
Niepełnosprawnej
(www.asystent.warszawa.pl) usługi mają przyczyniać się do poprawy jakości życia osób o
mniejszych możliwościach funkcjonalnych. Kompensując ograniczoną sprawność asystenci
osób niepełnosprawnych wspierają aktywność swoich klientów i ich rodzin.
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Asystenci pomagają przemieszczać się po mieście, dojeżdżać do pracy, towarzyszą w różnych
zajęciach, pojawiają się wszędzie tam, gdzie potrzebne jest wsparcie i dyskretna pomoc.
Usługi Programu skierowane są do osób pełnoletnich, a pomoc w miarę możliwości
dostosowywana indywidualnie do sytuacji i potrzeb klienta. Więcej na temat tych usług
w dalszej części niniejszego Raportu.
Od 1 września 2018 r. będzie realizowany program przez Centrum Usług Społecznych
"Społeczna Warszawa", ul. Z. Nałkowskiej 11.
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Warszawie"
Jest to projekt realizowany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
m.st. Warszawy. Celem projektu jest zapewnienie 2000 osób niepełnosprawnych
bezpłatnego dostępu do Internetu, użyczenie laptopów na okres 5 lat oraz umożliwienie
odbywania kursów z obsługi komputera i posługiwania się Internetem.
W 2012 roku podczas rekrutacji do projektu mogły się zgłaszać osoby spełniające łącznie
poniższe kryteria: niepełnosprawni powyżej 12 roku życia zagrożeni wykluczeniem
cyfrowym, posiadający orzeczenie o niepełnosprawności bądź o niepełnosprawności
w stopniu znacznym, umiarkowanym lub równoważne, będący obywatelami
Rzeczypospolitej Polskiej i zamieszkali na terenie m.st. Warszawy.
„Nowoczesne technologie szansą rozwoju zawodowego i aktywizacji społecznej osób
niepełnosprawnych”
Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 900 osób niepełnosprawnych
ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub posiadających orzeczenie
równoważne na terenie m.st. Warszawy, poprzez zapewnienie dostępu do Internetu oraz
użyczenie sprzętu komputerowego. Osoby niepełnosprawne w ramach projektu zostały
przeszkolone z podstawowej obsługi komputera, a na okres co najmniej 5 lat został
bezpłatnie użyczony laptop (dla osób niewidomych i słabowidzących, także dodatkowe
urządzenia oraz specjalistyczne oprogramowanie) wraz z dostępem do Internetu.
W ramach projektu został dostarczony sprzęt komputerowy w celu udostępnienia Internetu,
a także powstało 7 e-pracowni dla osób z niepełnosprawnością.
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Monitoring miał na celu zwiększenie zdolności instytucji monitorowanej Miasta Stołecznego
Warszawy do wdrażania postanowień Konwencji ONZ o prawach osób
z niepełnosprawnością poprzez analizę działań instytucji, sformułowanie rekomendacji
dotyczących działań instytucji oraz weryfikację ich wykorzystania.
Na podstawie zebranych danych, w szczególności: ankiety samooceny, analizy strony
internetowej, analizy dokumentów, wywiadów z pracownikami instytucji i jej jednostek
i przedstawicielami NGO, zespół monitorujący przedstawia opis stanu faktycznego wraz
z rekomendacjami w następujących obszarach:
1. Obszar: Dostępność budynków (art. 9 Konwencji)
Opis stanu faktycznego
Dnia 09.06.2017 r. ekspert w ramach monitoringu dokonał obmiarów 10 budynków, w
których mieszczą się: Dom Kultury Śródmieście ul. Smolna 9, Muzeum Warszawy Rynek
Starego Miasta 28, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 9 ul. Paska 10, Straż
Miejska ul. Młynarska 43, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 327 im. Anny Lechowicz ul.
Białobrzeska 44, Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego ul. Marszałkowska 138, Urząd
Miasta dla Dzielnicy Praga-Północ ul. Kłopotowskiego 15, Urząd Pracy ul. Grochowska 171
b, Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych/Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Andersa 5, Zespół Szkół Specjalnych nr 85 i 213, ul. Elektoralna 12.
Szczegółowe wyniki obmiarów znajdują się w załączonej do niniejszego raportu „Matrycy
diagnostycznej – dostępność”. Ogólne ustalenia co do monitorowanych budynków
są następujące:
Podczas obmiarów budynku (oraz jego okolicy), w którym znajduje się Dom Kultury
Śródmieście stwierdzono, że obiekt w dostatecznym stopniu spełnia wymagania stawiane
budynkom użyteczności publicznej. Na przejściach dla pieszych prowadzących do budynku
nie ma sygnalizacji świetlnej oraz dźwiękowej, które ze względu na mały ruch nie są
wymagane. Na granicy pomiędzy chodnikiem a jezdnią zastosowano zmiany faktury
nawierzchni, a także rampy krawężnikowe. Blisko wejścia do budynku wyznaczone są miejsca
postojowe dla osób z niepełnosprawnością. Budynek posiada wejście dostosowane do
potrzeb OzN. Przy wejściu do budynku znajdują się oznaczenia o zmiennej fakturze
w podłożu. Dojście do budynku ma odpowiednią szerokość, drzwi wejściowe (nie otwierają
się automatycznie) mają odpowiednie wymiary. Budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą
informacyjną. Schody prowadzące do wejścia są wyposażone w poręcz i zostały oznaczone
kontrastowym kolorem na pierwszym i ostatnim stopniu. Przed schodami nie zastosowano
pasów ostrzegawczych.
Budynek posiada recepcję, która zlokalizowana jest w pobliżu wejścia. Dojście do recepcji
jest oznaczone zmienną fakturą w podłodze. Wszystkie stanowiska obsługujące mieszkańców
są dostosowane do obsługi osób poruszających się na wózkach. Korytarze w budynku mają
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odpowiednią szerokość, meble (stoliki, krzesła, elementy wiszące itp.) nie utrudniają
poruszania się po korytarzach i nie zawężają wymaganej ich szerokości. Istnieje czytelna
informacja wizualna o drogach ewakuacji w postaci piktogramów. W budynku nie ma
świetlnego systemu powiadamiania alarmowego, natomiast istnieje dźwiękowy system
powiadamiania. Budynek jest wyposażony w windę, która nie dysponuje sygnalizacją
świetlną przyjazdu windy, ani sygnalizacją dźwiękową, która informuje o zamykaniu
i otwieraniu drzwi. Winda nie ma szerokości co najmniej 1,1 m i długości 1,4m, nie jest
wyposażona w poręcze po obu stronach kabiny. Drzwi windy mają szerokość 0,9 m.
Stosowane materiały wykończeniowe nawierzchni podłóg i schodów mają właściwości
antypoślizgowe. Drzwi wewnętrzne, mają szerokość 0,9 m i wysokość 2 m w świetle
ościeżnicy, framugi drzwi oraz drzwi nie są w kolorze kontrastowym do koloru ściany,
w której się znajdują. Klamki można obsługiwać jedna ręką. Na poszczególnych
kondygnacjach brak czytelnych informacji o numerze piętra widocznych dla osób
poruszających się po budynku, informacje umieszczone w przestrzeni budynku nie są
widoczne zarówno w pozycji stojącej jak i siedzącej. Informacje (gabloty, tabliczki itp.)
umieszczone w przestrzeni budynku są czytelne (duża i bezszeryfowa czcionka). Miejsce
umieszczenia informacji jest tak zorientowane, aby unikać odbicia światła dziennego jak
i sztucznego. W przestrzeni budynku zastosowano piktogramy z podstawowymi funkcjami
obiektu i kierunkami dotarcia do najważniejszych pomieszczeń. Pomieszczenia są
zaaranżowane w sposób przewidywalny/ uporządkowany, z odpowiednio wydzielonymi
kolorystycznie ciągami komunikacyjnymi. Budynek jest wyposażony w toaletę dla osób
z niepełnosprawnościami (OzN). Toaleta ma powierzchnię manewrową o minimalnych
wymiarach 1,5m x 1,5m oraz 0,9 m wolnej przestrzeni przynajmniej z jednej strony miski
ustępowej. Po obu stronach toalety i umywalki są pochwyty. Umywalka jest niskosyfonowa.
W toalecie jest instalacja alarmowa. W budynku nie znajdują się pomieszczenia wyposażone
w pętlę induktofoniczną.
Na podstawie oceny budynku (oraz jego otoczeniu) Muzeum Warszawy stwierdzono, że
obiekt w średnim stopniu spełnia wymagania stawiane budynkom użyteczności publicznej.
Najbliższe przejście dla pieszych jest przez ulicę Podwale, na granicy pomiędzy chodnikiem a
jezdnią nie zastosowano zmiany faktury nawierzchni ani nie zastosowano ramp
krawężnikowych. Ze względu na ograniczony ruch nie ma potrzeby wprowadzenia
sygnalizacji świetlnej oraz dźwiękowej. Wyznaczone są miejsca postojowe dla osób
z niepełnosprawnością, ale mogłyby znajdować się bliżej wejścia do budynku.
Przy wejściu do budynku jest pochylnia o nieodpowiednich wymiarach, nie oznaczona
poprzez zmianę koloru oraz faktury. Przy wejściu do budynku nie zastosowano oznaczenia
o zmiennej fakturze w podłożu. Budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną.
Drzwi wejściowe mają odpowiednie wymiary. Drzwi wejściowe nie otwierają się
automatycznie. W budynku znajduje się recepcja. Dojście do recepcji jest oznaczone zmienną
fakturą w podłodze. Wszystkie stanowiska obsługujące petentów są dostosowane do obsługi
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osób poruszających się na wózkach. Recepcja nie jest wyposażona w stanowisko pętli
indukcyjnej.
Korytarze mają szerokość min. 1,2 m (nie dotyczy to przewężeń do min. 0,9 m na
maksymalnej długości 0,5 m). W ramach jednej kondygnacji budynku są zmiany poziomów
(3 stopnie). Początek i koniec biegu schodów jest wyróżniony przy pomocy kontrastowego
koloru, przed schodami nie ma pasów ostrzegawczych. Schody przeznaczone do
pokonywania wysokości większej niż 0,5 m wyposażone są w poręcze, minimalna szerokość
biegu schodów to 1,2 m. Na poszczególnych kondygnacjach są numery pięter, informacje
umieszczone w przestrzeni budynku są widoczne zarówno w pozycji stojącej jak i siedzącej.
Informacje (gabloty, tabliczki itp.) umieszczone w przestrzeni budynku są czytelne (duża
i bezszeryfowa czcionka). Miejsce umieszczenia informacji jest tak zorientowane, aby unikać
odbicia światła dziennego jak i sztucznego. W przestrzeni budynku zastosowano piktogramy
z podstawowymi funkcjami obiektu i kierunkami dotarcia do najważniejszych pomieszczeń.
Budynek jest wyposażony w windę, która dysponuje sygnalizacją świetlną przyjazdu windy
oraz sygnalizacją dźwiękową, która informuje o zamykaniu i otwieraniu drzwi. Winda ma
szerokość co najmniej 1,1 m i długość 1,4 m, nie jest wyposażona w poręcze po obu stronach
kabiny. Drzwi windy zamykają i otwierają się automatycznie. Drzwi windy mają szerokość 0,9
m.
Drzwi wewnętrzne, mają szerokość 0,9 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy, framugi drzwi
oraz drzwi nie są w kolorze kontrastowym do koloru ściany, w której się znajdują. Drzwi
w budynkach nie mają progów. Klamki można obsługiwać jedną ręką.
Stosowane materiały wykończeniowe nawierzchni podłóg, schodów mają właściwości
antypoślizgowe oraz meble typu: stoliki, krzesła, elementy wiszące itp. nie utrudniają
poruszania się po korytarzach i nie zawężają wymaganej szerokości korytarza (1,2 m).
Pomieszczenia są zaaranżowane w sposób przewidywalny/uporządkowany, z odpowiednio
wydzielonymi kolorystycznie ciągami komunikacyjnymi. Elementy wiszące na ścianach
w placówce, znajdujące się poniżej 2,2 m (np. gabloty) i wysunięte są więcej niż 10 cm od
płaszczyzny ściany. Oświetlenie sztuczne pomieszczeń równomiernie oświetla całą ich
powierzchnię. Miejsce umieszczenia informacji jest tak zorientowane, aby unikać odbicia
światła dziennego jak i sztucznego, informacje są czytelne. W przestrzeni budynku nie
zastosowano piktogramów z podstawowymi funkcjami obiektu i kierunkami dotarcia do
najważniejszych pomieszczeń. W budynku istnieje czytelna informacja wizualna o drogach
ewakuacji w postaci piktogramów oraz dźwiękowy i świetlny system powiadamiania
alarmowego. Budynek jest wyposażony w toaletę dla OzN z powierzchnią manewrową
o minimalnych wymiarach 1,5 m x 1,5 m oraz 0,9 m wolnej przestrzeni przynajmniej z jednej
strony miski ustępowej. Toaleta wyposażona jest w pochwyty po obu stronach toalety
i umywalki. Umywalka jest niskosyfonowa. Toaleta wyposażona jest w odpowiednią baterię
umywalkową. W toalecie jest instalacja alarmowa. W budynku nie znajdują się
pomieszczenia wyposażone w pętlę induktofoniczną.
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Podczas oceny budynku (oraz jego okolicy), w którym znajduje się Ośrodek SzkolnoWychowawczy nr 9 stwierdzono, że obiekt w minimalnym stopniu spełnia wymagania
stawiane budynkom użyteczności publicznej.
Przy budynku nie ma przejścia dla pieszych oraz brak jest miejsc postojowych dla osób
z niepełnosprawnością.
Wejście nie jest dostępne dla osoby z niepełnosprawnością. W 2018 roku planowana jest
przebudowa budynku. Budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną. Schody do
budynku są wyposażone w poręcz, ale nie przedłużoną o 30cm na początku i na końcu, brak
oznaczenia pierwszego i ostatniego stopnia. Drzwi wejściowe mają odpowiednie wymiary,
nie otwierają się automatycznie. W budynku jest recepcja/punkt informacyjny. Recepcja nie
znajduje się w pobliżu wejścia. Dojście do recepcji nie jest oznaczone zmienną fakturą
w podłodze. Lada recepcji na odcinku przynajmniej 0,9 m nie jest obniżona do wysokości
max. 0,8 m. Recepcja nie jest wyposażona w stanowisko pętli indukcyjnej.
Korytarze mają szerokość min. 1,2 m, a meble (stoliki, krzesła, elementy wiszące itp.) nie
zwężają szerokości. Początek i koniec biegu schodów nie jest wyróżniony przy pomocy
kontrastowego koloru, przed schodami nie ma także pasów ostrzegawczych. Schody
przeznaczone do pokonywania wysokości większej niż 0,5 m wyposażone są w poręcze. Na
poszczególnych kondygnacjach nie ma numerów pięter. Dostanie się na inną kondygnację
jest możliwe tylko za pomocą schodów (w budynku nie ma windy).
Oświetlenie sztuczne pomieszczeń równomiernie oświetla całą ich powierzchnię. Budynek
nie jest wyposażony w toaletę dla OzN. Drzwi wewnętrzne nie mają minimalnej szerokości
0,9 m (0,8 m), ale mają wysokość 2 m w świetle ościeżnicy, a framugi drzwi oraz drzwi są
w kolorze kontrastowym do koloru ściany, w której się znajdują. Klamki można obsługiwać
jedną ręką.
Miejsce umieszczenia informacji jest tak zorientowane, aby unikać odbicia światła dziennego
jak i sztucznego, informacje są czytelne. W przestrzeni budynku nie zastosowano
piktogramów z podstawowymi funkcjami obiektu i kierunkami dotarcia do najważniejszych
pomieszczeń. W budynku nie ma świetlnego systemu ani dźwiękowego powiadamiania
alarmowego.
Na podstawie oceny budynku (oraz jego otoczenia) Straży Miejskiej m.st. Warszawy
stwierdzono, że obiekt w dostatecznym stopniu spełnia wymagania stawiane budynkom
użyteczności publicznej.
Wejście jest dostępne dla osoby z niepełnosprawnością. Dojście do budynku ma szerokość
min. 1,5 m. Budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną. Na przejściach dla
pieszych prowadzących do budynku nie ma sygnalizacji świetlnej oraz dźwiękowej. Na
granicy pomiędzy chodnikiem a jezdnią zastosowano zmiany faktury nawierzchni oraz rampy
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Przy wejściu do budynku zastosowano oznaczenia o zmiennej fakturze w podłożu. Budynek
jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną. Schody prowadzące do wejścia są
wyposażone w poręcz i zostały oznaczone kontrastowym kolorem na pierwszym i ostatnim
stopniu.
Drzwi wejściowe mają odpowiednie wymiary. Drzwi wejściowe nie otwierają się
automatycznie. W budynku znajduje się recepcja. Dojście do recepcji jest oznaczone zmienną
fakturą w podłodze. Lada recepcji na odcinku przynajmniej 0,9 m nie jest obniżona do
wysokości max. 0,8 m. Recepcja nie jest wyposażona w stanowisko pętli indukcyjnej.
Budynek jest wyposażony w toaletę dla OzN. Toaleta posiada powierzchnię manewrową
o minimalnych wymiarach 1,5 m x 1,5 m oraz 0,9 m wolnej przestrzeni z jednej strony miski
ustępowej. Toaleta wyposażona jest w pochwyty po obu stronach toalety i umywalki.
Umywalka jest niskosyfonowa. Toaleta wyposażona jest w odpowiednią baterię
umywalkową. W toalecie brak instalacji alarmowej.
Korytarze mają prawidłową szerokość, a znajdujące się na nich meble nie utrudniają
poruszania się.
Stosowane materiały wykończeniowe nawierzchni podłóg mają właściwości antypoślizgowe.
Pomieszczenia są zaaranżowane w sposób przewidywalny/ uporządkowany, z odpowiednio
wydzielonymi kolorystycznie ciągami komunikacyjnymi. Drzwi wewnętrzne mają minimalną
szerokość 0,9 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy, a framugi drzwi oraz drzwi są w kolorze
kontrastowym do koloru ściany, w której się znajdują. Klamki można obsługiwać jedna ręką.
W drzwiach wewnątrz nie ma progów. Oświetlenie sztuczne pomieszczeń równomiernie
oświetla całą ich powierzchnię.
Budynek jest wyposażony w windę, która dysponuje sygnalizacją świetlną i dźwiękową
informująca o zamykaniu i otwieraniu drzwi. Winda ma szerokość co najmniej 1,1 m i długość
1,4 m, nie jest wyposażona w poręcze po obu stronach kabiny. Drzwi windy zamykają
i otwierają się automatycznie. Drzwi windy mają szerokość 0,9 m.
W budynku jest świetlny oraz dźwiękowy system powiadamiania alarmowego. W przestrzeni
budynku zastosowano piktogramy z podstawowymi funkcjami obiektu i kierunkami dotarcia
do najważniejszych pomieszczeń
Na podstawie oceny budynku (oraz jego otoczenia) Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 327
im. Anny Lechowicz stwierdzono, że obiekt w stopniu dobrym spełnia wymagania stawiane
budynkom użyteczności publicznej.
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Wejście jest dostępne dla osoby z niepełnosprawnością. Dojście do budynku ma szerokość
min. 1,5 m. Budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną. Na przejściach dla
pieszych prowadzących do budynku nie ma sygnalizacji świetlnej oraz dźwiękowej. Na
granicy pomiędzy chodnikiem a jezdnią zastosowano zmiany faktury nawierzchni oraz rampy
krawężnikowe.
Przy
budynku
wyznaczono
miejsca
postojowe
dla
osób
z niepełnosprawnością.
Przy wejściu do budynku zastosowano oznaczenia o zmiennej fakturze w podłożu. Budynek
jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną. Schody prowadzące do wejścia są
wyposażone w poręcz i zostały oznaczone kontrastowym kolorem na pierwszym i ostatnim
stopniu.
Drzwi wejściowe mają odpowiednie wymiary. Drzwi wejściowe nie otwierają się
automatycznie. W budynku znajduje się recepcja, ale nie jest zlokalizowana w pobliżu
wejścia. Dojście do recepcji nie jest oznaczone zmienną fakturą w podłodze. Lada recepcji na
odcinku przynajmniej 0,9 m jest obniżona do wysokości max. 0,8 m. Recepcja nie jest
wyposażona w stanowisko pętli indukcyjnej.
Korytarze mają szerokość min. 1,2 m (nie dotyczy to przewężeń do min. 0,9 m na
maksymalnej długości 0,5 m). W ramach jednej kondygnacji budynku są zmiany poziomów
(3 stopnie). Początek i koniec biegu schodów jest wyróżniony przy pomocy kontrastowego
koloru, nie ma przed schodami pasów ostrzegawczych. Schody przeznaczone do
pokonywania wysokości większej niż 0,5 m wyposażone są w poręcze, minimalna szerokość
biegu schodów to 1,2 m. Na poszczególnych kondygnacjach brak numerów pięter.
Informacje umieszczone w przestrzeni budynku są widoczne zarówno w pozycji stojącej jak
i siedzącej. Informacje (gabloty, tabliczki itp.) umieszczone w przestrzeni budynku są czytelne
(duża i bezszeryfowa czcionka). Miejsce umieszczenia informacji jest tak zorientowane, aby
unikać odbicia światła dziennego jak i sztucznego. W przestrzeni budynku zastosowano
piktogramy z podstawowymi funkcjami obiektu i kierunkami dotarcia do najważniejszych
pomieszczeń. Budynek jest wyposażony w windę, która dysponuje sygnalizacją świetlną
przyjazdu windy oraz sygnalizacją dźwiękową, która informuje o zamykaniu i otwieraniu
drzwi. Winda ma szerokość co najmniej 1,1 m i długość 1,4m, nie jest wyposażona w poręcze
po obu stronach kabiny. Drzwi windy zamykają i otwierają się automatycznie. Drzwi windy
mają szerokość 0,9 m.
Budynek jest wyposażony w toaletę dla OzN. Toaleta posiada powierzchnię manewrową
o minimalnych wymiarach 1,5 m x 1,5 m oraz 0,9 m wolnej przestrzeni przy misce ustępowej.
Toaleta wyposażona jest w pochwyty po obu stronach toalety i umywalki. Umywalka jest
niskosyfonowa. Toaleta wyposażona jest w baterię umywalkową automatyczną lub
z przedłużonym uchwytem. W toalecie brak instalacji alarmowej.
Korytarze mają prawidłową szerokość, a znajdujące się na nich meble nie utrudniają
poruszania się.
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Stosowane materiały wykończeniowe nawierzchni podłóg mają właściwości antypoślizgowe.
Pomieszczenia są zaaranżowane w sposób przewidywalny/uporządkowany, z odpowiednio
wydzielonymi kolorystycznie ciągami komunikacyjnymi. Drzwi wewnętrzne mają minimalną
szerokość 0,9 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy, a framugi drzwi oraz drzwi są w kolorze
kontrastowym do koloru ściany, w której się znajdują. Klamki można obsługiwać jedna ręką.
W drzwiach wewnątrz nie ma progów. Oświetlenie sztuczne pomieszczeń równomiernie
oświetla całą ich powierzchnię.
W budynku jest świetlny oraz dźwiękowy system powiadamiania alarmowego. W przestrzeni
budynku zastosowano piktogramy z podstawowymi funkcjami obiektu i kierunkami dotarcia
do najważniejszych pomieszczeń.
Na podstawie oceny budynku (oraz jego otoczenia) Teatru Kwadrat im. Edwarda
Dziewońskiego stwierdzono, że obiekt w stopniu dostatecznym spełnia wymagania stawiane
budynkom użyteczności publicznej.
Na przejściach dla pieszych prowadzących do budynku jest sygnalizacja świetlna oraz
dźwiękowa. Na granicy pomiędzy chodnikiem a jezdnią zastosowano zmiany faktury
nawierzchni oraz zastosowano rampy krawężnikowe. Wyznaczone są miejsca postojowe dla
osób z niepełnosprawnością, które znajdują się blisko wejścia do budynku.
Wejście jest dostępne dla osoby z niepełnosprawnością. Dojście do budynku ma szerokość
min. 1,5 m. Przy wejściu do budynku znajduje się informacja o zmiennej fakturze. Budynek
jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną. Schody do budynku są wyposażone
w poręcz. Drzwi wejściowe mają odpowiednie wymiary, nie otwierają się automatycznie.
W budynku jest recepcja/punkt informacyjny. Recepcja znajduje się w pobliżu wejścia.
Dojście do recepcji jest oznaczone zmienną fakturą w podłodze. Lada recepcji na odcinku
przynajmniej 0,9 m jest obniżona do wysokości max. 0,8 m. Recepcja nie jest wyposażona
w stanowisko pętli indukcyjnej.
Korytarze mają prawidłową szerokość, a znajdujące się na nich meble nie utrudniają
poruszania się.
Stosowane materiały wykończeniowe nawierzchni podłóg mają właściwości antypoślizgowe.
Pomieszczenia są zaaranżowane w sposób przewidywalny/ uporządkowany, z odpowiednio
wydzielonymi kolorystycznie ciągami komunikacyjnymi. Drzwi wewnętrzne mają minimalną
szerokość 0,9 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy, a framugi drzwi oraz drzwi są w kolorze
kontrastowym do koloru ściany, w której się znajdują. Klamki można obsługiwać jedna ręką.
W drzwiach wewnątrz nie ma progów. Oświetlenie sztuczne pomieszczeń równomiernie
oświetla całą ich powierzchnię.
Budynek jest wyposażony w windę, która dysponuje sygnalizacją świetlną przyjazdu windy
oraz sygnalizacją dźwiękową, która informuje o zamykaniu i otwieraniu drzwi. Winda ma
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szerokość co najmniej 1,1 m i długość 1,4 m, nie jest wyposażona w poręcze po obu stronach
kabiny.
Drzwi
windy
zamykają
i
otwierają
się
automatycznie.
Drzwi windy mają szerokość 0,9 m.
Na poszczególnych kondygnacjach brak informacji o numerze piętra.
Budynek jest wyposażony w toaletę z udogodnieniami dla OzN. Toaleta posiada
powierzchnię manewrową o minimalnych wymiarach 1,5 m x 1,5 m oraz 0,9 m wolnej
przestrzeni przy misce ustępowej. Toaleta wyposażona jest w pochwyty po obu stronach
toalety i umywalki. Umywalka jest niskosyfonowa. Toaleta wyposażona jest w odpowiednią
baterię umywalkową. W toalecie brak instalacji alarmowej.
W budynku jest dźwiękowy system powiadamiania alarmowego, natomiast brak świetlnego
systemu powiadamiania. W przestrzeni budynku zastosowano piktogramy z podstawowymi
funkcjami obiektu i kierunkami dotarcia do najważniejszych pomieszczeń.
Na podstawie oceny budynku (oraz jego otoczenia) Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st.
Warszawy stwierdzono, że obiekt w stopniu dobrym spełnia wymagania stawiane budynkom
użyteczności publicznej.
Na przejściach dla pieszych prowadzących do budynku jest sygnalizacja świetlna, brak
dźwiękowej. Na granicy pomiędzy chodnikiem a jezdnią zastosowano zmiany faktury
nawierzchni oraz zastosowano rampy krawężnikowe. Wyznaczone są miejsca postojowe dla
osób z niepełnosprawnością, które znajdują się blisko wejścia do budynku.
Wejście jest dostępne dla osoby z niepełnosprawnością. Dojście do budynku ma szerokość
min. 1,5 m. Budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną. Przy wejściu do
budynku zastosowano oznaczenia o zmiennej fakturze w podłożu. Schody prowadzące do
wejścia są wyposażone w poręcz i zostały oznaczone kontrastowym kolorem na pierwszym
i ostatnim stopniu.
W budynku jest recepcja/punkt informacyjny. Recepcja znajduje się w pobliżu wejścia.
Dojście do recepcji nie jest oznaczone zmienną fakturą w podłodze. Lada recepcji na odcinku
przynajmniej 0,9 m nie jest obniżona do wysokości max. 0,8 m. Recepcja nie jest wyposażona
w stanowisko pętli indukcyjnej.
Korytarze mają prawidłową szerokość, a znajdujące się na nich meble nie utrudniają
poruszania się.
Stosowane materiały wykończeniowe nawierzchni podłóg mają właściwości antypoślizgowe.
Pomieszczenia są zaaranżowane w sposób przewidywalny/ uporządkowany, z odpowiednio
wydzielonymi kolorystycznie ciągami komunikacyjnymi. Drzwi wewnętrzne mają minimalną
szerokość 0,9 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy, a framugi drzwi oraz drzwi są w kolorze
kontrastowym do koloru ściany, w której się znajdują. Klamki można obsługiwać jedną ręką.
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W drzwiach wewnątrz nie ma progów. Oświetlenie sztuczne pomieszczeń równomiernie
oświetla całą ich powierzchnię.
Budynek jest wyposażony w windę, która dysponuje sygnalizacją świetlną przyjazdu windy
oraz sygnalizacją dźwiękową, która informuje o zamykaniu i otwieraniu drzwi. Winda ma
szerokość co najmniej 1,1 m i długość 1,4 m, nie jest wyposażona w poręcze po obu stronach
kabiny. Drzwi windy zamykają i otwierają się automatycznie. Drzwi windy mają szerokość
0,9 m.
Na poszczególnych kondygnacjach umieszczona jest informacja o numerze piętra.
Budynek jest wyposażony w toaletę dla OzN. Toaleta posiada powierzchnię manewrową
o minimalnych wymiarach 1,5 m x 1,5 m oraz 0,9 m wolnej przestrzeni od strony miski
ustępowej. Toaleta wyposażona jest w pochwyty po obu stronach toalety i umywalki.
Umywalka jest niskosyfonowa. Toaleta nie jest wyposażona w baterię umywalkową
automatyczną lub z przedłużonym uchwytem. W toalecie brak instalacji alarmowej.
W budynku jest świetlny oraz dźwiękowy system powiadamiania alarmowego. W przestrzeni
budynku zastosowano piktogramy z podstawowymi funkcjami obiektu i kierunkami dotarcia
do najważniejszych pomieszczeń.
Na podstawie oceny budynku (oraz jego otoczenia) Urzędu Pracy m.st. Warszawy przy ul.
Grochowskiej 171 b stwierdzono, że obiekt w stopniu średnim spełnia wymagania stawiane
budynkom użyteczności publicznej.
Wejście jest dostępne dla osoby z niepełnosprawnością. Dojście do budynku ma szerokość
min. 1,5 m. Budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną. Na przejściach dla
pieszych prowadzących do budynku jest sygnalizacja świetlna oraz dźwiękowa. Na granicy
pomiędzy chodnikiem a jezdnią zastosowano zmiany faktury nawierzchni oraz rampy
krawężnikowe.
Przy
budynku
wyznaczono
miejsca
postojowe
dla
osób
z niepełnosprawnością.
Drzwi wejściowe mają odpowiednie wymiary. Drzwi wejściowe nie otwierają się
automatycznie. W budynku znajduje się recepcja, ale nie jest zlokalizowana w pobliżu
wejścia. Dojście do recepcji nie jest oznaczone zmienną fakturą w podłodze. Lada recepcji na
odcinku przynajmniej 0,9 m jest obniżona do wysokości max. 0,8 m. Recepcja nie jest
wyposażona w stanowisko pętli indukcyjnej.
Korytarze mają prawidłową szerokość, a znajdujące się na nich meble nie utrudniają
poruszania się.
Stosowane materiały wykończeniowe nawierzchni podłóg mają właściwości antypoślizgowe.
Pomieszczenia są zaaranżowane w sposób przewidywalny/ uporządkowany, z odpowiednio
wydzielonymi kolorystycznie ciągami komunikacyjnymi. Drzwi wewnętrzne mają minimalną
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szerokość 0,9 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy, a framugi drzwi oraz drzwi są w kolorze
kontrastowym do koloru ściany, w której się znajdują. Klamki można obsługiwać jedną ręką.
W drzwiach wewnątrz nie ma progów. Oświetlenie sztuczne pomieszczeń równomiernie
oświetla całą ich powierzchnię.
Budynek jest wyposażony w windę, która dysponuje sygnalizacją świetlną przyjazdu windy,
brak sygnalizacji dźwiękowej, która informuje o zamykaniu i otwieraniu drzwi. Winda ma
szerokość co najmniej 1,1 m i długość 1,4 m, jest wyposażona w poręcze po obu stronach
kabiny.
Drzwi
windy
zamykają
i
otwierają
się
automatycznie.
Drzwi windy mają szerokość 0,9 m.
Na poszczególnych kondygnacjach brak informacji o numerze piętra. Budynek nie jest
wyposażony w toaletę dla OzN.
W budynku jest dźwiękowy system powiadamiania alarmowego, natomiast brak świetlnego
systemu powiadamiania. W przestrzeni budynku zastosowano piktogramy z podstawowymi
funkcjami obiektu i kierunkami dotarcia do najważniejszych pomieszczeń.
Na podstawie oceny budynku (oraz jego otoczenia) Stołecznego Centrum Osób
Niepełnosprawnych/Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie stwierdzono, że obiekt
w stopniu dobrym spełnia wymagania stawiane budynkom użyteczności publicznej.
Na przejściach dla pieszych prowadzących do budynku jest sygnalizacja świetlna oraz
dźwiękowa. Na granicy pomiędzy chodnikiem a jezdnią zastosowano zmiany faktury
nawierzchni, a także zastosowano rampy krawężnikowe. Wyznaczone są miejsca postojowe
dla osób z niepełnosprawnością, znajdujące się blisko wejścia do budynku.
Wejście zapewnia dostęp do budynku osobie z niepełnosprawnością. Dojście do budynku ma
odpowiednią szerokość. Przy wejściu do budynku nie zastosowano oznaczenia o zmiennej
fakturze w podłożu. Budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną. Drzwi
wejściowe mają odpowiednie wymiary. Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie.
W budynku znajduje się recepcja. Dojście do recepcji jest oznaczone zmienną fakturą
w podłodze. Wszystkie stanowiska obsługujące petentów są dostosowane do obsługi osób
poruszających się na wózkach inwalidzkich. Recepcja nie jest wyposażona w stanowisko pętli
indukcyjnej.
Korytarze mają szerokość min. 1,2 m (nie dotyczy to przewężeń do min. 0,9 m na
maksymalnej długości 0,5 m. Początek i koniec biegu schodów jest wyróżniony przy pomocy
kontrastowego koloru, nie ma pasów ostrzegawczych przed schodami. Schody przeznaczone
do pokonywania wysokości większej niż 0,5 m wyposażone są w poręcze, minimalna
szerokość biegu schodów to 1,2 m. Na poszczególnych kondygnacjach są numery pięter,
informacje umieszczone w przestrzeni budynku są widoczne zarówno w pozycji stojącej jak i
siedzącej. Informacje (gabloty, tabliczki itp.) umieszczone w przestrzeni budynku są czytelne
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(duża i bezszeryfowa czcionka). Miejsce umieszczenia informacji jest tak zorientowane, aby
unikać odbicia światła dziennego jak i sztucznego. W przestrzeni budynku zastosowano
piktogramy z podstawowymi funkcjami obiektu i kierunkami dotarcia do najważniejszych
pomieszczeń. Budynek jest wyposażony w windę, która dysponuje sygnalizacją świetlną
przyjazdu windy oraz sygnalizacją dźwiękową, która informuje o zamykaniu i otwieraniu
drzwi. Winda ma szerokość co najmniej 1,1 m i długość 1,4 m, nie jest wyposażona w
poręcze po obu stronach kabiny. Drzwi windy zamykają i otwierają się automatycznie. Drzwi
windy mają szerokość 0,9 m.
Drzwi wewnętrzne, mają szerokość 0,9 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy, framugi drzwi
oraz drzwi są w kolorze kontrastowym do koloru ściany, w której się znajdują. Drzwi
w budynkach nie mają progów. Klamki można obsługiwać jedną ręką.
Stosowane materiały wykończeniowe nawierzchni podłóg, schodów mają właściwości
antypoślizgowe oraz meble typu: stoliki, krzesła, elementy wiszące itp. nie utrudniają
poruszania się po korytarzach i nie zawężają wymaganej szerokości korytarza (1,2 m).
Pomieszczenia są zaaranżowane w sposób przewidywalny/ uporządkowany, z odpowiednio
wydzielonymi kolorystycznie ciągami komunikacyjnymi. Oświetlenie sztuczne pomieszczeń
równomiernie oświetla całą ich powierzchnię. Miejsce umieszczenia informacji jest tak
zorientowane, aby unikać odbicia światła dziennego jak i sztucznego, informacje są czytelne.
W przestrzeni budynku zastosowano piktogramy z podstawowymi funkcjami obiektu
i kierunkami dotarcia do najważniejszych pomieszczeń. W budynku istnieje czytelna
informacja wizualna o drogach ewakuacji w postaci piktogramów oraz dźwiękowy system
powiadamiania alarmowego, i świetlnego systemu powiadamiania alarmowego. Budynek
jest wyposażony w toaletę dla OzN. Toaleta posiada powierzchnię manewrową
o minimalnych wymiarach 1,5 m x 1,5 m oraz 0,9 m wolnej przestrzeni od strony miski
ustępowej. Toaleta wyposażona jest w pochwyty po obu stronach toalety i umywalki.
Umywalka jest niskosyfonowa. Toaleta wyposażona jest w odpowiednią baterię
umywalkową. W toalecie jest instalacja alarmowa. W budynku nie znajdują się
pomieszczenia wyposażone w pętlę induktofoniczną.
Na podstawie oceny budynku (oraz jego otoczeniu) Zespołu Szkół Specjalnych nr 85 i nr 213
stwierdzono, że obiekt w dobrym stopniu spełnia wymagania stawiane budynkom
użyteczności publicznej.
Na przejściach dla pieszych prowadzących do budynku nie ma sygnalizacji świetlnej oraz
dźwiękowej. Na granicy pomiędzy chodnikiem a jezdnią zastosowano zmiany faktury
nawierzchni oraz zastosowano rampy krawężnikowe. Wyznaczone są miejsca postojowe dla
osób z niepełnosprawnością, które znajdują się blisko wejścia do budynku.
Wejście zapewnia dostęp do budynku osobie z niepełnosprawnością. Przy wejściu do
budynku zastosowano oznaczenia o zmiennej fakturze w podłożu. Budynek jest wyraźnie
oznakowany tablicą informacyjną. Drzwi wejściowe mają odpowiednie wymiary. Drzwi
19

