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AKTUALIZACJE (STAN NA 

WRZESIEŃ 2014 R.) 

 Konwencja została 

ratyfikowana przez 149 

państwa, podpisana przez 

158 sygnatariuszy 

 Protokół Fakultatywny: 84 

ratyfikacje, 92 sygnatariuszy 
 



ROLA ORGANIZACJI 

REHABILITATION 

INTERNATIONAL 
 Bardzo aktywne uczestnictwo w wypracowaniu 

tekstu Konwencji, od 2002 r. aż do jej przyjęcia 

w 2006 r. 

 Aktywne wsparcie i znaczące uczestnictwo w 

stworzeniu Międzynarodowego Konwentu ds. 

Niepełnosprawności (International Disability 

Caucus) - koalicji ponad 100 organizacji 

pozarządowych/non-profit, które stanowiły 

zjednoczony głos osób z niepełnosprawnością i 
ich sojuszników podczas prac komitetu ad hoc 

negocjującego zapisy Konwencji. 



ROLA RI 
 RI pełniło rolę sekretariatu przy 

organizacji Międzynarodowego 

Sojuszu ds. Niepełnosprawności 

(IDA), zapewniając wsparcie 

techniczne i logistyczne podczas 

prac Konwentu 

 RI było wiodącą organizacją jeśli 

chodzi o zbieranie informacji 

konsultacje z ekspertami w 

odniesieniu do kluczowego 

artykułu Konwencji dotyczącego 

habilitacji i rehabilitacji 



ARTYKUŁ 26: HABILITACJA I 

REHABILITACJA 



1. Państwa-Strony Państwa-Strony podejmą 

skuteczne i stosowne działania, w tym  

poprzez organizacje samopomocowe, 

zmierzające do umożliwienia osobom 

niepełnosprawnym osiągnięcia i utrzymania 

jak największej  samodzielności, zdolności 

fizycznej, intelektualnej, społecznej  i 

zawodowej oraz pełnej integracji i 
uczestnictwa we wszystkich  aspektach 

życia społecznego.  W tym celu, Państwa-

Strony  zorganizują, wzmocnią i rozszerzą 

szeroko zakrojoną działalność  w zakresie 

usług i programów rewalidacyjnych i 

rehabilitacyjnych,  szczególnie w obszarach 

zdrowia, zatrudnienia, edukacji i usług  

społecznych, przy czym te programy i 

usługi:  



(a) Będą realizowane na możliwie 
wczesnym etapie i będą oparte na  
multidyscyplinarnej ocenie 
indywidualnych potrzeb i mocnych  
stron; 

(b) Będą wspierać uczestnictwo i 
integrację w społeczeństwie  i 
wszelkich jego aspektach, będą 
dobrowolne oraz dostępne dla  osób 
niepełnosprawnych, w możliwie bliskiej 
odległości od ich  środowisk, również 
w okolicach wiejskich;  

 



2. Państwa-Strony będą promować szkolenia 
wstępne i ustawiczne osób zawodowo 
zajmujących się rewalidacją i rehabilitacją 
oraz personelu  zatrudnionego w tym 
obszarze. 

 

3. Państwa-Strony będą promować 
dostępność, znajomość  i wykorzystanie 
pomocniczych urządzeń i technologii 
przeznaczonych dla osób 
niepełnosprawnych, dla celów rewalidacji i 
rehabilitacji. 



ZWIĄZEK MIĘDZY 

HABILITACJĄ/REHABILITACJĄ 

A PRACĄ 



Habilitacja - proces mający na celu 
pomaganie osobom w zdobywaniu 
nowych umiejętności, zdolności i wiedzy. 

 

Rehabilitacja - proces odzyskiwania 
umiejętności, zdolności i wiedzy, które 
mogły zostać utracone bądź częściowo 
utracone wskutek stania się osobą 
niepełnosprawną lub wskutek zmiany w 
samej niepełnosprawności lub 
okolicznościach życia danej osoby. 