wejściowe otwierają się automatycznie. W budynku znajduje się recepcja. Dojście do recepcji
nie jest oznaczone zmienną fakturą w podłodze. Wszystkie stanowiska obsługujące petentów
są dostosowane do obsługi osób poruszających się na wózkach. Recepcja nie jest
wyposażona w stanowisko pętli indukcyjnej.
Korytarze mają szerokość min. 1,2 m (nie dotyczy to przewężeń do min. 0,9 m na
maksymalnej długości 0,5 m. W ramach jednej kondygnacji budynku są zmiany poziomów
(3 stopnie). Początek i koniec biegu schodów jest wyróżniony przy pomocy kontrastowego
koloru, przed schodami nie ma pasów ostrzegawczych. Schody przeznaczone do
pokonywania wysokości większej niż 0,5 m wyposażone są w poręcze, minimalna szerokość
biegu schodów to 1,2 m. Na poszczególnych kondygnacjach są numery pięter, informacje
umieszczone w przestrzeni budynku są widoczne zarówno w pozycji stojącej jak i siedzącej.
Informacje (gabloty, tabliczki itp.) umieszczone w przestrzeni budynku są czytelne (duża
i bezszeryfowa czcionka). Miejsce umieszczenia informacji jest tak zorientowane, aby unikać
odbicia światła dziennego i sztucznego. W przestrzeni budynku zastosowano piktogramy
z podstawowymi funkcjami obiektu i kierunkami dotarcia do najważniejszych pomieszczeń.
Budynek jest wyposażony w windę, która dysponuje sygnalizacją świetlną przyjazdu windy,
nie dysponuje sygnalizacją dźwiękową, która informuje o zamykaniu i otwieraniu drzwi.
Winda ma szerokość co najmniej 1,1 m i długość 1,4 m, jest wyposażona w poręcze po jednej
stronie kabiny. Drzwi windy zamykają i otwierają się automatycznie. Drzwi windy mają
szerokość 0,9 m.
Drzwi wewnętrzne, mają szerokość 0,9 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy, framugi drzwi
oraz drzwi są w kolorze kontrastowym do koloru ściany, w której się znajdują. Drzwi
w budynkach nie mają progów. Klamki można obsługiwać jedną ręką.
Stosowane materiały wykończeniowe nawierzchni podłóg, schodów mają właściwości
antypoślizgowe oraz meble typu: stoliki, krzesła, elementy wiszące itp. nie utrudniają
poruszania się po korytarzach i nie zawężają wymaganej szerokości korytarza (1,2 m).
Pomieszczenia są zaaranżowane w sposób przewidywalny/ uporządkowany, z odpowiednio
wydzielonymi kolorystycznie ciągami komunikacyjnymi. Oświetlenie sztuczne pomieszczeń
równomiernie oświetla całą ich powierzchnię. Miejsce umieszczenia informacji jest tak
zorientowane, aby unikać odbicia światła dziennego i sztucznego, informacje są czytelne.
W przestrzeni budynku nie zastosowano piktogramów z podstawowymi funkcjami obiektu
i kierunkami dotarcia do najważniejszych pomieszczeń. W budynku istnieje czytelna
informacja wizualna o drogach ewakuacji w postaci piktogramów oraz dźwiękowy
i świetlnego system powiadamiania alarmowego. Budynek jest wyposażony w toaletę dla
OzN. Toaleta ma powierzchnię manewrową o minimalnych wymiarach 1,5 m x 1,5 m oraz 0,9
m wolnej przestrzeni od strony miski ustępowej. Toaleta wyposażona jest w pochwyty po
obu stronach toalety i umywalki. Umywalka jest niskosyfonowa. Toaleta wyposażona jest
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w odpowiednią baterię umywalkową. W toalecie nie ma instalacji alarmowej. W budynku nie
znajdują się pomieszczenia wyposażone w pętlę induktofoniczną.
Rekomendacje i sposób ich wykorzystania:
1.1. Rekomendacje [mają być wdrożone do 30.09.2018 r.]
1.1.1. Zaleca się przeanalizowanie „Matrycy diagnostycznej – dostępność”
w odniesieniu do 10 monitorowanych budynków – załącznik do niniejszego
raportu.
1.1.2. Zaleca się analizę publikacji „Standardy dostępności budynków dla osób
z niepełnosprawnościami,
uwzględniając
koncepcje
uniwersalnego
projektowania - poradnik” wydaną przez Ministerstwo Infrastruktury
i Budownictwa, Warszawa 2017. W załączeniu plik pdf.
1.1.3. Zaleca się zamontowanie pętli indukcyjnej w Stołecznym Centrum Osób
Niepełnosprawnych w Warszawie.
1.1.4. Zaleca się zamontowanie pasów ostrzegawczych przed schodami w budynku
Stołecznego Centrum Osób Niepełnosprawnych w Warszawie.
1.1.5. Zaleca się oznaczenie windy w budynku Stołecznego Centrum Osób
Niepełnosprawnych w Warszawie (np. za pomocą oznaczeń kontrastowych oraz
pismem brajla).1
1.1.6. Zaleca się zastosowanie wyróżnienia początku i końca biegu schodów przy
pomocy kontrastowego koloru i oznaczeń za pomocą pasów ostrzegawczych
w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczy, nr 9.2
1.1.7. Zaleca się wyznaczenie miejsca postojowego przeznaczonego dla osób
z niepełnosprawnością na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczy,
nr 9.3
1.1.8. Zaleca się czytelne i kontrastowe oznaczenie numerów pięter (tak, aby były
widoczne z pozycji siedzącej oraz stojącej oraz przy wejściu i zejściu klatką
schodową) w budynku Domu Kultury.
1.1.9. Zaleca się czytelne i kontrastowe oznaczenie numerów pięter (tak, aby były
widoczne z pozycji siedzącej oraz stojącej oraz przy wejściu i zejściu klatką
schodową) w budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 327.
1