 



Konwencja CRPD ma na celu eliminację 

barier, które przeszkadzają osobom z 

niepełnosprawnością w korzystaniu z 

prawa do pracy i samowystarczalności 

oraz niezależności finansowej. Eliminacja 

barier będzie możliwa dzięki 

następującym elementom: 

 Dostępne otoczenie i infrastrukturę 

 Wyspecjalizowane programy i technologie 

 Zmianę w nastawieniu społecznym i kulturowym 

 Egzekwowanie praw antydyskryminacyjnych 

 Wiedzę dotyczącą podstawowych praw 

człowieka 

 Zapewnienie racjonalnych usprawnień 



Kluczowe znaczenie w działaniach RI ma 

promocja habilitacji oraz rehabilitacji. Po wejściu 

w życie Konwencji w maju 2008 r., RI natychmiast 

zaczęła bliską współpracę z różnymi 

interesariuszami, mającą na celu popularyzację 
holistycznej habilitacji/rehabilitacji na szczeblu 

międzynarodowym, w tym współpracę z 

orgnizacjami pozarządowymi oraz agendami 

ONZ, aktywne uczestnictwo w zorganizowanym 

przez ONZ spotkaniu wysokiego szczebla na temat 
niepełnosprawności i rozwoju, które miało miejsca 

23 września 2013 r. w Nowym Jorku. 

 Lobbying  na rzecz aktualizacji rezolucji na 

temat niepełnosprawności podczas 

Zgromadzenia Światowej Organizacji Zdrowia 
w Genewie w 2013 r. 



REHABILITATION 

INTERNATIONAL DZIAŁA NA 

RZECZ REALIZACJI PRAW 

OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

POPRZEZ DZIAŁANIA KOMISJI 

ORAZ TEMATYCZNYCH GRUP 

ROBOCZYCH 

 



Zgromadzenie Generalne RI przyjęło 
pięcioletni Plan Strategiczny, który będzie 
kierował pracami organizacji w latach 
2013-2017. W Planie tym zidentyfikowano 
sześć strategicznych obszarów działania, 
na których skupione będą zasoby, 
aktywność i nowe inicjatywy. 

Plan pomaga zidentyfikować źródła 
finansowania, projekty i potencjalnych 
partnerów realizacji działań w 6 
obszarach strategicznych. 



 

 Habilitacja i rehabilitacja 

 Wdrożenie zapisów Konwencji CRPD na 

wszystkich poziomach 

 Ubóstwo i niepełnosprawność 

 Zarządzanie w sytuacjach kataklizmów i 

konfliktów zbrojnych 

 Silniejsza sieć współpracy w ramach RI, w 

tym Komisji - na poziomie krajowym, 

regionalnym i międzynarodowym 

 Ulepszona struktura i sytuacja finansowa 

 



RI I OFICJALNE RELACJE Z 

WHO  
 Bardzo bliska współpraca z WHO przy 

tworzeniu, wydawaniu i wdrażaniu Światowego 

Raportu o Niepełnosprawności 

 Wsparcie przyjęcia nowej rezolucji ws. 

niepełnosprawności przez Światowe 
Zgromadzenie na rzecz Zdrowia (World Health 

Assembly) w 2013 r. 

 Znaczące uczestnictwo w tworzeniu 

globalnego planu działań WHO w sprawie 

niepełnosprawności na lata 2014-2021, 
przyjętego przez 67. Światowe Zgormadzenie 

Zdrowia w Genewie, w maju  2014 r. 



Swiatowy Raport o Niepełnsprawności 

 Przedstawia dowody i programy, które mogą 
poprawić jakość życia osób z 
niepełnosprawnością u umożliwić wdrożenie 
zapisów CRPD 

 Sugeruje kroki, jakie mogą podjąć wszyscy 
interesariusze w celu tworzenia otoczenia 
sprzyjającego osobom z niepełnosprawnością, 
usług rehabilitacyjno-wspierających dla takich 
osób oraz w celu zapewnienia odpowiedniej 
ochrony socjalnej, programów i polityk włączenia 
społecznego, a także egzekwowania nowych i 
istniejących standardów oraz przepisów 
przynoszących korzyści osobom z 
niepełnosprawnością oraz ich społecznościom. 