Szczegółowy opis oznaczeń wind: Projektowanie i adaptacja przestrzeni, PZN, Warszawa 2016, s 33.;
Standardy Dostępności dla Miasta Stołecznego Warszawy, Warszawa 2017, Miasto Stołeczne Warszawa, str. 61.
2
Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami, uwzględniając koncepcję uniwersalnego
projektowania- poradnik, wyd. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Warszawa 2017, str. 50;
Projektowanie i adaptacja przestrzeni publicznej do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących, zalecenia
i przepisy, 2016, PZN – str. 35,36; Standardy Dostępności dla Miasta Stołecznego Warszawy, Warszawa 2017,
Miasto Stołeczne Warszawa, str. 52.
3 Do wykorzystania w zakresie poprawnego wzoru- materiały i zdjęcia z publikacji Kamil Kowalski
„Projektowanie
bez
barierwytyczne”.
http://www.niepelnosprawni.pl/files/www.niepelnosprawni.pl/public/rozne_pliki/projektowanieBB21.pdf;
Standardy Dostępności dla Miasta Stołecznego Warszawy, Warszawa 2017, Miasto Stołeczne Warszawa, str. 38.
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1.2. Rekomendacje [powinny być wdrożone do 30.09.2018 r.]
1.2.1. Zaleca się zamontowanie nakładek na poręczach schodów w brajlu (np.
zawierających informacje o kierunku i numerze piętra) w budynku Stołecznego
Centrum Osób Niepełnosprawnych w Warszawie.
1.2.2. Zaleca się zamontowanie tabliczek oznaczenia toalet (obok drzwi od strony
klamki, w kontrastowym druku powieszonych na wysokości oczu oraz w brajlu)
w budynku Stołecznego Centrum Osób Niepełnosprawnych w Warszawie.
1.2.3. Zaleca się zamontowanie tabliczek z numerami gabinetów (wypukłe
kontrastowe numery oraz zapis w brajlu umieszczony nad klamką) w budynku
Stołecznego Centrum Osób Niepełnosprawnych w Warszawie.
1.3. Rekomendacje [mogą być wdrożone do 30.09.2018 r.] - brak
KRYTERIUM WPROWADZENIA REKOMENDACJI
 Oświadczenie dotyczące wykonania Rekomendacji (1.1.1. i 1.1.2.).
 Dokumentacja fotograficzna wprowadzonych we wskazanych miejscach zmian (1.1.3.
- 1.1.9.).
 Dokumentacja fotograficzna wprowadzonych we wskazanych miejscach zmian (1.2.1.
- 1.2.3.).
1.4.

Rekomendacje [nie będą wykorzystane w trakcie trwania projektu, a powinny być
wykorzystane po zakończeniu projektu]
1.4.1. Zaleca się wprowadzanie w życie przyjętych standardów i wytycznych przy
projektowaniu przestrzeni publicznej dostępnej dla każdego bez względu na
wiek i sprawność.
1.4.2. Zaleca się dostosowanie toalety do potrzeb osób poruszających się na wózku
w budynku Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, nr 9 (Powinna być możliwość
podjazdu wózkiem pod umywalkę, swobodnej możliwości manewru oraz
zamontowane poręcze po obydwu stronach toalety, zaleca się, alby lustra,
włączniki, dozowniki mydła, ręczniki, bateria znajdowały się na wysokości
zapewniającej dostęp z pozycji siedzącej i zapewniające dostęp osobom
z ograniczoną motoryką, zamontowanie systemu alarmowego).4
1.4.3. Zaleca się zastosowanie kontrastowych elementów dla osób słabowidzących
(np. oznaczenie za pomocą taśm zgodnie ze zdjęciem) w toaletach w Domu
Kultury Śródmieście, Muzeum Warszawy, Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczy nr 9, Straży Miejskiej, Szkole Podstawowej Specjalnej nr 327,

4

Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami, uwzględniając koncepcję uniwersalnego
projektowania- poradnik, wyd. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Warszawa 2017, str. 50-51;
Standardy Dostępności dla Miasta Stołecznego Warszawy, Warszawa 2017, Miasto Stołeczne Warszawa, str. 75.
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Teatrze Kwadrat, Urzędzie Miasta dla Dzielnicy Praga Północ, Stołecznym
Centrum Osób Niepełnosprawnych, Zespole Szkół Specjalnych.5
1.4.4. Zaleca się wyposażenie toalety w baterię umywalkową automatyczną lub
z przedłużonym uchwytem w budynku Urzędu Miasta dla dzielnicy Praga Północ.
1.4.5. Zaleca się zamontowanie windy w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczy,
nr 9.
1.4.6. Zaleca się utworzenie pomieszczeń we wszystkich budynkach (dla SCON
rekomendacja 1.1.3) wyposażonych w pętlę induktofoniczną w miejscach
dotyczących obsługi użytkowników. - Dom Kultury Śródmieście, Muzeum
Warszawy, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 9, Straż Miejska, Szkoła
Podstawowa Specjalna nr 327, Teatr Kwadrat, Urząd Miasta dla Dzielnicy PragaPółnoc, Urząd Pracy, Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych/
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, Zespół Szkół Specjalnych nr 85 i 213.
1.4.7. Zaleca się zamontowanie dźwiękowego i świetlnego systemu alarmowego
w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9 oraz świetlnego
systemu alarmowego w budynku Domu Kultury, Teatrze Kwadrat.
1.4.8. Zaleca się wnioskowanie do odpowiedniej instytucji o zamontowanie
sygnalizacji świetlej z informacją dźwiękową na przejściu dla pieszych w pobliżu
monitorowanych Instytucji.6- Dom Kultury Śródmieście, Muzeum Warszawy,
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 9, Straż Miejska, Szkoła
Podstawowa Specjalna nr 327, Urząd Miasta dla Dzielnicy Praga-Północ (jest
świetlna, nie ma dźwiękowej), Zespół Szkół Specjalnych nr 85 i 213.
1.4.9. Zaleca się zamontowanie poręczy po obu stronach kabiny windy w budynku
Urzędu Miasta dla dzielnicy Praga, w budynku Straży Miejskiej.
1.4.10. Zaleca się uzupełnienie procedur ewakuacyjnych (dla monitorowanych
budynków) zasadami uwzględniającymi potrzeby osób z niepełnosprawnością.

5

j.w. str. 50 oraz „Projektowanie i adaptacja przestrzeni publicznej do potrzeb osób niewidomych
i słabowidzących, zalecenia i przepisy”, 2016, PZN – str. 35,36
6
http://pzn.org.pl/osoby-niewidome-i-slabowidzace-w-przestrzeni-publicznej-zalecenia-przepisy-dobrepraktyki/; Standardy Dostępności dla Miasta Stołecznego Warszawy, Warszawa 2017, Miasto Stołeczne
Warszawa, str. 33.
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Zdjęcie: Przykładowe kontrastowe oznaczenia, opracowanie PZN

Ocena skutków społecznych, publicznych i finansowych w perspektywie krótkoi długoterminowej:
Poprzez wprowadzenie rekomendacji obecna infrastruktura badanych budynków i ich
otoczenia poprawi korzystanie z niej oraz zostanie w znacznym stopniu dostosowana do
potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wpłynie to również na poprawę dostosowania
omawianych budynków zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie uniwersalnego
projektowania.
Działania te poprawią dostępność dla użytkowników wymienionych wyżej budynków,
a w skali całego miasta niezbędne są wieloletnie działania zakrojone na szeroką skalę.
Wyznaczenie miejsc parkingowych wiąże się z poniesieniem kosztów zatrudnienia
specjalisty/wykonawcy i kosztów materiałów.
Oznakowanie łazienek, częściowe schodów związane jest z poniesieniem kosztów
finansowych (materiały: taśma, farba).
Dostosowanie toalet dla osób z niepełnosprawnościami na wózku, poręcze, całkowite
oznaczenie schodów, zamontowanie windy, pociągają za sobą znaczne koszty finansowe.
W perspektywie długoterminowej stopniowe wprowadzanie standardów i wytycznych przy
projektowaniu przestrzeni publicznej dostępnej dla każdego bez względu na wiek
i sprawność, przyczyni się do znaczącej poprawy dostępności Warszawy.
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2. Obszar: Dostosowanie formy informacji do potrzeb osób niepełnosprawnych (art. 21
Konwencji)
Opis stanu faktycznego:
Podczas badania stron internetowych jednostki monitorowanej przeprowadzonej przez
eksperta stwierdzono, że są one dostosowana częściowo według standardów WCAG 2.0.
(www.um.warszawa.pl i www.warszawa19115.pl) Badanie przeprowadził ekspert Akces Lab
– w załączeniu raport. Niewielka część dokumentów zamieszczonych na stronie jest w
formacie dostępnym. W Warszawie funkcjonuje 35 e-pracowni wyposażonych w 185
stanowisk komputerowych z których bezpłatnie mogą korzystać wszyscy mieszkańcy, a 7
z nich jest w pełni dostosowanych do korzystania przez osoby z niepełnosprawnością (35
stanowisk). Punkty w każdej dzielnicy (razem 50) zapewniają tłumaczenie PJM online i jest
ono także dostępne w Miejskim Centrum Kontaktu 19115. Zakładka „Polityka Społeczna”
zawiera wybiórcze informacje, jak dane teleadresowe placówek czy ogólne dokumenty. Na
stronie um.warszawa.pl jest przekierowanie na strony internetowe urzędów dzielnic, skąd
można wejść na stronę OPS, nie ma natomiast bezpośrednich linków. W zakładce „Załatw
Sprawę w Urzędzie” są zamieszczone wzory druków oraz informacje dotyczące tego jak się
przygotować, żeby załatwić sprawę w Urzędzie oraz podstawy prawne przysługiwania
określonych świadczeń. Ponadto na stronach OPS poszczególnych dzielnic nie ma
minimalnego standardu informacji. W rezultacie np. na stronie OPS dzielnicy Ursynów jest
wyczerpująca informacja na temat uprawnień OzN w zakresie pomocy społecznej, a na
stronie OPS Bielany są tylko informacje ogólne z ustawy o pomocy społecznej. Miasto
Warszawa dofinansowuje natomiast projekty z zakresu poradnictwa dla OzN realizowanych
przez NGO w różnorodnych dostosowanych formach (spotkania, porady mailowe,
telefoniczne), co znacząco poprawia dostępność formy informacji. Na terenie Warszawy
działa także punkt wsparcia, informacji i integracji dla osób z niepełnosprawnością
intelektualną (głównie zespół Downa) oraz ich rodzin. Od 2016 roku funkcjonuje PIKON –
Punkt Informacyjny dla Osób z Niepełnosprawnością. Informacje o działaniach na rzecz osób
z niepełnosprawnościami można odnaleźć na stornie WCPR (www.wcpr.pl/).
Rekomendacje i sposób ich wykorzystania:
2.1. Rekomendacje [mają być wdrożone do 30.09.2018 r.] - brak
2.2. Rekomendacje [powinny być wdrożone do 30.09.2018 r.]
2.2.1. Zaleca się przeanalizowanie raportu z audytu dostępności stron:
www.um.warszawa.pl; www.warszawa19115.pl i wykorzystanie go.
2.3. Rekomendacje [mogą być wdrożone do 30.09.2018 r.]
2.3.1. Zaleca się wprowadzenie systemowych rozwiązań monitorujących dostępność
stron internetowych jednostek organizacyjnych.
KRYTERIUM WPROWADZENIA REKOMENDACJI
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 Oświadczenie dotyczące wykonania Rekomendacji (2.2.1.; 2.3.1.).
2.4. Rekomendacje [nie będą wykorzystane w trakcie trwania projektu, a powinny być
wykorzystane po zakończeniu projektu]
2.4.1. Zaleca się zamieszczanie łatwo odnajdywalnych na stronie (np. w zakładce
„Informacje dla osób z niepełnosprawnością”) pełniejszych informacji
o uprawnieniach OzN w zakresie pomocy społecznej oraz rehabilitacji
społecznej i zawodowej na stronie Urzędu Miasta Warszawy lub zamieszczanie
linków do stron zawierających te informacje.
2.4.2. Zaleca się wprowadzenie minimalnego standardu informacji na stronach
dzielnicowych OPS, zawierających różne formy świadczeń pieniężnych
i niepieniężnych przysługujących osobom z niepełnosprawnością wraz
z kryteriami przysługiwania i trybem postepowania.
2.4.3. Zaleca się zgodnie z danymi zawartymi w analizie z punktu 2.2.1 stopniowe
wprowadzanie zmian na stronie http://www.um.warszawa.pl/, w szczególności
w następujących obszarach:
 Poprawy kontrastu dolnego szarego paska z linkami na stronie
 Poprawa sposobu wyświetlania etykiety pola wyszukiwarki na stronie;
 Sprawdzenia kompletności stosowania opisów alternatywnych do grafik
wykorzystywanych na stronach, w przypadku których incydentalnie zdarzają się
materiały zawierające istotne treści, pozbawione opisu umożlwiającego dotarcie do
tej treści przez osoby niewidome;
 Rezygnacji z linków powodujących otwarcie nowego okna lub nowej karty
w przeglądarce internetowej;
 Zmianę formy lub rozbudowanie opisów linków niezrozumiałych poza kontekstem
wizualnym (są to linku typu „czytaj więcej”, lub „dalej”, z których treści nie wynika to
wprost do jakich treści przekierowują odbiorcę);
 Zmianę widoczności fokusa na stronie, co umożliwi lepszą nawigację w serwisie za
pomocą klawiatury;
 Dodanie możliwości zmiany czcionek na większe i dynamicznego skalowania wielkości
strony, bez konieczności użycia suwaka poziomego w przypadku powiększenia strony;

Ocena skutków społecznych, publicznych i finansowych w perspektywie krótkoi długoterminowej:
Poprzez wprowadzenie rekomendacji zwiększy się dostępność stron internetowych oraz
innych form informacji co przyniesie poprawę w zakresie dostępności informacji dla osób
z niepełnosprawnością. Działania zaplanowane w dłuższej perspektywie wymagają nakładu
pracy i środków finansowych na monitoring. W ramach raportu nie zrobiono kalkulacji
środków.
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3. Obszar - Działania na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w instytucji (art. 8
ust. 2 Konwencji, art. 27 ust. 1 Konwencji)
Opis stanu faktycznego:
Z zebranych informacji wynika, że Urząd m.st. Warszawy nie osiąga 6 % wskaźnika
zatrudnienia osób z niepełnosprawnością. Instytucja monitorowana i Urząd Pracy realizują
projekty oraz prowadzą działania mające na celu promocje zatrudnienia osób
z niepełnosprawnością, poprzez kampanie informacyjne, współpracę z publicznymi służbami
zatrudnienia, współpracę z agencją pracy, bezpośredni kontakt ze środowiskiem
pracodawców, współpracę z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz
zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, odpowiednie zapisy w ogłoszeniach o pracy
(informacja czy w miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia osiągnięto 6%
wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, informacje o dostosowaniu miejsca
pracy
do
potrzeb
OzN),
bezpośredni
kontakt
ze
środowiskiem
osób
z niepełnosprawnościami. Realizowany jest projekt „Praca dla Nas”, którego celem jest
aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami i zwiększenie zatrudnienia tych osób
w Urzędzie m.st. Warszawy. Projekt zakłada osiągnięcie wskaźnika do 2020 r. w Urzędzie
m.st. Warszawy. Jak wynika z informacji na stronie www.wazon.org.pl, z 23 maja 2018r.
w ostatnich tygodniach zatrudnienie w ramach projektu otrzymało dziesięciu uczestników.
Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy zatrudnił dwie uczestniczki projektu. Urząd
Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy zaproponował zatrudnienie dwóm osobom.
Centrum Kontaktu zdecydowało się zatrudnić jednego uczestnika. Z kolei biura: Biuro
Administracji i Spraw Obywatelskich, Gabinet Prezydenta, Biuro Nadzoru Właścicielskiego,
Biuro Kadr i Szkoleń oraz Biuro Spraw Dekretowych zatrudniły po jednej osobie.
Rekomendacje i sposób ich wykorzystania:
3.1. Rekomendacje [mają być wdrożone do 30.09.2018 r.] - brak
3.2. Rekomendacje [powinny być wdrożone do 30.09.2018 r.] - brak
3.3. Rekomendacje [mogą być wdrożone do 30.09.2018 r.] - brak
KRYTERIUM WPROWADZENIA REKOMENDACJI - brak
3.4. Rekomendacje [nie będą wykorzystane w trakcie trwania projektu, a mogą być
wykorzystane po zakończeniu projektu]
3.4.1. Zaleca się umieszczanie w ogłoszeniach o pracę informacji o treści uprawnienia,
o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.) „W toku
naboru komisja wyłania nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów,
spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających
wymagania dodatkowe, których przedstawia kierownikowi jednostki celem
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3.4.2.
3.4.3.

zatrudnienia wybranego kandydata. Jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia
osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu
poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%,
pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem
kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o
ile znajduje się w gronie osób, o których mowa w ust. 1.”.
Zaleca się kontynuowanie działań pozwalających na osiąganie 6% wskaźnika
zatrudnienia.
Zaleca się, aby przy zatrudnianiu osoby z niepełnosprawnością zapewnić
dostosowanie stanowiska pracy zgodnie z potrzebami pracownika wynikającymi
z niepełnosprawności (np. ergonomiczne biurko i krzesło, komputer z
odpowiednim oprogramowaniem, odpowiednie oświetlenie itp.)7

Ocena skutków społecznych, publicznych i finansowych w perspektywie krótkoi długoterminowej:
Ocena skuteczności projektu umożliwi zaplanowanie nowych działań prozatrudnieniowych
w jednostce, poza podejmowanymi dotychczas w ramach obowiązków ustawowych
i dodatkowych inicjatyw.
Działania wyznaczone do realizacji w dłuższej perspektywie będą wymagały większego
nakładu pracy pracowników jednostki oraz wkładu finansowego, natomiast mogą przyczynić
się do zwiększenia zatrudnienia OzN w monitorowanej instytucji.

4. Obszar: działania informacyjne ukierunkowane na zwalczanie stereotypów,
podnoszenie świadomości dotyczącej praw i godności osób niepełnosprawnych oraz
promocji zatrudnienia osób niepełnosprawnych (art. 8; 12; 27 Konwencji)
Opis stanu faktycznego:
Na podstawie zebranych danych ustalono, że monitorowane instytucje podejmują liczne
działania informacyjne skierowane do społeczeństwa, a dotyczące praw osób
z niepełnosprawnością w formie wspierania imprez charytatywno-integracyjnych dla osób
z niepełnosprawnością, umieszczania plakatów, reklam zewnętrznych. Działają liczne
platformy współpracy Miasta z obywatelami. Miasto realizuje we współpracy z organizacjami
pozarządowymi liczne projekty mające na celu podnoszenie świadomości dotyczącej praw
OzN. Warszawa dofinansowywała również specjalistyczne poradnictwo społeczno-prawne,
obywatelskie, psychologiczne, rodziny-rodzinom, działania informacyjne realizowane przez

7

Art.16-17, 19 oraz art. 20 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1065)
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szereg organizacji pozarządowych. Niektóre z inicjatyw Warszawy w zakresie działań
informacyjnych omówiono wyżej, w części dot. dostosowania formy informacji.
Trudno znaleźć na stronie Miasta czy dzielnic informacje o innych usługach, jak usługi
asystenckie, czy dowóz specjalistyczny, bo wymaga to wielokrotnego wyszukiwania –
zakładka „Polityka społeczna” – na dole strony zakładka „Niepełnosprawność”. Nie ma
zbiorczej informacji o mieszkaniach chronionych czy środowiskowych domach samopomocy
(poza danymi teleadresowymi i planami pracy). Brak łatwej do uzyskania informacji
o usługach ogranicza dostęp do nich.
Natomiast należy odnotować, że w nowych informacjach na stronach internetowych Miasta
oraz w wystąpieniach urzędników używane jest z reguły pojęcie „osoba
z niepełnosprawnością” zamiast pojęcia „osoba niepełnosprawna”.
Rekomendacje i sposób ich wykorzystania:
4.1. Rekomendacje [mają być wdrożone do 30.09.2018 r.]
4.1.1. Zaleca się aby Urząd m.st. Warszawy podjął analizę podejmowanych w roku
2017 działań informacyjnych ukierunkowanych na zwalczanie stereotypów,
podnoszenie świadomości dotyczącej praw OzN oraz rozpoczęcia
opracowywania wniosków pozwalających na dalsze planowanie działań.
4.1.2. Zaleca się kontynuowanie działań informacyjnych na temat niepełnosprawności
i działań prowadzonych na rzecz osób z niepełnosprawnością.
4.2. Rekomendacje [powinny być wdrożone do 30.09.2018 r.] - brak
4.3. Rekomendacje [mogą być wdrożone do 30.09.2018 r.] – brak
KRYTERIUM WPROWADZENIA REKOMENDACJI



Informacja o rozpoczęciu analizy działań (4.1.1.).
Oświadczenie dotyczące wykonania Rekomendacji (4.1.2.- 4.1.2).

4.4. Rekomendacje [nie będą wykorzystane w trakcie trwania projektu, a mogą być
wykorzystane po zakończeniu projektu]
4.4.1. Zaleca się zamieszczanie łatwo odnajdywalnych na stronie (np. w zakładce
„Informacje dla osób z niepełnosprawnością”) pełniejszych informacji
o uprawnieniach OzN, warunkach i obowiązkach w zakresie pomocy społecznej
oraz rehabilitacji społecznej i zawodowej na stronach Urzędu m.st. Warszawy
lub zamieszczanie linków do stron zawierających te informacje.
4.4.2. Zaleca się stworzenie na stronie internetowej miasta łatwo odnajdywalnej
zakładki skierowanej do osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, zawierającej
informacje o formach wsparcia oferowanych przez m.st Warszawę
w szczególności placówki oświatowe, pomocy społecznej, rehabilitacji
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4.4.3.

społecznej i zawodowej, systemowe i projektowe oraz możliwościach ubiegania
się o to wsparcie (np. jak zakładka „dla seniora”).
Zaleca się wprowadzenie informacji na stronach dzielnicowych OPS,
zawierających różne formy świadczeń pieniężnych i niepieniężnych
przysługujących osobom z niepełnosprawnością wraz z kryteriami
przysługiwania i trybem postepowania.

Ocena skutków społecznych, publicznych i finansowych w perspektywie krótkoi długoterminowej:
Powyższe działania pozytywnie wpłyną na obraz osoby z niepełnosprawnością. Zwiększą
również wiedzę mieszkańców Warszawy o podejmowanych przez Miasto działaniach na
rzecz osób z niepełnosprawnością i stanowić będą przykłady dobrych praktyk. Zebranie
informacji o prawach i sprawach osób z niepełnosprawnością ułatwią znacznie dostęp do
informacji a przez to znacząco podniesie świadomości praw osób z niepełnosprawnością oraz
promocji zatrudnienia tych osób.
Realizacja rekomendacji może wiązać się z kosztami nakładu pracy na przygotowanie
informacji.

5. Konsultacje społeczne w instytucji (art. 29 lit. b Konwencji)
Opis stanu faktycznego:
Na podstawie zebranych danych z udostępnionej dokumentacji na stronach internetowych
jednostki monitorowanej, oraz wywiadu z pracownikami jednostki zespół monitorujący
ustalił, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy Urząd m.st. Warszawa przeprowadził minimum po
jednej konsultacji na miesiąc na każdą dzielnicę (12x18) – w sumie ponad 200 konsultacji.
Informacje o konsultacjach były i są umieszczane na stronie internetowej (specjalna zakładka
„Konsultacje społeczne”) w formacie dostępnym oraz tablicach ogłoszeń na terenie Miasta,
na dużych bezpośrednich spotkaniach konsultacyjnych zapewniony był tłumacz języka
migowego oraz ogłaszano je w radiu, prasie oraz telewizji lokalnej. Konsultacje były dostępne
dla osób z niepełnosprawnością. W niektórych przypadkach nie zapewniono wystraczającej
dostępności dla osób na wózkach.
Zespół monitoringowy ustalił, iż w zakresie prowadzenia konsultacji społecznych Instytucja
podjęła odpowiednie działania i były one wystarczające. Tym samym, działania te są zgodne
są z wymogami polskiego prawa oraz prawami określonymi w Konwencji.
Rekomendacje i sposób ich wykorzystania:
5.1. Rekomendacje [mają być wdrożone do 30.09.2018 r.] – brak
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5.2. Rekomendacje [powinny być wdrożone do 30.09.2018 r.] – brak
5.3. Rekomendacje [mogą być wdrożone do 30.09.2018 r.] – brak
KRYTERIUM WPROWADZENIA REKOMENDACJI - brak
5.4. Rekomendacje [nie będą wykorzystane w trakcie trwania projektu, a powinny być
wykorzystane po zakończeniu projektu]
5.4.1.
5.4.2.

5.4.3.

Zaleca się prowadzenie konsultacji społecznych w lokalach dostępnych dla osób
z niepełnosprawnością.
Zaleca się wytypowanie lokali służących bezpośrednim konsultacjom
społecznym, możliwie najlepiej dostosowanych do potrzeb osób
z niepełnosprawnością Zaleca się działania w celu pełnego dostosowania
wytypowanych lokali do potrzeb osób z niepełnosprawnością (instalację pętli
indukcyjnych i urządzeń do audiodeskrypcji w trakcie konsultacji, możliwość
zapewnienia stosowania napisów symultanicznych i tłumacza PJM podczas
konsultacji, jeżeli uczestniczą w nich osoby z zaburzeniami słuchu).
Zaleca się dbanie o to, aby konsultacje społeczne były przeprowadzane zgodnie
z wytycznymi WCAG 2.0. (na poziomie AA), zgodnie z obowiązującym prawem.

Ocena skutków społecznych, publicznych i finansowych w perspektywie krótkoi długoterminowej:
Realizacja rekomendacji może wpłynąć na zwiększenie liczby osób biorących udział
w konsultacjach. W obszarze konsultacji społecznych sformułowano rekomendacje do
wdrożenia po zakończeniu projektu, ponieważ pociągają za sobą poważne koszty i wysiłek
organizacyjny. Przyczynią się natomiast do jeszcze lepszego wdrażania Konwencji ONZ
w zakresie udziału OzN w konsultacjach społecznych i zwiększenia wpływu na swoją sytuację.

6. Obszar: kompetencje pracowników instytucji (art. 4 Konwencji)
Opis stanu faktycznego:
Na podstawie zebranych danych ustalono, że pracownicy Urzędu Miasta i jego jednostek
organizacyjnych mogą zgłaszać swoje potrzeby dotyczące szkoleń w zakresie problematyki
osób z niepełnosprawnością poprzez Biuro Kadr i Szkoleń, w tym w ramach określania
indywidualnych potrzeb szkoleniowych wraz z prowadzonymi okresowo ankietami oraz
bankami pomysłów i propozycji usprawnień. Za obszar szkoleń w Urzędzie Miasta odpowiada
Biuro Kadr i Szkoleń, nie odpowiada za szkolenia w jednostkach organizacyjnych. Pracownicy
instytucji i jej jednostek uczestniczą w wielu szkoleniach. W roku 2013 i potem kolejno 2015
zespół rekrutacji zorganizował i przeprowadził we współpracy z miejskim Urzędem Pracy cykl
szkoleń nt. „Osoba niepełnosprawna – stażysta i kolega w pracy”. W obydwu edycjach wzięło
udział ok. 140 pracowników Urzędu m. st. Warszawy. Ponadto prowadzone są spotkania
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upowszechniające wiedze w ramach projektu „Praca dla nas!” oraz w ramach działań
upowszechniających Pełnomocnika ds. dostępności.
Rekomendacje i sposób ich wykorzystania:
6.1. Rekomendacje [mają być wdrożone do 30.09.2018 r.]
6.1.1. Zaleca się przeprowadzenie, zgodnie z przyjętymi przez miasto planami, szkoleń
i warsztatów; spotkań uświadamiająco-warsztatowych dla 250 pracowników
dotyczących dostępności architektonicznej, dostępności cyfrowej, dostępności
inwestycji uwzględniających potrzeby osób z niepełnosprawnościami.
6.2. Rekomendacje [powinny być wdrożone do 30.09.2018 r.] -brak
6.3. Rekomendacje [mogą być wdrożone do 30.09.2018 r.] – brak
KRYTERIUM WPROWADZENIA REKOMENDACJI
 Informacje o zrealizowanych i zaplanowanych do końca roku 2018 szkoleń (6.1.1.).
6.4. Rekomendacje [nie będą wykorzystane w trakcie trwania projektu, a mogą być
wykorzystane po zakończeniu projektu]
6.4.1.

Zaleca się wprowadzenie zasady przeprowadzania szkolenia z zakresu obsługi
klienta z niepełnosprawnością dla nowych pracowników Instytucji oraz jej
jednostek, którzy będą mieli bezpośredni kontakt z klientami
z niepełnosprawnością.