 Ustala liczbę osób z niepełnosprawnością na 1 
miliard. 



Globalny plan działań dot. 
niepełnosprawności na lata 2014-
2021 stworzony przez WHO ma na 
celu: 
 usunięcie barier i poprawę dostępu do 

programów i usług opieki zdrowotnej. 

 Wzmocnienie i rozszerzenie rehabilitacji, 
habilitacji, technologii wpierających, usług 
wsparcia oraz rehabilitacji świadczonej w 
najbliższym otoczeniu osoby z 
niepełnosprawnością. 

 Wzmocnienie zbierania odpowiednich i 
porównywalnych międzynarodowo danych 
dot. niepełnosprawności oraz wspierania 
badań na temat niepełnosprawności i 
związanych z nią usług. 



 

 

KOMENTARZE RI DOT. 

KONWENCJI I RÓŻNYCH 

INICJATYW ŚWIATOWEJ 

ORGANIZACJI ZDROWIA  



W ramach sześciu obszarów strategicznych 
określonych w Planie Strategicznym RI na lata 
2013-2017, nasza organizacja podejmuje 
następujące działania: 

 Ustanowienie formalnych relacji z innymi organizacjami 
międzynarodowymi o podobnym nastawieniu 
działającymi w obszarze niepełnosprawności i 
rehabilitacji, w tym -ISPRM, ISPO, ISSA, IDMSC oraz IDA. 

 Praca nad efektami współpracy między Komisjami RI, z 
głównym naciskiem na podkreślenie wartości 
rehabilitacji; 

 Tworzenie narzędzi marketingowych podkreślających 
wyniki aktualnych badań opłacalności rehabilitacji; 

 Przeprowadzenie badania na temat modeli dobrych 
praktyk wśród organizacji członkowskich RI 

 

 

 



W dalszej perspektywie Rehabilitation 
International będzie wciąż odgrywać 
widoczną, aktywną i znaczącą rolę w 
różnych inicjatywach związanych z 
implementacją Konwencji CRPD na 
wszystkich poziomach, a także będzie 
pomagać w realizacji celów 
Konwencji poprzez trwające i nowe 
inicjatywy w obszarze 
niepełnosprawności, ograniczanie 
ryzyka wykluczenia w wyniku 
kataklizmów, promowanie technologii 
wspierających i upodmiotowienie 
kobiet z niepełnosprawnością. 



Organizacja będzie także 
podejmowała wysiłki w celu 
zapewnienia widoczności kwestii 
niepełnosprawności z perspektywy 
planów rządów, zwłaszcza w 
odniesieniu do Celów Rozwoju 
Społecznego po 2015 r. i włączenia 
do nich kwestii niepełnosprawności, 
a w konsekwencji zapewnienia 
lepszej jakości życia osobom z 
niepełnosprawnością. 

 



RI będzie także wspierać różne inicjatywy 
WHO związane z niepełnosprawnością i 
rehabilitacją poprzez: 

 Promowanie rozwijania, aktualizacji i 
wykorzystania różnych narzędzi WHO, na 
przykład wytycznych CBR, ICF, wytycznych dot. 
osób poruszających się na wózkach 
inwalidzkich oraz wytycznych dotyczących 
technologii wspierających. 

 Aktywne uczestniczenie w przyszłych 
Światowych Zgromadzeniach ds. Zdrowia w 
charakterze organizacji oficjalnie 
współpracującej z WHO. 

 Zapewnienie, by sześć obszarów działania RI 
aktywnie pracowało na rzecz promowania 
światowego Raportu o Niepełnosprawności 
oraz rezolucji WHO dotyczących tego tematu, 
w tym także globalnego planu działania ws. 
niepełnosprawności na lata 2014-2021. 

 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ. 