Ocena skutków społecznych, publicznych i finansowych w perspektywie krótkoi długoterminowej:
Podniesienie kompetencji pracowników spowoduje ułatwienie pracownikom kontaktów
z osobami z niepełnosprawnością.
Przeprowadzenie szkoleń wiąże się z poniesieniem kosztów finansowych.
7. Obszar: Wypełnienie obowiązków ogólnych wynikających z Konwencji (art.
4 Konwencji)
Opis stanu faktycznego:
Potrzeby osób z niepełnosprawnościami są konsultowane przy tworzeniu aktów prawnych
i przepisów dotyczących praw osób z niepełnosprawnością, a także uzgadniane
z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnością.
W mieście obowiązuje Warszawski Program Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością
na lata 2010-2020 uchwalony zanim Polska ratyfikowała Konwencję. Program jest
monitorowany. 23 października 2017 r., Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st.
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Warszawy podpisała zarządzenie w sprawie standardów i wytycznych przy projektowaniu
przestrzeni publicznej dostępnej dla każdego – bez względu na wiek i sprawność. W mieście
obowiązują procedury mające na celu respektowanie praw osób z niepełnosprawnością:
w zakresie architektury „projektowanie uniwersalne”, w zakresie dostępności cyfrowej
standardy WCAG2.0. Na stronie internetowej jest zakładka umożliwiająca przyjmowanie
zgłoszeń także dotyczących spraw dyskryminacji. Miasto stosuje w większości klauzule
społeczne w zamówieniach publicznych.
Rekomendacje i sposób ich wykorzystania:
7.1. Rekomendacje [mają być wdrożone do 30.09.2018 r.]
7.1.1. Zaleca się umieszczenie treści Konwencji ONZ w dostępnej formie i łatwym do
znalezienia miejscu na stronie internetowej Miejskiej Polityki Społecznej
w celu zwrócenia uwagi mieszkańców Warszawy na jej treść i związaną z nią
problematykę.
7.2. Rekomendacje [powinny być wdrożone do 30.09.2018 r.] - brak
7.3. Rekomendacje [mogą być wdrożone do 30.09.2018 r.] - brak
KRYTERIUM WPROWADZENIA REKOMENDACJI
 Aktywny link do strony internetowej zawierającej treść Konwencji ONZ (7.1.1.).
7.4. Rekomendacje [nie będą wykorzystane w trakcie trwania projektu, a mogą być
wykorzystane po zakończeniu projektu]
7.4.1. Zaleca się wspieranie badań, programów i innych przedsięwzięć mających na
celu
lepsze
wdrażanie
Konwencji
ONZ
o
Prawach
osób
z Niepełnosprawnościami.
Ocena skutków społecznych, publicznych i finansowych w perspektywie krótkoi długoterminowej:
Realizacja rekomendacji w zakresie zamieszczenia tekstu Konwencji stanowić będzie
jednoznaczną informację, że Warszawa przykłada dużą wagę do Konwencji ONZ
i obowiązków, jakie wynikają z niej dla Miasta. Przyczyni się to do zwiększenia wrażliwości
urzędników, władz Miasta, innych podmiotów oraz osób fizycznych na potrzeby osób
z niepełnosprawnością zawarte w Konwencji ONZ. Nie wymaga ona nakładów finansowych.
Rekomendacje nie pociągają za sobą dodatkowych kosztów finansowanych.
Natomiast wspieranie badań, programów i innych przedsięwzięć mających na celu lepsze
wdrażanie Konwencji ONZ o Prawach osób z Niepełnosprawnościami, to zalecenie
wszechstronne, długofalowe i mogące wiązać się ze znacznymi kosztami.
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8. Obszar: Dostęp do informacji o usługach ofertach pracy i szkoleniach
Opis stanu faktycznego:
Instytucja podejmuje działania na rzecz zapewnienia dostępu do informacji o ofertach pracy
usługach urzędów pracy oraz innych poza systemowych ofertach dla osób
z niepełnosprawnościami (za pośrednictwem organizacji pozarządowych, bezpośrednio
kontaktując się z osobami z niepełnosprawnością, na stronie internetowej
www.wazon.org.pl oraz urzędów pracy). Na stronach urzędu pracy można znaleźć
wyczerpujące informacje dotyczące zatrudniania osób z niepełnosprawnością. Na stronie
internetowej Urzędu Pracy m.st. Warszawy www.up.warszawa.pl znajduje się specjalna
podstrona dla osób z niepełnosprawnością z zakładkami: Osoby z niepełnosprawnością –
rejestracja; Osoby z niepełnosprawnością – bezrobotne; Osoby z niepełnosprawnością –
poszukujące pracy; Osoby z niepełnosprawnością prowadzące działalność gospodarczą.
Ponadto na stronie znajdują się informacje dla pracodawców zatrudniających osoby
z niepełnosprawnością o dofinansowaniach PFRON. Udostępniono także „Przewodnik –
osoba z niepełnosprawnością intelektualną w urzędzie pracy” (do pobrania). Dodatkowo
dział obsługi osób z niepełnosprawnościami oferuje wsparcie tłumacza języka migowego
dzięki współpracy z Migam.org. Urząd Pracy podejmował także wiele działań mających na
celu dostęp do informacji o ofertach pracy i usługach na rzecz osób z niepełnosprawnością
np. właśnie powołanie działu obsługi osób z niepełnosprawnością, przeszkolenie
pracowników w posługiwaniu się językiem migowym, tłumaczenie migowe on-line,
współpraca z NGO i pracodawcami. Pracownicy Urzędu Pracy są przeszkoleni w zakresie
praw osób z niepełnosprawnościami, dostosowania usług, większość pracowników także
w zakresie obsługi klienta z niepełnosprawnością.
8.1. Rekomendacje [mają być wdrożone do 30.09.2018 r.] - brak
8.2. Rekomendacje [powinny być wdrożone do 30.09.2018 r.] - brak
8.3. Rekomendacje [mogą być wdrożone do 30.09.2018 r.] – brak
KRYTERIUM WPROWADZENIA REKOMENDACJI - brak
8.4. Rekomendacje [nie będą wykorzystane w trakcie trwania projektu, a mogą być
wykorzystane po zakończeniu projektu]
8.4.1. Zaleca się popularyzację dobrych praktyk w zakresie działań urzędu pracy oraz
innych inicjatywach Miasta w zakresie aktywizacji zawodowej osób
z niepełnosprawnością.
Ocena skutków społecznych, publicznych i finansowych w perspektywie krótkoi długoterminowej:
Nie dotyczy.
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9. Obszar: Dostępność przestrzeni publicznych (art. 9 Konwencji)
Opis stanu faktycznego:
Na podstawie zebranych danych zespół monitorujący ustalił, że Instytucja posiada
w dokumentach strategicznych zapisy dotyczące działań na rzecz dostępności przestrzeni
publicznej (Warszawski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2010 –
2020; Standardy dostępności dla m.st. Warszawy, Standardy Projektowe i wykonawcze
infrastruktury dla pieszych w m. st. Warszawy i Wytyczne projektowe i wykonawcze
infrastruktury dla pieszych w m. st. Warszawa). Brak danych dotyczących monitorowania
potrzeb mieszkańców z tego zakresu. W budżecie są środki przeznaczane na rzecz
zwiększenia dostępności przestrzeni publicznej.
Rekomendacje i sposób ich wykorzystania:
9.1. Rekomendacje [mają być wdrożone do 30.09.2018 r.]
9.1.1. Zaleca się stopniowe dokonywanie przez Urząd m.st. Warszawy oceny
zastosowanych nawierzchniowych rozwiązań dotykowych na ulicach Warszawy
zgodnie z przyjętymi w 2017 roku Standardami Dostępności dla m.st. Warszawy.
9.2. Rekomendacje [powinny być wdrożone do 30.09.2018 r.] - brak
9.3. Rekomendacje [mogą być wdrożone do 30.09.2018 r.] – brak
KRYTERIUM WPROWADZENIA REKOMENDACJI
 Informacja o rozpoczęciu analizy działań (9.1.1.).
9.4. Rekomendacje [nie będą wykorzystane w trakcie trwania projektu, a mogą być
wykorzystane po zakończeniu projektu]
9.4.1. Zaleca się na podstawie dokonanej oceny (w pkt. 9.4.1) ewentualne
wprowadzenie modyfikacji do Standardów Dostępności dla m.st. Warszawy.
Ocena skutków społecznych, publicznych i finansowych w perspektywie krótkoi długoterminowej:
Realizacja rekomendacji podniesie poziom dostosowania przestrzeni publicznej Instytucji.
Zaadaptowanie przestrzeni publicznej pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa osób
z niepełnosprawnością oraz wpłynie na zwiększenie ich samodzielności.
Realizacja rekomendacji długofalowej pociąga za sobą znaczne nakłady pracy oraz
poniesienie dużych środków finansowych.
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10. Obszar: Dostępność usług i urządzeń dla osób z niepełnosprawnościami (art. 28
Konwencji)
Opis stanu faktycznego:
Na podstawie zebranych danych zespół monitorujący ustalił, że informacje o usługach dla
osób z niepełnoprawnością są dostępne na stronach internetowych, choć odnalezienie ich
jest trudne. Usługi świadczone w systemie pomocy społecznej są wymienione na stronach
OPS dzielnic, natomiast tylko na części z nich informacje wychodzą poza cytaty z ustawy
o pomocy społecznej i są na tyle szczegółowe, że stanowią istotne ułatwienie w staraniach
o skorzystanie z tych usług. Inne ograniczenia w dostępie do informacji omówiono
w obszarze 4.
Miasto podejmuje natomiast wiele działań na rzecz zwiększenia ilości i dostępności usług.
W mieście świadczonych jest najwięcej w skali kraju specjalistycznych usług opiekuńczych.
Podejmowane są działania na rzecz deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób
z niepełnosprawnościami. Warszawa współpracuje w tym zakresie z wieloma organizacjami
pozarządowymi. W mieście działają setki instytucji prowadzonych przez organizacje
pozarządowe. Wiele tych placówek prowadzących działalność na rzecz OzN (oświatowych,
zdrowotnych, z zakresu wsparcia społecznego, rehabilitacji i aktywizacji zawodowej) mieści
się w siedzibach udostępnianych przez Miasto na preferencyjnych warunkach. Wiele
placówek takich jak mieszkania chronione prowadzonych jest na zlecenie Miasta.
Opracowanie to zawiera diagnozy, wskazanie barier oraz potrzeby środowiska w kluczowych
dziedzinach usług. W niniejszym Raporcie, z uwagi na jego większy zakres, sformułowano
rekomendacje na wyższym poziomie ogólności lub te, które nie pojawiały się w materiałach
już istniejących.
10.1. Rekomendacje [mają być wdrożone do 30.09.2018 r.] - brak
10.2. Rekomendacje [powinny być wdrożone do 30.09.2018 r.] - brak
10.3. Rekomendacje [mogą być wdrożone do 30.09.2018 r.] - brak
KRYTERIUM WPROWADZENIA REKOMENDACJI - brak
10.4. Rekomendacje [nie będą wykorzystane w trakcie trwania projektu, a mogą być
wykorzystane po zakończeniu projektu]
10.4.1. Zaleca się stopniowe analizowanie przez Urząd Miasta st. Warszawa
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami lokali użyteczności publicznej
wykorzystywanych na działalność usługową.
10.4.2. Zaleca się podjęcie intensywniejszych działań na rzecz osób z
niepełnosprawnościami w zakresie następujących ustawowych zadań z zakresu
pomocy społecznej:
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- analizy i oceny zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy
społecznej;
- realizacji zadań wynikających z rozeznania potrzeb społecznych;
- rozwijania nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach
zidentyfikowanych potrzeb;
W ramach tych działań możliwe jest:
-- przygotowanie projektu ankiety indywidualnej (nie anonimowej) dla osób z
niepełnosprawnością i ich rodzin. Ankieta powinna odnosić się w szczególności do
takich kwestii jak zapotrzebowanie na SUO, zapotrzebowanie bieżące i przewidywane
w okresie do 10 lat na miejsca w dziennych placówkach dla dorosłych – ŚDS, WTZ,
ZAZ, ZPCH, na miejsca w placówkach całodobowej opieki okresowego pobytu, oraz
miejsca w placówkach całego pobytu z uwzględnieniem stopnia i rodzaju
niepełnosprawności.
- przygotowanie projektu trybu realizacji ankiety (w szczególności sposób wypełnienia
- np. na stronie internetowej, ponadto do pobrania druku ze strony internetowej,
druki dostępne w urzędzie miasta i dzielnicowych OPS, możliwość złożenia osobiście,
listownie, drogą elektroniczną, sposób informowania o ankiecie, zasady współpracy
z NGO, okres trwania zbierania danych, ochrona danych osobowych, itp.
- zrealizowanie ankiety z zastosowaniem wszechstronnych form składania ankiety
oraz promocji, we współpracy z NGO i analizę pozyskanych danych
- regularne zbieranie informacji na temat potrzeb osób z niepełnosprawnością, np.
raz na trzy lata realizowanie ankiety badającej potrzeby osób dorosłych i dzieci z
niepełnosprawnościami, uwzględniając rozwój dzieci i ścieżkę życiową osób dorosłych
w perspektywie krótkoterminowej (to jest do roku) oraz długoterminowej (to jest do
10 lat).
- regularne dokonywanie oceny potrzeb osób z niepełnosprawnością w zakresie
placówek dziennego i całodobowego pobytu w perspektywie krótkoi długoterminowej.
- tworzenie planów zaspokajania potrzeb osób z niepełnosprawnością w zakresie
placówek dziennego i całodobowego pobytu i stopniową ich realizację
- publikowanie planów i przeprowadzanie w tym zakresie konsultacji społecznych.
10.4.3 Zaleca się prowadzenie punktu informacyjnego udzielającego informacji
i zbierającego informacje o problemach i barierach osób z niepełnosprawnością.
10.4.4 Zaleca się prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla osób ze specyficznymi
niepełnosprawnościami
10.4.5 Zaleca
się
opracowanie
Informatora
dla
dorosłych
osób
z niepełnosprawnościami i ich rodzin analogicznie, jak opracowany „Mazowiecki
informator dla rodziców i opiekunów dziecka z niepełnosprawnością”.
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Ocena skutków społecznych, publicznych i finansowych w perspektywie krótko
i długoterminowej:
W perspektywie długoterminowej sformułowano liczne rekomendacje, których realizacja
będzie wymagała licznych działań organizacyjnych i środków finansowych. Stopniowa
realizacja tych zaleceń ma na celu stworzenie prawdziwej polityki społecznej wobec
mieszkańców Warszawy dotkniętych niepełnosprawnością. Jej realizacja zależała będzie
jednak od wielu czynników, w tym przepisów prawa ogólnie obowiązującego, środków
finansowych na zadania zlecone, środków Miasta na zadania własne.

11

Obszar: dostępność wydarzeń z zakresu kultury, rekreacji, wypoczynku i sportu (art.
30 Konwencji)
Opis stanu faktycznego:
Na podstawie zebranych danych zespół monitorujący ustalił, że w instytucji monitorowanej
działa w obszarze kultury 68 jednostek organizacyjnych. 6 ponad dzielnicowych instytucji
kultury jest w dużym stopniu dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością, nie
jest znana liczba dzielnicowych instytucji kultury dostosowanych do potrzeb osób
z niepełnosprawnością. W obszarze rekreacji, wypoczynku i sportu działa 18 jednostek
organizacyjnych. Każda jednostka ma w zarządzaniu od kilku do kilkudziesięciu obiektów
sportowych. Łącznie na terenie miasta w 68 lokalizacjach jest ponad 120 obiektów. Obiekty
te są w bardzo różnym stopniu dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
Informacje o wydarzeniach są w dostępnej formie na stronie internetowej, istnieje
możliwość dotarcia na wydarzenia transportem publicznym; jeśli to konieczne organizowany
jest transport dla osób z niepełnosprawnością. Zapewnione są wydzielone miejsca
parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. W czasie większości wydarzeń są instalowane
pętle indukcyjne, jest realizowana audiodeskrypcja. Są organizowane szkolenia z zakresu
obsługi osób z niepełnosprawnością. Biuro Kultury m.st. Warszawy systematycznie prowadzi
szkolenia w instytucjach kultury w zakresie zapewnienia dostępności. Biuro Sportu i Rekreacji
współorganizowało szkolenia w zakresie dostępności obiektów sportowych w ośrodkach
sportu i rekreacji. W wydarzeniach, których odbiorcami są osoby z niepełnosprawnościami
na organizatorze spoczywa obowiązek zatrudnienia do realizacji zadania wykwalifikowanej
kadry. W Mieście brakuje standardów dostępności wydarzeń więc stopień ich dostosowania
jest bardzo różny i zależny od świadomości i dobrej woli organizatorów. Trwa proces
przygotowania Wytycznych dostępności wydarzeń dla m.st. Warszawy, w połowie 2018 r.
odbyły się konsultacje społeczne projektu wytycznych.
Rekomendacje i sposób ich wykorzystania:
11.1

Rekomendacje [mają być wdrożone do 30.09.2018 r.]
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11.1.1

Zaleca się opracowanie przez Urząd M. St. Warszawy wytycznych dostępności
wydarzeń kulturalnych w Warszawie.
11.2 Rekomendacje [powinny być wdrożone do 30.09.2018 r.] - brak
11.3 Rekomendacje [mogą być wdrożone do 30.09.2018 r.] - brak
KRYTERIUM WPROWADZENIA REKOMENDACJI
 Opracowane wytyczne dostosowania wydarzeń kulturowych (11.1.1).
11.4 Rekomendacje [nie będą wykorzystane w trakcie trwania projektu, a mogą być
wykorzystane po zakończeniu projektu]
11.4.1 Zaleca się kontynuowanie działań na rzecz poprawy dostępności
architektonicznej z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania do
wszystkich obiektów kultury, rekreacji, wypoczynku i sportu.
11.4.2 Zaleca się kontynuowanie działań na rzecz poprawy dostępności percepcyjnej
do dóbr kultury, imprez - możliwość dotykowego oglądania (np. wystaw),
audiodeskrypcja (np. obrazów oraz filmów), napisy dla głuchych, teksty proste
oraz stosowanie pętli indukcyjnych i zapewnienie tłumaczy języka migowego,
gdy ktoś zgłosi taką potrzebę na wydarzeniach sportowych, kulturalnych,
wystawach itp. zgodnie ze standardami dostępności oraz potrzebami OzN.
11.4.3 Zaleca się organizowanie czasu wolnego dzieci podczas ferii i wakacji
z uwzględnieniem potrzeb i możliwości dzieci z niepełnosprawnościami.
Ocena skutków społecznych, publicznych i finansowych w perspektywie krótko
i długoterminowej:
Realizacja długoterminowych rekomendacji pociąga za sobą znaczne koszty. Natomiast
zrealizowanie ich pozwoli na zapewnienie pełnej dostępności do wszystkich wydarzeń
kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych.

12 Obszar - Działania na rzecz dostępności transportu publicznego i specjalistycznego
Opis stanu faktycznego:
Na terenie, na którym znajdują się instytucje działa komunikacja publiczna, prowadzone są
działania informacyjne na temat możliwości korzystania z komunikacji miejskiej
dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnością (informacja o kursach dostosowanych
w komunikacji). Informacja o możliwościach i warunkach skorzystania z usług transportu jest
dostępna na stronach internetowych, nie w pełni zgodnie ze standardem WCAG 2.0, ale są
podjęte działania w tym celu. Dostępne są ulgowe opłaty za przejazd środkami publicznego
transportu zbiorowego (zasady przysługiwania ulg są także dostępne na stronie
internetowej). Zwiększenie mobilności osoby z niepełnosprawnością jest stale realizowane
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poprzez przebudowę przystanków, wymianę taboru komunikacji miejskiej na
niskopodłogowe wraz z informacjami głosowymi wewnątrz i na zewnątrz oraz zapewnienie
usług specjalistycznego przewozu osób z niepełnosprawnością. Specjalistyczny transport dla
osób z niepełnosprawnością jest zapewniony do 2020r. i odbywa około 30 tyś. kursów
rocznie. Organizacje pozarządowe sygnalizują dwie bariery:
 brak możliwości zarezerwowania transportu z większym wyprzedzeniem,
ewentualnie transportu regularnego
 brak
transportu
zbiorczego
dla
całkowicie
niesamodzielnych
osób
z niepełnosprawnościami – na przykład do placówki - tańszego i bardziej
ekonomicznego, niż indywidualny transport, a bardzo potrzebnego z punktu widzenia
osób z niepełnosprawnością.
Rekomendacje i sposób ich wykorzystania:
12.1 Rekomendacje [mają być wdrożone do 30.09.2018 r.] – brak
12.2 Rekomendacje [powinny być wdrożone do 30.09.2018 r.] – brak
12.3 Rekomendacje [mogą być wdrożone do 30.09.2018 r.] – brak
KRYTERIUM WPROWADZENIA REKOMENDACJI - brak
12.4 Rekomendacje [nie będą wykorzystane w trakcie trwania projektu, a mogą być
wykorzystane po zakończeniu projektu]

12.4.1 Zaleca

się poprawę infrastruktury przystankowej poprzez ocenę przystanków
i opracowanie planu wdrożenia dostosowania ich do potrzeb OzN opisanych
w Standardach dostępności.

12.4.2 Zaleca się przeanalizowanie wniosków wypracowanych przez Społeczną

12.4.3

12.4.4

12.4.5

Warszawską Radę Transportu Publicznego, ocenę możliwości ich wdrożenia
i opracowanie planu wdrażania.
Zaleca się oszacowanie potrzeb w zakresie transportu specjalistycznego w celu
usprawnienie tych usług poprzez: np. zróżnicowanie pojazdów (busy, auta
osobowe), oszacowanie liczby korzystających z usługi i mechanizmów
identyfikowania nadużyć.
Zaleca się opracowanie trybu możliwości organizowania lub dofinansowywania
specjalistycznego transportu zbiorczego dla osób z niepełnosprawnością ze
specyficznymi potrzebami.
Zaleca się analizę potrzeb OzN dotyczących transportu publicznego,
a w przypadku wykazanych potrzeb: zwiększenia ilości dostępnych
biletomatów, zwiększenia ilości tramwajów niskopodłogowych, montażu
w pojazdach pętli indukcyjnych, komunikatów w PJM i napisów w nośnikach
komunikacji, zwiększenia ilości składów, w których komunikaty głosowe działają
na zewnątrz pojazdu.
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Ocena skutków społecznych, publicznych i finansowych w perspektywie krótko
i długoterminowej:
Poprzez realizację rekomendacji instytucje wykażą większą dbałość o osoby
z niepełnosprawnością, a pozyskane informacje przyczynią się do poprawy jakości wdrażania
Konwencji ONZ w tym zakresie.
Realizacja rekomendacji długofalowych pociąga za sobą duży nakład pracy i znaczne koszty
finansowe.

13 Obszar - działania na rzecz usług wspierających osoby niepełnosprawne w ich
samodzielności (art. 19 Konwencji)
Opis stanu faktycznego:
Na podstawie zebranych danych zespół monitorujący ustalił, że instytucja monitorowana i jej
jednostki organizacyjne oferują osobom z niepełnosprawnościami wiele możliwości
skorzystania z usług wspierających w ich codziennym życiu. Osoby z niepełnosprawnością
mają w stosunkowo wysokim stopniu zapewnioną dostępność usług asystenckich. Zdaniem
osób z niepełnosprawnością i ich rodzin oraz organizacji pozarządowych usługa asystencka
stała się w Warszawie wyjątkowo dostępna w stosunku do innych miast i do przeszłości.
Natomiast są to usługi dla osób bardziej samodzielnych albo ograniczona i określona usługa –
bo nie ma indywidualizacji. Szczególnie dla osób ze specyficznymi niepełnosprawnościami,
w szczególności z zaburzeniami psychicznymi – usługa asystencka powinna być
uspołeczniająca zindywidualizowana – motywująca do integracji. Istnieje zatem konieczność
uzupełnienia dotychczasowej usługi oferowanej przez Miasto o usługi zindywidualizowane,
które mogą być świadczone przez wyspecjalizowane organizacje.
Potrzeby osób z niepełnosprawnościami w zakresie usług wspierających są monitorowane
poprzez analizę danych instytucji oraz indywidualne zgłoszenia.
Miasto współpracuje z kilkudziesięcioma najbardziej aktywnymi organizacjami
pozarządowymi działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnością.
Wiele usług świadczonych przez Miasto lub na zlecenie Miasta st. Warszawy jest
niedostępne dla osób całkowicie niesamodzielnych. Organizacje wskazują na brak ŚDS
gotowych do przyjęcia takich osób. ŚDS są całkowicie nieprzystosowane do przyjmowania
osób z autyzmem czy niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Na przykład, jak wynika z opublikowanego na stronie internetowej Miasta, regulaminu ŚDS
na Bemowie w domu dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest przewidziany 1 opiekun na 7
uczestników z zaburzeniami psychicznymi, co wynika z przepisów Rozporządzenia Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów
samopomocy. Niestety to wyklucza osoby nie potrafiące współpracować w dużej grupie.
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Funkcjonowanie ŚDS wynika z ustaw i rozporządzeń, które wymagają zmian. Obecna sytuacja
jest wynikiem braku zabezpieczenia finansowanego i prawnego w tych placówkach.
W rezultacie wiele dorosłych osób z niepełnosprawnością, szczególnie osób
niesamodzielnych pozostaje w domach bez możliwości aktywizacji społecznej. Dane o
niezaspokojonych potrzebach osób niesamodzielnych pochodzą od rodzin osób z
niepełnosprawnością, organizacji pozarządowych, raportów dotyczących sytuacji osób
niesamodzielnych. Trzeba natomiast podkreślić, że prowadzenie ŚDS to zadanie zlecone
gminy, że obecna wysokość dofinansowania ŚDS (w całości finansowane ze środków
Wojewody), mimo ostatnich zmian w ustawie o pomocy społecznej, nie pozwala na
zapewnienie opieki osobom całkowicie niesamodzielnym. Zapotrzebowanie na placówki, w
których mogłyby przebywać osoby całkowicie niesamodzielne jest bardzo duże i przekracza
możliwości obecnie istniejących instytucji. Powinno powstawać więcej ŚDS, mieszkań
chronionych mieszkań treningowych gotowych na przyjęcie takich osób.
Podkreślić jednak należy, że Warszawa podejmuje wiele działań, aby poprawić dostępność
do usług wspierających OzN w ich samodzielności. Warszawa brała i bierze udział m.in.
w dwóch projektach unijnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020 przewidujących stworzenie i przetestowanie środowiskowego systemu wsparcia
osób dorosłych odpowiednio z zaburzeniami psychicznymi i osób z niepełnosprawnością
intelektualną. W tym drugim Projekcie, Warszawa jako jedna z dwóch zaledwie jednostek
samorządowych przewidziała uwzględnienie beneficjentów z niepełnosprawnością
intelektualną i autyzmem. Realizacja tego projektu wymaga natomiast uwzględnienia
wysokich kosztów wsparcia tych beneficjentów, w przeciwnym wypadku, znowu będzie to
wsparcie niedostępne dla osób całkowicie niesamodzielnych.
Rekomendacje i sposób ich wykorzystania:
13.1 Rekomendacje [mają być wdrożone do 30.09.2018 r.] - brak
13.2 Rekomendacje [powinny być wdrożone do 30.09.2018 r.] - brak
13.3 Rekomendacje [mogą być wdrożone do 30.09.2018 r.] – brak
KRYTERIUM WPROWADZENIA REKOMENDACJI - brak

13.4 Rekomendacje [nie będą wykorzystane w trakcie trwania projektu, a mogą być
wykorzystane po zakończeniu projektu]
13.4.1 Zaleca się kontynuowanie ubiegania się przez Urząd m.st. Warszawy
o dodatkowe środki na usługi wspierające np. w ramach projektów unijnych.
13.4.2 Zaleca się dalsze wspieranie organizacji pozarządowych w ich działaniach
(partnerstwo, lokal, zlecanie zadań).
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13.4.3

13.4.4

13.4.5

13.4.6

13.4.7

13.4.8

Zaleca się dokonanie analizy i przedstawienie informacji na stronie internetowej
Urzędu m.st. Warszawy, które placówki pobytu dziennego w Warszawie
prowadzone przez miasto lub na jego zlecenie, są przygotowane do
przyjmowania osób określonych w art. 51 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej,
to jest osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu,
które posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz ze
wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby
w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
w szczególności osób wymagających zindywidualizowanej opieki.
Zaleca się podjęcie działań na rzecz stworzenia do końca 2019 roku w
przynajmniej trzech istniejących ŚDS lub innych placówek dziennego pobytu
prowadzonych przez miasto lub na jego zlecenie, miejsc dla osób z określonych
w art. 51 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej to jest osób z
niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu, którzy posiadają
orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz ze wskazaniem
konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku
ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, w szczególności
osób wymagających zindywidualizowanej opieki.
Zaleca się podjęcie działań na rzecz stworzenia do końca 2021 roku
przynajmniej trzech ŚDS lub innych placówek dziennego pobytu prowadzonych
przez Miasto lub na jego zlecenie, przystosowanych do potrzeb osób
określonych w art. 51 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, to jest osób z
niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu, którzy posiadają
orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz ze wskazaniem
konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku
ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, w szczególności
osób wymagających zindywidualizowanej opieki
Zaleca się dofinansowanie usług asystenckich prowadzonych przez
wyspecjalizowane organizacje pozarządowe dla osób ze specyficznymi
niepełnosprawnościami, w szczególności z zaburzeniami psychicznymi
wymagających działań zindywidualizowanych, uspołeczniających jako
uzupełnienie usług asystenckich prowadzonych przez Miasto Warszawa.
Zaleca się rozwój systemu wsparcia osób z niepełnosprawnością w ich
samodzielności, uwzględniający potrzeby osób, które posiadają orzeczenie
o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz ze wskazaniem konieczności
stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie
ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, w szczególności osób
wymagających zindywidualizowanej opieki.
Zaleca się zapewnienie opiekunom OzN wsparcia w procesie od pozyskania
diagnozy po edukację, rehabilitację i codzienne funkcjonowanie w życiu
dorosłym.
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Ocena skutków społecznych, publicznych i finansowych w perspektywie krótko
i długoterminowej:
Realizacja rekomendacji wpłynie na poprawę dostępności do usług zwiększających
samodzielność OzN. Realizacja rekomendacji długofalowych pociąga za sobą potrzebę
pogłębionych analiz, zaangażowania wielu zespołów pracowniczych i poważnych nakładów
finansowych.
14 Obszar: Działania z zakresu ochrony życia
Opis stanu faktycznego:
Jak deklarują pracownicy instytucji, szpitale, dla których m. st. Warszawa jest podmiotem
tworzącym, w zakresie działań na rzecz matek, mających urodzić chore dziecko, zapewniają
opiekę prenatalną, opiekę lekarza położnika, neonatologa, konsultanta laktacyjnego,
pielęgniarki, położnej, konsultacje psychologiczne i pediatryczne, a także możliwość
hospitalizacji w sali jednoosobowej, Jak twierdzą, personel zna i stosuje regulacje określone
w Ustawie „Za życiem”. Podmioty lecznicze lecznictwa otwartego dla których m.st.
Warszawa jest podmiotem tworzącym prowadzą w takich przypadkach: kierowanie do
ośrodków II i III poziomu referencyjnego, współpracę z podmiotami leczniczymi realizującymi
Profilaktyczny Program Zdrowotny, pomoc położnych środowiskowych, wsparcie
psychologiczne, obsługę w pierwszej kolejności.
Od grudnia 2017 roku m.st. Warszawa ze środków POWER 2014-2020 realizuje projekt:
„Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób
z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie”. W projekcie we współpracy
z warszawskimi szpitalami w trzech dzielnicach testowany jest model wsparcia osób
z zaburzeniami psychicznymi w społecznościach lokalnych.
W zakresie dostępności usług medycznych środowiska działające na rzecz osób
z niepełnosprawnościami wskazują na szereg problemów systemowych. Wskazuje się m.in.
na brak lekarzy wyspecjalizowanych w leczeniu osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi
oraz brak wypracowanego systemu leczenia osób unieruchomionych, a także
niewystarczające wsparcie personelu medycznego w placówkach medycznych (w tym brak
osobistej asysty). Ponadto niewystarczający dostęp do usług ginekologicznych dla kobiet
z niepełnosprawnością ruchową. Problemem jest też brak wiedzy na temat funkcjonowania
i specyfiki osób z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnością intelektualną wśród
personelu medycznego i lekarzy (np. gabinety stomatologiczne). Lekarze często nie posiadają
wiedzy na temat alternatywnych metod komunikacji z osobami niewerbalnymi.
Zdaniem przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z
zaburzeniami psychicznymi, zauważalny jest także brak wystarczającego wsparcia
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psychiatrycznego (i psychologicznego) dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz
niepełnosprawnością intelektualną.
Rekomendacje i sposób ich wykorzystania:
14.1 Rekomendacje [mają być wdrożone do 30.09.2018 r.] - brak
14.2 Rekomendacje [powinny być wdrożone do 30.09.2018 r.] - brak
14.3 Rekomendacje [mogą być wdrożone do 30.09.2018 r.] - brak
KRYTERIUM WPROWADZENIA REKOMENDACJI - brak
14.4 Rekomendacje [nie będą wykorzystane w trakcie trwania projektu, a mogą być
wykorzystane po zakończeniu projektu]
14.4.1 Zaleca się zobowiązanie szpitali, dla których organem tworzącym jest m.st.
Warszawa, do zamieszczenia na swoich stronach www informacji na temat
dostępności architektonicznej budynków, w których się mieszczą, ze
szczególnym wskazaniem możliwych utrudnień w dostępie i korzystaniu dla
osób z niepełnosprawnościami.
14.4.2 Zaleca się realizację/zlecanie szkoleń dla lekarzy i personelu medycznego
z obsługi osób z niepełnosprawnością, w tym z alternatywnych metod
komunikacji.
14.4.3 Zaleca się realizację szkoleń dla psychologów i psychiatrów z zakresu
rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnościami
sprzężonymi i zaburzeniami psychicznymi.
14.4.4 Zaleca się realizację wymiany doświadczeń dla psychologów i psychiatrów z
zakresu diagnozy i rozpoznawania zaburzeń ze spektrum autyzmu.
14.4.5 Zaleca się analizę dostępności architektonicznej szpitali miejskich w oparciu
o konsultacje z potencjalnymi użytkownikami – pacjentami/mieszkańcami
z niepełnosprawnościami wraz ze Standardami dostępności dla m.st. Warszawy
oraz uwzględnienie wyników analizy przy okazji inwestycji remontowych
w placówkach.
Ocena skutków społecznych, publicznych i finansowych w perspektywie krótkoi długoterminowej:
Realizacja rekomendacji krótkoterminowej pozwoli na zwiększenie komfortu korzystania ze
szpitali osobom z niepełnosprawnością – zarówno pacjentom, jak i osobom odwiedzającym.
Rekomendacje wskazane do realizacji w późniejszym okresie wymagają nakładu pracy
i środków finansowych. Dzięki ich wdrożeniu możliwe będzie podwyższenie kwalifikacji
lekarzy i personelu medycznego, co przyczyni się do podwyższenia poziomu świadczenia
opieki medycznej dla osób z niepełnosprawnościami. Natomiast w zakresie dostępności
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architektonicznej placówek szpitalnych dla osób z niepełnosprawnościami (w oparciu o ich
opinie) przyczyni się do wzrostu komfortu korzystania z opieki medycznej.

15 Obszar- Działania na rzecz zabezpieczenia praw osoby niepełnosprawnej oraz
podnoszenia świadomości prawnej (art. 12 Konwencji)
Opis stanu faktycznego:
Urząd m. st. Warszawy i jego jednostki organizacyjne stale współpracują z NGO’s. Urząd
prowadził pilotażowy projekt PIKON, realizowany przez NGO, który to projekt po analizie
danych z udzielonych porad będzie, według deklaracji przedstawicieli Miasta, będzie
kontynuowany w następnym okresie. W ramach tej działalności oferowana była przez dwa
lata wszechstronna pomoc ekspercka, w tym także prawna. Instytucje informują
o możliwości uzyskania wsparcia przez osobę z niepełnosprawnością w załatwieniu swoich
spraw (CUS, Program Asystent Osoby Niepełnosprawnej (AON). Usługi prawne są dostępne
we wszystkich dzielnicach Warszawy. Większość punktów informacyjnych w dzielnicach jest
dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością, są też dostępne usługi za pomocą
stron internetowych. Jak podkreślano wyżej, Warszawa dofinansowuje też świadczone przez
wyspecjalizowane NGO; poradnictwo specjalistyczne dla grup osób ze specyficznymi
zaburzeniami, a co za tym idzie, specyficznymi problemami w zabezpieczeniu ich praw.
Rekomendacje dotyczące kontynuowania tych działań zamieszczono we wcześniejszej części
niniejszego Raportu.
Rekomendacje i sposób ich wykorzystania:
15.1 Rekomendacje [mają być wdrożone do 30.09.2018 r.] - brak
15.2 Rekomendacje [powinny być wdrożone do 30.09.2018 r.] - brak
15.3 Rekomendacje [mogą być wdrożone do 30.09.2018 r.] – brak
KRYTERIUM WPROWADZENIA REKOMENDACJI - brak
15.4 Rekomendacje [nie będą wykorzystane w trakcie trwania projektu, a powinny być
wykorzystane po zakończeniu projektu]
15.4.1
15.4.2

Zaleca się, aby wszystkie punkty informacyjne w dzielnicach były dostosowane
do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Zaleca się prowadzenie lub dofinansowanie miejskiego punktu informacyjnego
dla OzN.

Ocena skutków społecznych, publicznych i finansowych w perspektywie krótko
i długoterminowej:
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Realizacja rekomendacji długofalowych przyczyni się znacznie do wdrażania Konwencji
ONZ w zakresie zabezpieczenia praw OzN i podnoszenia świadomości prawnej. Realizacja
rekomendacji wymaga nakładów finansowych.

16 Obszar- Instrumenty rynku pracy
Opis stanu faktycznego:
Na podstawie zebranych danych z udostępnionej dokumentacji na stronach internetowych
jednostki monitorowanej, oraz w wywiadzie z pracownikami jednostki zespół monitorujący
ustalił, że jednostka monitorowana podejmuje działania na rzecz dostosowania możliwości
rynku pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Urząd m.st. Warszawy zgodnie ze „Społeczną Strategią Warszawy – Strategią Rozwiązywania
Problemów Społecznych na lata 2009-2020” oraz „Warszawskim programem działań na rzecz
osób niepełnosprawnych na lata 2010-2020” realizuje program „Praca dla Nas!” mający na
celu zwiększenie zatrudnienia osób z różnymi niepełnosprawnościami w Urzędzie m.st.
Warszawy (wykonawca: Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON, realizator:
Warszawska Agencja Zatrudnienia Osób z Niepełnosprawnościami WAZON). W ramach
działań projektowych zaplanowano objęcie wsparciem doradczym, szkoleniowym
i przygotowawczym do udziału w naborach na stanowiska urzędnicze, urzędnicze
kierownicze, pomocnicze, a także do zatrudnienia w toku umów na zastępstwa 480 osób
z niepełnosprawnościami. Projekt zakłada, że 320 osób podejmie pracę w strukturach
Urzędu m.st. Warszawy. Będzie realizowany do końca 2019 roku.
Ponadto Miasto uczestniczy w programie Migam „RKPK” Praca Bez Barier skierowanym
głównie do osób niesłyszących oraz słabosłyszących. W ramach projektu Urząd Pracy m. st.
Warszawy korzysta w kontaktach z osobami niesłyszącymi oraz słabosłyszącymi
z internetowego tłumacza języka migowego. W Warszawie realizowane są także projekty
europejskie, tj. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w m.st.
Warszawa” (Działanie 8.1 RPO WM), skierowany do różnych grup społecznych, w tym osób
z niepełnosprawnościami.
Według danych Urzędu Pracy m.st. Warszawy w ubiegłym roku z usług doradcy zawodowego
(porady i informacja, indywidualne rozmowy, symulowane rozmowy kwalifikacyjne) w Dziale
Obsługi Osób Niepełnosprawnych skorzystały 642 osoby z niepełnosprawnością (bezrobotne
i poszukujące pracy). Natomiast ze stażu w 2017 roku skorzystały 44 osoby z
niepełnosprawnościami. Fundusze z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej
otrzymało 12 osób, a 2 osoby otrzymały pieniądze na wniesienie
Według danych Urzędu Pracy m.st. Warszawy w ubiegłym roku z usług doradcy zawodowego
(porady i informacja, indywidualne rozmowy, symulowane rozmowy kwalifikacyjne) w Dziale
Obsługi Osób Niepełnosprawnych skorzystało 642 osób z niepełnosprawnością
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(bezrobotnych i poszukujących pracy). Natomiast ze stażu w 2017 roku skorzystały 44 osoby
z niepełnosprawnościami, a 33 osoby zostały przeszkolone ze środków urzędu pracy.
Fundusze z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej otrzymało 12 osób, a 2 osoby
otrzymały pieniądze na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. Ponadto w 2017 roku 966
osób z niepełnosprawnością zostało wyrejestrowanych z powodu podjęcia zatrudnienia.
Stanowiły one 38,5% ogółu wyrejestrowanych osób bezrobotnych z niepełnosprawnością.
Jednak w ostatnich latach maleje liczba osób wyrejestrowujących się ze względu na podjęcie
pracy8. Warto zaznaczyć, że w zakresie pośrednictwa pracy Miasto współpracuje
z organizacjami pozarządowymi, ośrodkami pomocy społecznej, warsztatami terapii
zajęciowej i szkołami specjalnymi, m.in. realizując szkolenia, informując o dostępnych
formach wsparcia i pomagając w znalezieniu uczestników projektów realizowanych przez
organizacje. Z otrzymanych danych wynika, że instytucja monitoruje potrzeby osób
z niepełnosprawnością w zakresie usług oferowanych przez urząd pracy poprzez ankietę
oceny usług przez klientów.
Z perspektywy wielu organizacji pozarządowych Miasto realizuje działania aktywizacyjne
skierowane do wąskiej grupy osób z niepełnosprawnością – często projekty skierowane są do
osób z konkretnym stopniem niepełnosprawności i w pewnym przedziale wiekowym.
Ponadto w wielu projektach wspierających osoby z niepełnosprawnością w wejściu na rynek
pracy, przenosi się cały ciężar odpowiedzialności za ścieżkę zawodową z beneficjenta na
eksperta, co – zdaniem przedstawicieli organizacji pozarządowych – nie usamodzielnia osób
z niepełnosprawnością. Co więcej, głos reprezentantów NGO pokazuje, że w Warszawie
brakuje wsparcia osób pracujących – ułatwień w przekwalifikowaniu się czy zmianie pracy.
Równie ważne wydaje się wsparcie osób już zatrudnionych oraz działania zachęcające
pracodawców do zatrudniania osób z niepełnosprawnością. Co więcej, według
przedstawicieli NGO istotnym problemem jest także podejmowanie działań mających szansę
na długie trwanie i kontynuację, tj. projektowanie rozwiązań systemowych zamiast
projektowych, które często nie uwzględniają rzeczywistych potrzeb osób
z niepełnosprawnością. Skuteczność tych działań zależy zatem nie tylko od samorządów, ale
i od rozwiązań na poziomie krajowym.
Z informacji uzyskanych od przedstawiciela NGO realizującego projekty prozatrudnieniowe
wynika natomiast, że z ich punktu widzenia współpraca z warszawskim urzędem pracy
układa się stosunkowo dobrze.
Bariery są większe, jeśli beneficjentami są osoby
z zaburzeniami psychicznymi w tym z całościowymi zaburzeniami rozwoju, które mają
specyficzne ograniczenia na rynku pracy. Z obserwacji członka zarządu organizacji wynika, że
współpraca Urzędu Pracy z NGO działającymi np. na rzecz osób z niepełnosprawnością
intelektualną układa się dobrze.
Rekomendacje i sposób ich wykorzystania:
8

Raport Urzędu Pracy m.st. Warszawy – 2017 r.
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16.1 Rekomendacje [mają być wdrożone do 30.09.2018 r.]
16.1.1 Zaleca się, aby klauzule społeczne były uwzględniane w możliwie jak
najszerszym zakresie oraz w jak największej liczbie postępowań o udzielenie
zamówienia publicznego.
16.2 Rekomendacje [powinny być wdrożone do 30.09.2018 r.] - brak
16.3 Rekomendacje [mogą być wdrożone do 30.09.2018 r.] – brak
KRYTERIUM WPROWADZENIA REKOMENDACJI
 Przykład zapytania publicznego zawierającego klauzulę społeczną (16.1.1.).
16.4 Rekomendacje [nie będą wykorzystane w trakcie trwania projektu, a powinny być
wykorzystane po zakończeniu projektu]
16.4.1 Zaleca się przeprowadzenie, po zakończeniu n. w. projektów, analizy
skuteczności dotychczas realizowanych przez Urząd m.st. Warszawy projektów
(np. „Start do pracy”, „Aktywna Warszawa”) prozawodowych mających na celu
poprawę zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Analiza ta powinna mieć
na celu opracowanie planu, dalszego realizowania projektów, uwzględniającego
to jakie grupy osób z niepełnosprawnością wymagają poprawy zatrudnienia
w pierwszej kolejności i jakie działania przynoszą najlepsze efekty.
Ocena skutków społecznych, publicznych i finansowych w perspektywie krótkoi długoterminowej:
Realizacja rekomendacji i zastosowanie tych rozwiązań może przyczynić się do poprawy
działań mających na celu zwiększenia zatrudnienia różnych grup osób
z niepełnosprawnościami.

17 Obszar - mobilność osoby niepełnosprawnej (art. 20 Konwencji)
Opis stanu faktycznego:
Na podstawie zebranych danych zespół monitorujący ustalił, że instytucja informuje osoby
z niepełnosprawnościami o możliwościach w zakresie zakupu sprzętu ułatwiającego
przemieszczanie (przy odbiorze orzeczenia o niepełnosprawności osoba dostaje informacje
oraz stosowne druki PIKON, Portal Pomocy Dziecku). Jest możliwość uzyskania
dofinansowania do utrzymania psa asystującego. Ciągle są duże trudności z uzyskaniem psa
asystującego. Instytucje wspierają dostosowanie samochodu już posiadanego osoby
z niepełnosprawnością do jej potrzeb, a także umożliwiają otrzymanie kart parkingowych:
zarówno kart przyznawanych na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym jak i kart
miejskich uprawniających do bezpłatnego parkowania na każdym miejscu parkingowym
w mieście (osoba z niepełnosprawnością, właściciel samochodu i kierowca). Realizowany jest
projekt Virtualna Warszawa, który ma na celu usprawnienie możliwości poruszania się osób
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z niepełnosprawnością wzrokową, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Efekty
realizacji tego projektu budzą natomiast kontrowersje wśród przedstawicieli niektórych
organizacji pozarządowych.

Rekomendacje i sposób ich wykorzystania:
17.1 Rekomendacje [mają być wdrożone do 30.09.2018 r.
17.1.1 Zaleca się podjęcie działań w celu organizacji cyklicznych szkoleń dla osób
z niepełnosprawnością wzroku dotyczących umiejętności poruszania się.
Szkolenia takie powinny odbywać się we współpracy jednostki z organizacjami
pozarządowymi lub/i nauczycielami orientacji przestrzennej.
17.2 Rekomendacje [powinny być wdrożone do 30.09.2018 r.] - brak
17.3 Rekomendacje [mogą być wdrożone do 30.09.2018 r.] – brak
KRYTERIUM WPROWADZENIA REKOMENDACJI
 Informacja o podjęciu działań (17.1.1.).
17.4 Rekomendacje [nie będą wykorzystane w trakcie trwania projektu, a powinny być
wykorzystane po zakończeniu projektu]
17.4.1 Zaleca się zamieszczenie informacji i udostępnienie jej w miejscu i w formacie
dostępnym dla osób z niepełnoprawnością (np. strona internetowa urzędu,
tablice ogłoszeń w OPS lub ulotki). PIKON udostępnia listę placówek, do których
można udać się po dofinansowanie do sprzętu ułatwiającego poruszanie się.
17.4.2 Zaleca się rozważenie możliwości ogłoszenia projektów realizowanych przez
Miasto stołeczne Warszawa lub zleconych organizacjom pozarządowym,
dotyczących szkolenia instruktorów orientacji przestrzennej, samodzielnego,
bezpiecznego i skutecznego poruszania się.
17.4.3 Zaleca się przygotowanie informacji na temat możliwych sposobów pozyskania
psa asystującego (włącznie ze sposobami finansowania) oraz udostępnienie
tych informacji w miejscu i w formacie dostępnym dla osób
z niepełnoprawnością (np. tablica ogłoszeń, ulotka, strona internetowa
wcpr.pl).

Ocena skutków społecznych, publicznych i finansowych w perspektywie krótkoi długoterminowej:
Realizacja rekomendacji wiąże się z możliwością samodzielnego, bezpiecznego i skutecznego
przemieszczania się osób z niepełnosprawnościami, co jest jednym z najważniejszych zadań
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w rehabilitacji. Konkretna informacja o możliwościach uzyskania wsparcia w tym zakresie
przyczyni się do zwiększenia mobilność osób z niepełnosprawnością.
Realizacja rekomendacji może wiązać się z kosztami nakładu pracy na przygotowanie
informacji.
Realizacja rekomendacji długofalowej pociąga za sobą znaczne nakłady pracy i środki
finansowe.

18 Obszar: Organizacja oświaty (art. 24 Konwencji)
Opis stanu faktycznego:
Na podstawie zebranych danych zespół monitorujący ustalił, że publiczne placówki
otrzymują dodatkowe środki wynikające ze zwiększonych wag subwencyjnych na realizację
zaleceń dla uczniów z niepełnosprawnością, kwota ta pokrywa 80-99% wydatków
związanych z edukacją uczniów z niepełnosprawnością. Miasto stołeczne Warszawa
przeznacza bardzo duże fundusze na dofinansowanie oświaty i pokrycie 100 % kosztów.
Dostosowanie procesu edukacji do potrzeb uczniów ze SPE (Specjalnymi Potrzebami
Edukacyjnymi) jest systematycznie wprowadzane w wielu aspektach. W roku szkolnym
2017/18 w szkołach było 8630 uczniów ze SPE, w tym 7296 z niepełnosprawnościami, a 1334
zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Spośród uczniów z niepełnosprawnościami 36
% było w szkołach specjalnych, 40 % w integracyjnych oraz 24 % w ogólnodostępnych. Na
terenie Warszawy działa 28 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, w tym
4 specjalistyczne. Jest w nich ponad 800 etatów pedagogicznych, a w rewalidację prowadzi
130 specjalistów. Poradnie dostępne są zazwyczaj przez cały dzień (w godz. 8.00 – 20.00),
często również w soboty. Ostatnio powstały 3 nowe poradnie. W poprzednim roku szkolnym
2016/17 wydano 3850 orzeczeń o SPE. Każde przedszkole i szkoła korzystają ze wsparcia PPP,
psycholodzy są oddelegowywani do placówek w celu udzielania bezpośredniego wsparcia.
Placówki publiczne wypełniają warunki związane z prowadzaniem IPET wynikające
z polskiego prawa. Nauczyciele korzystają z możliwości podnoszenia kompetencji
i dokształcania w różnych formach, szczególnie kursach prowadzonych przez WCIES –
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. W ramach tego Centrum
działa też Warszawskie Centrum Doradztwa Zawodowego, które udostępnia wszystkim
szkołom zawodowym i nauczycielom, i doradcom zawodowym gotowe scenariusze lekcji dla
uczniów z niepełnosprawnościami.
Instytucja podejmowała racjonalne usprawnienia w celu dostosowania procesu kształcenia
do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością w 78 placówkach specjalnych. W jednostkach
zatrudnieni są nauczyciele wspomagający. W wielu placówkach prowadzone są przez
specjalistów zajęcia z Integracji Sensorycznej (SI). We wszystkich szkołach zapewnione jest
wsparcie doradcy zawodowego, psychologa, rehabilitanta, logopedy. Natomiast
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w placówkach brakuje pielęgniarek i Biuro Edukacji występowało do Ministerstwa Zdrowia
z pismem w sprawie zabezpieczenia potrzeb uczniów, zwłaszcza z niepełnosprawnościami,
ale otrzymało odmowę. Problem występuje w skali ogólnokrajowej.
Wprowadzono też system grantów dla PPP w ramach konkursów na ciekawe zajęcia dla
uczniów ze SPE w celu poszerzenia oferty zajęć dostosowanych dla ucznia po diagnozie
i przeznaczono na nie w 2017 r. 100 tys. zł.
Działają też Specjalistyczne Punkty Konsultacyjne (SPK) dla rodziców i nauczycieli – 7
przeznaczonych jest do konsultowania uczniów z niepełnosprawnościami, a 5 dla uczniów
z problemami w zachowaniu. W dzielnicach istnieją Dzielnicowe Centra Integracji (DCI), do
których wszyscy mogą się zgłaszać zarówno z pomysłami jak i na imprezy z okazji Dni
Otwartych, Dni Integracji.
W szkołach ogólnodostępnych
wspomagających.

i

integracyjnych

zatrudniono

700

nauczycieli

Rekomendacje i sposób ich wykorzystania:
18.1 Rekomendacje [mają być wdrożone do 30.09.2018 r.]
18.1.1 Zaleca się opublikowanie na stronie Biura Edukacji (lub w dzielnicach)
informacji o miejscach udzielania fachowych porad i konsultacji rodzicom
poszukującym miejsc w szkołach dla uczniów z orzeczeniami o SPE, szczególnie
w ramach edukacji włączającej, w celu wybrania miejsca najlepiej
dostosowanego
do
specyficznych
potrzeb
konkretnego
ucznia
z niepełnosprawnością.
18.2 Rekomendacje [powinny być wdrożone do 30.09.2018 r.]
18.2.1 Zaleca się przeanalizowanie możliwości udzielania konsultacji uczniom
chorującym psychicznie, ze spektrum autyzmu oraz z niepełnosprawnością
sprzężoną.
18.3 Rekomendacje [mogą być wdrożone do 30.09.2018 r.] – brak
KRYTERIUM WPROWADZENIA REKOMENDACJI
• Aktywny link do strony internetowej (18.1.1.).
•

Wyniki analizy (18.1.2).

18.4 Rekomendacje [nie będą wykorzystane w trakcie trwania projektu, a powinny być
wykorzystane po zakończeniu projektu]
18.4.1 Zaleca się analizę ilościową zapotrzebowania na określoną liczbę miejsc
w szkołach wg roczników i typów szkół w konkretnych dzielnicach, w celu
zapewnienia dzieciom ze SPE możliwości uczęszczania do szkół położonych
możliwie blisko miejsca zamieszkania oraz przygotowanych do przyjmowania
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18.4.2

18.4.3

18.4.4

18.4.5

18.4.6

uczniów ze SPE, przede wszystkim z uwzględnieniem potrzeb w nowszych
dzielnicach w obrębie Warszawy. W wyniku analizy powinny być sformułowane
rekomendacje co do utworzenia sieci szkól wyspecjalizowanych w udzielaniu
wsparcia uczniom ze SPE.
Zaleca się analizę oraz zaplanowanie trybu wsparcia uczniów z różnymi
niepełnosprawnościami w okresie przygotowania do przechodzenia z systemu
edukacji do dorosłego życia z uwzględnieniem dostępu do fachowego
doradztwa zawodowego, praktyk i staży zawodowych oraz analizę oferty
kontynuacji nauki (w szkołach policealnych i in.) pod kątem jej
wszechstronności i dostosowania rozszerzonej oferty edukacyjnej do potrzeb
uczniów z niepełnosprawnościami kończących szkoły średnie, którzy nie są w
stanie podjąć studiów na poziomie wyższej uczelni.
Zaleca się przekazywanie danych statystycznych o liczbie osób
z niepełnosprawnościami, kończących edukację szkolną w kolejnych rocznikach,
do Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy w celu
umożliwienia planowania działań wspierających dla dorosłych osób
z niepełnosprawnościami.
Zaleca się rozważenie rozszerzenia oferty szkoleniowej dla osób
z niepełnosprawnościami już pracujących w celu umożliwienia im podnoszenia
kwalifikacji i ułatwienia im dostępu do otwartego rynku pracy.
Zaleca się wypracowanie systemu wsparcia (z podziałem zadań
i odpowiedzialności) dla uczniów ze wszystkimi rodzajami niepełnosprawności
w okresie „przejścia” z systemu edukacji do dorosłości w zakresie doradztwa
zawodowego, planowania odpowiedniej ilości miejsc w placówkach aktywizacji
zawodowej i społecznej oraz integracji społecznej.
Zaleca się rozważenie rezygnacji z wyboru podmiotów realizujących transport
dzieci z niepełnosprawnościami do szkół wyłącznie na podstawie kryterium
ceny, w celu o organizacji transportu dzieci w sposób zapewniający możliwie
najkrótszy czas spędzany podczas przejazdów.

Ocena skutków społecznych, publicznych i finansowych w perspektywie krótkoi długoterminowej:
Realizacja rekomendacji może podnieść świadomość społeczeństwa o niepełnosprawności
oraz zdecydowanie ułatwić uzyskanie informacji o placówkach oświatowych, dzięki
możliwości skorzystania z dobrze funkcjonującego systemu informacji i organizacji sieci
placówek edukacyjnych. Dostosowanie sieci placówek udzielających wsparcia osobom
z niepełnosprawnościami wpłynie na skrócenie czasu dojazdu uczniów do szkół i zredukuje
zmęczenie i wysiłek z tym związany. Pozwoli to również innym jednostkom organizacyjnym
Urzędu Miasta planowanie adekwatnych usług dla absolwentów z niepełnosprawnościami.
Rodzice uczniów będą mieli zapewniony równy dostęp do specjalistycznych konsultacji.
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Realizacja rekomendacji, zwłaszcza długofalowych wymaga wyznaczenia pracowników do
zbierania danych oraz przeprowadzenia analizy. Również aktualizacja informacji
o dostępności edukacji i specjalistów wymaga poświęcenia czasu pracowników
dedykowanego tym zadaniom.

19 Obszar: Podnoszenie świadomości i współpraca lokalna na rzecz edukacji włączającej
(art. 24 Konwencji)
Opis stanu faktycznego:
Na terenie miasta stołecznego Warszawa są 303 przedszkola prowadzone przez miasto bez
żadnego oddziału integracyjnego, 38 przedszkoli z jednym lub wszystkimi oddziałami
integracyjnymi; 9 przedszkoli specjalnych; 158 szkół podstawowych bez żadnego oddziału
integracyjnego, 51 szkół podstawowych z jednym lub wszystkimi oddziałami integracyjnymi,
38 szkół podstawowych specjalnych; 1 gimnazjum bez oddziału integracyjnego, brak
gimnazjów z oddziałami integracyjnymi, brak gimnazjów specjalnych; 153 szkoły
ponadgimnazjalne prowadzone bez żadnego oddziału integracyjnego, 11 szkół
ponadgimnazjalnych z jednym lub wszystkimi oddziałami integracyjnymi, 27 szkół
ponadgimnazjalnych specjalnych. Środki z wag subwencyjnych pokrywają od 80 do 99%
potrzeb. Każdego roku jest duża liczba inicjatyw ze strony szkół specjalnych oraz ze strony
szkół ogólnodostępnych. Na rzecz integracji lokalnej działają Dzielnicowe Centra Integracji w
każdej dzielnicy. Organizowane są Dni Otwarte, spotkania z młodzieżą z MOS
(Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii) i MOW (Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego),
a także organizowane są konferencje na temat uczniów z niepełnosprawnością. Instytucje
nie monitorują włączania tematyki praw osób z niepełnosprawnością i poszanowania ich
godności w treści edukacyjne. w poszczególnych placówkach, m.in. z powodu ogromnej
różnorodności i ilości tych placówek oraz inicjatyw.
Rekomendacje i sposób ich wykorzystania:
19.1 Rekomendacje [mają być wdrożone do 30.09.2018 r.] - brak
19.2 Rekomendacje [powinny być wdrożone do 30.09.2018 r.] - brak
19.3 Rekomendacje [mogą być wdrożone do 30.09.2018 r.] – brak
KRYTERIUM WPROWADZENIA REKOMENDACJI -brak
19.4 Rekomendacje [nie będą wykorzystane w trakcie trwania projektu, a mogą być
wykorzystane po zakończeniu projektu]
19.4.1 Zaleca się zbieranie w każdym roku informacji o zrealizowanych działaniach
uświadamiających
w zakresie
działań
antyprzemocowych
i antydyskryminacyjnych w szkołach.
19.4.2 Zaleca się promowanie współpracy między specjalistami ze szkół specjalnych
a nauczycielami szkół ogólnodostępnych, do których przyjmowani są uczniowie
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19.4.3

19.4.4

ze SPE, w celu poszerzenia współpracy nauczycieli i wymiany doświadczeń oraz
zwiększenia liczby i różnorodności kontaktów między uczniami zdrowymi
a uczniami z niepełnosprawnościami.
Zaleca się intensyfikację działań informacyjnych poprzez udostępnianie
aktualizowanych danych (kontaktowe, zakres działania) na temat placówek
dostępnych dla uczniów z różnymi niepełnosprawnościami i monitoring
dostępności edukacji włączającej (wraz z placówkami prywatnymi) na terenie
poszczególnych dzielnic na stronie BE, w zakładce dedykowanej uczniom ze SPE.
Zaleca się wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań
uświadamiających o potrzebach uczniów z niepełnosprawnościami
i promujących ich prawa w zakresie edukacji włączającej.

Ocena skutków społecznych, publicznych i finansowych w perspektywie krótko
i długoterminowej:
Realizacja rekomendacji umożliwi ustalenie potrzeb szkół na terenie Warszawy w zakresie
działań uświadamiających w zakresie działań antyprzemocowych i antydyskryminacyjnych.
Współpraca z NGO może poszerzyć ofertę i wprowadzić różnorodność w przedstawianiu
problematyki uczniów ze SPE.
Realizacja rekomendacji może wiązać się z kosztami nakładu pracy na zebranie danych
i przygotowanie informacji. Wsparcie inicjatyw NGO w tym zakresie może wiązać się
z dodatkowymi kosztami realizowanych projektów i kampanii. Realizacja rekomendacji
pozwoli na opracowanie planów zmierzających do zwiększenia dostępności w placówkach
edukacyjnych dla uczniów ze wszystkimi rodzajami niepełnosprawności.

20 Obszar: racjonalne usprawnienia w procedurze przyjmowania wniosków i wydawania
dokumentów tożsamości oraz paszportów (art. 12 ust. 4 Konwencji, art. 21 Konwencji,
art. 18 Konwencji ust. 1)
Opis stanu faktycznego:
Na podstawie zebranych danych zespół monitorujący ustalił, że za wydawanie dokumentów
tożsamości osobom z niepełnosprawnościami odpowiada Biuro Administracji i Spraw
Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy. Wnioski o wydanie dokumentów przyjmowane są
natomiast w delegaturach wspomnianego Biura w poszczególnych dzielnicach Warszawy.
Instytucja monitorowa stosuje racjonalne usprawnienia zgodnie z polskim prawem. Na
stronie
internetowej
www.warszawa19115.pl
oraz
na
stronie
www.um.warszawa.pl/sprawy-urzedowe/sprawy-obywatelskie/dowody-osobiste w zakładce
o wydawaniu dokumentów podano informację, że w przypadku „choroby,
niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, wnioskodawca zawiadamia
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o tym organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba, że
okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku”.
Ponadto istnieje możliwość złożenia wniosku o dowód osobisty w formie dokumentu
elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, także do organu dowolnej gminy.
Co więcej na stronie internetowej znajduje się adnotacja, że osoby mające wadę wzroku
mogą mieć na zdjęciu do dokumentu ciemne okulary, jeśli dołączą do wniosku orzeczenie
o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. W witrynie internetowej Miasta
znalazła się również istotna informacja, że jeśli z powodu choroby, wypadku czy cech
fizycznych mieszkaniec ma na fotografii zamknięte oczy, otwarte usta lub nienaturalny wyraz
twarzy, urząd może zaakceptować takie zdjęcie.
Wydawaniem paszportów zajmuje się Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.
W ocenie zespołu monitorującego, w obszarze racjonalne usprawnienia w procedurze
przyjmowania wniosków i wydawania dokumentów tożsamości prawa osób
z niepełnosprawnością określone w Konwencji są respektowane w sposób zgodny z prawem
polskim. Są natomiast, w ocenie zespołu monitoringowego działania, które może podjąć
Miasto w celu poprawy wdrażania Konwencji ONZ w tym obszarze.
Rekomendacje i sposób ich wykorzystania
20.1 Rekomendacje [mają być wdrożone do 30.09.2018 r.] - brak
20.2 Rekomendacje [powinny być wdrożone do 30.09.2018 r.] – brak
20.3 Rekomendacje [mogą być wdrożone do 30.09.2018 r.] – brak
KRYTERIUM WPROWADZENIA REKOMENDACJI -brak
20.4 Rekomendacje [nie będą wykorzystane w trakcie trwania projektu, a mogą być
wykorzystane po zakończeniu projektu]
20.4.1 Zaleca się zastosowanie usprawnień w instytucji w procedurze przyjmowania
wniosków i wydawania dowodów tożsamości osobom z niepełnosprawnością
poprzez zapewnienie wersji brajlowskiej formularzy, w powiększonym druku
(do zapoznania się przez osoby z problemami wzroku) w Delegaturach Biura
Administracji i Spraw Społecznych.
KRYTERIUM WPROWADZENIA REKOMENDACJI
•

Dokumentacja fotograficzna z miejsca, w którym zostały udostępnione materiały
(20.1.1,).
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Ocena skutków społecznych, publicznych i finansowych w perspektywie krótko
i długoterminowej:
Rekomendacje mają na celu usunięcie barier w procedurze wydawania dowodów osobistych
i paszportów. Zapewnienie typoskopu ułatwi podpisywanie się osobom mającym problemy
ze złożeniem podpisu na ograniczonym polu.
Realizacja rekomendacji może pociągać za sobą poniesienie niewielkich kosztów
finansowych na przygotowanie i zamieszczenie informacji.

21. Obszar: Usługi socjalne i odpowiednie warunki życia (art.9; 12 ust.4; art. 21 i 28
Konstytucji)
Opis stanu faktycznego:
Na terenie m.st. Warszawy w 18 dzielnicowych Ośrodkach Pomocy Społecznej udzielana jest
pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, tj. m.in. osobom
z niepełnosprawnością lub długotrwale/ciężko chorym. Pomoc udzielana jest m.in. jako
pomoc finansowa, poradnictwo, obiady, usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze
dla osób z zaburzeniami psychicznymi czy też rehabilitacja społeczna dla osób starszych lub
z niepełnosprawnością. Informacje o sposobie uzyskania wsparcia w tym zakresie znajdują
się na stronach OPS-ów lub samych urzędów dzielnic, nie są jednak przedstawione w sposób
uporządkowany (na stronie każdej z dzielnic w inny sposób i w innym miejscu). Brakuje też
takich informacji lub odniesienia do nich na głównej stronie Urzędu m.st. Warszawy czy Biura
Pomocy i Projektów Społecznych.
Miasto zajmuje się także koordynacją usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług
opiekuńczych. W 2017 roku powstało Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”,
które nadzoruje ten proces. Prezydent m.st. Warszawy podpisała także „Standardy usług
opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych”, które szczegółowo określają zasady
ich świadczenia oraz wymogi wobec wykonawców. Od 2006 r. działa program „Asystent
Osoby Niepełnosprawnej” realizowany do 31 sierpnia przez Centrum Aktywności
Międzypokoleniowej Nowolipie, a od 1 września będzie realizowany przez Centrum Usług
Społecznych "Społeczna Warszawa". W ramach programu asystenci świadczą pomoc osobom
z niepełnosprawnościami 7 dni w tygodniu w godzinach 8.00-22.00.
W 2018 roku rozpoczęto realizację projektu „Samodzielny w domu/samodzielny
w środowisku”, w ramach którego wsparciem w środowisku lokalnym zostanie objętych 50
osób niesamodzielnych (usługi opiekuńcze, mieszkania wspomagane), w tym m.in. osoby
z niepełnosprawnościami.
Rekomendacje i sposób ich wykorzystania:
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21.1. Rekomendacje [mają być wdrożone do 30.09.2018 r.] – brak
21.2. Rekomendacje [powinny być wdrożone do 30.09.2018 r.] - brak
21.3. Rekomendacje [mogą być wdrożone do 30.09.2018 r.] – brak
KRYTERIUM WPROWADZENIA REKOMENDACJI - brak
21.4. Rekomendacje [nie będą wykorzystane w trakcie trwania projektu, a powinny być
wykorzystane po zakończeniu projektu]
21.4.1. Zaleca się opracowanie programu kompleksowego rozwiązywania problemów
materialnych osób niesamodzielnych i rodzin sprawujących opiekę nad osobami
niesamodzielnymi, uwzględniającego pomoc finansową, pomoc mieszkaniową,
pomoc w opiece, ew. możliwości częściowej aktywizacji zawodowej i in.
21.4.2. Zaleca się stworzenie systemu koordynowania działań na rzecz
usamodzielniania osób z niepełnosprawnościami prowadzonych w Warszawie
przez różne podmioty, z uwzględnieniem potrzeb osób z różnymi rodzajami
niepełnosprawności i różnym poziomem funkcjonowania.
Ocena skutków społecznych, publicznych i finansowych w perspektywie krótko
i długoterminowej
Opracowanie systemu rozwiązywania problemów ubóstwa wśród rodzin z osobami
niesamodzielnymi/z niepełnosprawnością pozwoli na podwyższenie poziomu życia tych
rodzin i tym samym przyczyni się do zapewnienia lepszej opieki osobom niesamodzielnym.
Koordynacja działań usamodzielniających na rzecz osób z niepełnosprawnościami pozwoli na
tworzenie rozwiązań komplementarnych (w miejsce jednorazowych projektów) oraz
przyczyni się do podwyższenia poziomu realizowanych działań. Realizacja rekomendacji
długoterminowych wymaga czasu i wiąże się z poniesieniem środków finansowych.
22. Obszar: Współpraca na rzecz odpowiednich warunków życia i ochrony socjalnej (art.
28 Konwencji)
Opis stanu faktycznego:
Warszawa szeroko współpracuje z organizacjami pozarządowymi – zarówno poprzez zlecanie
i powierzanie zadań w trybie konkursowym, jak i poprzez współpracę merytoryczną –
konsultacje dokumentów, programów działań, częsty bezpośredni kontakt z organizacjami
i środowiskami osób z niepełnosprawnościami. Zarówno przy Urzędzie m.st. Warszawy, jaki i
przy Dzielnicach działają komisje dialogu społecznego. Funkcjonuje m.in. Branżowa Komisja
Dialogu Społecznego ds. Niepełnosprawności, w skład której wchodzi 49 organizacji
pozarządowych, reprezentujących interesy osób z różnymi niepełnosprawnościami.
Co roku opracowywany jest program współpracy z organizacjami pozarządowymi, szeroko
konsultowany ze środowiskiem samych organizacji. Przedstawiciele większości organizacji,
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objętych badaniami w projekcie „Monitoring jednostek administracji…”, pozytywnie
wypowiedziało się na temat współpracy z Urzędem m.st. Warszawy, zarówno na poziomie
centralnym, jak i dzielnicowym.
Wiele działań miejskich w zakresie wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, inicjowane
jest w stałym dialogu pomiędzy przedstawicielami środowiska organizacji pozarządowych
i przedstawicieli miejskich. Większość z inicjatyw została opisana w pozostałych częściach
raportu (m.in. mieszkalnictwo, usługi).
Rekomendacje i sposób ich wykorzystania:
22.1. Rekomendacje [mają być wdrożone do 30.09.2018 r.] - brak
22.2. Rekomendacje [powinny być wdrożone do 30.09.2018 r.] - brak
22.3. Rekomendacje [mogą być wdrożone do 30.09.2018 r.] – brak
KRYTERIUM WPROWADZENIA REKOMENDACJI - brak
22.4. Rekomendacje [nie będą wykorzystane w trakcie trwania projektu, a mogą być
wykorzystane po zakończeniu projektu]
22.4.1. Zaleca się opracowanie systemu stałego wsparcia osób z niepełnosprawnością
(nie tylko w trybie zadań konkursowych, realizowanych przez NGO).
22.4.2. Zaleca się wprowadzenie mechanizmów/procedur natychmiastowego wsparcia
interwencyjnego, np. w przypadku sytuacji, gdy osoba z niepełnosprawnością
w ciężkim stanie jest wypisywana ze szpitala.
22.4.3. Zaleca się zapewnienie transportu specjalistycznego do placówek rehabilitacji
społecznej lub/i zawodowej (np. w formie abonamentu).

Ocena skutków społecznych, publicznych i finansowych w perspektywie krótkoi długoterminowej:
Realizacja rekomendacji wymaga zaangażowania pracowników, czasu i nakładu środków
finansowych. Ich wdrożenie zwiększy poziom wsparcia udzielanego osobom
z niepełnosprawnościami i ich rodzinom.

23. Obszar dodatkowy: Działania na rzecz mieszkalnictwa
Opis stanu faktycznego:
Od 2012 r. realizowany jest w m.st. Warszawie Program Komunalnego Budownictwa
Mieszkaniowego, w ramach którego urząd miasta stara się zapewnić odpowiednio dużo
lokali mieszkalnych dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami. W zaleceniach
projektowych tego programu znajdują się zapisy o konieczności zapewnienia na etapie
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projektowania (lub rewitalizacji), by budynki były przystosowane do potrzeb osób
z niepełnosprawnością, oraz co najmniej 3 lokale mieszkalne na budynek, które są
przystosowane do osób z niepełnosprawnością.
W ten sposób zaplanowane jest pozyskanie odpowiedniej ilości mieszkań dostępnych dla
indywidualnych osób z niepełnosprawnością. Na ogólnych zasadach mieszkańcy mogą
zwracać się też do WCPR z wnioskiem o zlikwidowanie barier architektonicznych w ich lokalu
mieszkalnym i mogą starać się o otrzymanie dofinansowania takiej inwestycji ze środków
PFRON.
Urząd m.st. Warszawy zaplanował też sukcesywne budowanie w ramach tego programu
specjalnych
kompleksów
mieszkaniowych
przygotowanych
dla
kilku
osób
z niepełnosprawnością. W Warszawie funkcjonuje osiem mieszkań chronionychtreningowych o charakterze rotacyjnym dla osób z niepełnosprawnościami,
współfinansowanych ze środków miasta:
- cztery dla osób chorujących psychicznie (ul. Lwowska, ul. Nocznickiego, ul. Kłobucka, ul.
Jagiellońska);
- trzy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (ul. Oszmiańska, ul. Kłobucka, ul.
Jagiellońska);
- jedno dla osób z niepełnosprawnością sprzężoną, poruszających się na wózkach (ul.
Powązkowska).
Łączna kwota dotacji na prowadzenie mieszkań chronionych-treningowych w latach 20102015 wyniosła 1 901 835 zł, a w latach 2015-2018 znacząco wzrosła do ok. 2 524 868,50 zł.
Jest to działanie zgodne z głównym celem w dziedzinie mieszkalnictwa dla OzN, którym jest
dążenie do deinstytucjonalizacji opieki nad osobami wymagającymi wsparcia w różnym
stopniu i podejmowania działań w celu tworzenia małych form mieszkalnictwa
wspomaganego w lokalnym środowisku, np. w każdej dzielnicy. Mieszkania przeznaczone na
ten cel powinny uwzględniać specyficzne potrzeby i ograniczenia OzN.
W Warszawie działa Komisja Dialogu Społecznego ds. Niepełnosprawności, która także zbiera
potrzeby ze strony mieszkańców z niepełnosprawnościami, a jednocześnie konsultuje plany
Urzędu Miasta st. Warszawy w tym zakresie. Dzięki wieloletniej współpracy między urzędem
a organizacjami pozarządowymi w zakresie tworzenia mieszkań chronionych-treningowych
część potrzeb została stopniowo zaspokojona i planowana jest kontynuacja, szczególnie dla
osób lepiej funkcjonujących i potrzebujących mniejszego wsparcia.
Natomiast nadal brakuje w m. st. Warszawa programu mieszkań chronionych –
treningowych dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z dominującą
niepełnosprawnością fizyczną oraz dla szczególnie niesamodzielnych osób z zaburzeniami
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psychicznymi (w tym ze spektrum autyzmu). Osoby te wymagają intensywnego wsparcia
przez 24 h na dobę, a niektóre osoby nawet wsparcia 1:1.
Plany długofalowe powinny uwzględnić tworzenie mieszkań/małych domów stałego pobytu,
gdyż nadal nierozwiązany jest problem mieszkań wspomaganych stałego pobytu dla osób
z niepełnosprawnością, szczególnie tych najbardziej niesamodzielnych a tracących oparcie
w rodzinie. Zgodnie z Konwencją Praw Osób Niepełnosprawnych powinny to być
kilkuosobowe placówki w poszczególnych dzielnicach dostosowane architektonicznie
i organizacyjnie do specyfiki różnych grup osób z niepełnosprawnościami. Osoby wymagające
intensywniejszego wsparcia powinny mieć równy dostęp do tego typu wsparcia jak osoby
z niepełnosprawnościami bardziej samodzielne. Powinien być również zapewniony transport
z zapewnioną opieką do miejsc aktywizacji społecznej i zawodowej w innych placówkach.
Jeżeli osoba z niepełnosprawnością potrzebuje niewielkiego wsparcia, to należy wspierać ją
w samodzielności i kontynuacji zamieszkania we własnym lokalu lub mieszkaniu rodzinnym.
W celu zbudowania tego systemu konieczne jest stworzenie stabilnego systemu
finansowania takich mieszkań, z uwzględnieniem odpowiedniej intensywności wsparcia.
Niedopuszczalne jest by taki program działał w sposób projektowy, gdyż osoby te potrzebują
stale wsparcia i konieczne jest planowanie rozwiązań na całe ich dorosłe życie. Jednostki
samorządu terytorialnego powinny zgłaszać rekomendacje do władz ogólnokrajowych
w przypadku występowania barier formalno-prawnych lub finansowych, niemożliwych do
rozwiązania na poziomie samorządu w obecnie funkcjonującym systemie prawnym.
Jednocześnie należy monitorować system wsparcia w placówkach, by tryb ten był jak
najbardziej zindywidualizowany i rozwijający samodzielność i podmiotowość konkretnej
osoby, bez narzucania identycznego wsparcia niezależnie od potrzeb konkretnej osoby.
28.02.2017 r. zakończył się projekt „Warszawski Zintegrowany Model Wsparcia
Środowiskowego Osób Dorosłych z Niepełnosprawnością Intelektualną”, w ramach którego
podjęto się wypracowania międzysektorowego modelu wsparcia dla dorosłych osób
z niepełnosprawnością intelektualną (i sprzężoną) w środowisku lokalnym.
Rekomendacje i sposób ich wykorzystania:
23.1. Rekomendacje [mają być wdrożone do 30.09.2018 r. - brak
23.1.1. Zaleca się uwzględnienie specyficznych potrzeb poszczególnych grup osób
z niepełnosprawnością na etapie ogłaszania najbliższych konkursów dla NGO na
prowadzenie mieszkań chronionych-treningowych w następnych latach.
23.2. Rekomendacje [powinny być wdrożone do 30.09.2018 r.] - brak
23.3. Rekomendacje [mogą być wdrożone do 30.09.2018 r.] – brak
KRYTERIUM WPROWADZENIA REKOMENDACJI
 Analiza dokumentacji konkursowej (23.1.1.).
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23.4. Rekomendacje [nie będą wykorzystane w trakcie trwania projektu, a mogą być
wykorzystane po zakończeniu projektu]
23.4.1. Zaleca się uruchomienie rotacyjnych mieszkań chronionych – treningowych dla
osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z dominującą niepełnosprawnością
fizyczną oraz dla szczególnie niesamodzielnych osób z zaburzeniami
psychicznymi (w tym ze spektrum autyzmu).
23.4.2. Zaleca się utworzenie mieszkań wspomaganych z uwzględnieniem specyfiki
potrzeb różnych grup osób z niepełnosprawnością na terenie każdej dzielnicy,
przeznaczonych na mieszkania wspomagane stałego pobytu.
23.4.3. Zaleca się, aby przy planowaniu działań związanych z mieszkalnictwem
zapewnić dialog pomiędzy prowadzoną przez miasto polityką lokalową
a polityką społeczną, ponieważ w przypadku osób z niepełnosprawnościami
obszary te są powiązane.
23.4.4. Zaleca się wypracowanie systemu wykorzystania nie tylko lokali z zasobów
miasta, ale również mieszkań/domów będących własnością NGO
o odpowiednim standardzie do uruchomienia mieszkań wspomaganych dla OzN
- mieszkańców Warszawy w celu zwiększenia bazy lokalowej przeznaczonej na
ten cel.
23.4.5. Zaleca się stworzenie systemu monitorowania na poziomie m.st. Warszawy
stopnia zaspokojenia potrzeb korzystania z mieszkalnictwa wspomaganego dla
poszczególnych grup OzN w perspektywie 10 lat w celu planowania rozwoju
mieszkalnictwa wspomaganego z odpowiednim wyprzedzeniem.

Ocena skutków społecznych, publicznych i finansowych w perspektywie krótkoi długoterminowej:
Uruchomienie mieszkań dla wszystkich grup osób z niepełnosprawnościami, które powinny
mieć możliwość korzystania z mieszkania chronionego-treningowego wpłynie na
wyrównanie dostępu OzN do usługi mieszkalnictwa wspomaganego. Podjęcie tych działań
musi być rozłożone w czasie, gdyż wymaga dużego nakładu pracy i wysokich nakładów
finansowych.

VI.

Data sporządzenia raportu końcowego.

21.08.2018
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VII.

Imiona i nazwiska wszystkich członków zespołu monitorującego realizującego
monitoring oraz ich podpisy.

Anna Grądek …………………………………

Maria Wroniszewska …………………………………

Anna Leszczyńska …………………………………

Elżbieta Oleksiak …………………………………

Maria Jankowska …………………………………

Maciej Augustyniak …………………………………

Osoby reprezentujące instytucje monitorowaną:

VIII.

………………………………………………………

Załączniki

Niniejszy raport opracowany został na podstawie następujących dokumentów, które były
przedmiotem analizy podczas monitoringu:
- Ankieta Samooceny;
- „Raport z audytu dostępności stron www.um.warszawa.pl; www.warszawa19115.pl;
- „Matryce diagnostyczne – dostępności budynków” – dotyczy 10 budynków;
- „Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020;
- „Warszawski program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2010-2020”;
- Powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
- Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi;
- „Mapa Potrzeb Osób z Niepełnosprawnościami w Warszawie”;
oraz informacji pochodzących z licznych stron internetowych Urzędu Miasta, dzielnic
i jednostek organizacyjnych M.st. Warszawy.

Załączniki do raportu:
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1) Projektowanie i adaptacja przestrzeni publicznej do potrzeb osób niewidomych
i słabowidzących, PZN, Warszawa 2016
2) Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami, uwzględniając
koncepcje uniwersalnego projektowania- poradnik, Ministerstwo infrastruktury
i Budownictwa, Warszawa 2017
3) Raport z audytu dostępności stron www.um.warszawa.pl; www.warszawa19115.pl
4) Matryca diagnostyczna – dostępność.
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