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Niezależne Życie  
(art. 19 Konwencji o prawach osób z 

niepełnosprawnościami) 

• Niezależne Życie to prawo dokonywania 
wyborów takich samych jak wszyscy ludzie. 

• „To gdzie mieszkamy i z kim, co jemy, czy 
chcemy dłużej spać czy pójść do łóżka późno 
w nocy, przebywać w domu czy na zewnątrz, 
mieć obrus i świece na stole, mieć zwierzę 
domowe czy słuchać muzyki – takie działania 
i decyzje stanowią o tym kim jesteśmy” 
(Komentarz generalny do art. 19 KPON). 
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Art. 19 Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami 

Państwa-Strony Konwencji uznają równe prawo wszystkich 
osób z niepełnosprawnościami do życia w społeczności 
lokalnej, wraz z prawem dokonywania wyborów, na równi z 
innymi osobami, oraz podejmą skuteczne i odpowiednie 
środki w celu ułatwienia pełnego korzystania przez osoby z  
niepełnosprawnościami z tego prawa oraz ich pełnego 
włączenia i udziału w społeczności lokalnej, w tym poprzez 
zapewnienie, że: 

a) osoby z niepełnosprawnościami będą miały możliwość 
wyboru miejsca zamieszkania i podjęcia decyzji co do 
tego, gdzie i z kim będą mieszkać, na zasadzie równości z 
innymi osobami, a także, że nie będą zobowiązywane do 
mieszkania w szczególnych warunkach, 
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„Niezależne życie i włączenie w społeczność lokalną” 



Art. 19 Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami 

b) osoby z niepełnosprawnościami będą miały dostęp do 
szerokiego zakresu usług wspierających 
świadczonych w domu, w miejscach zapewniających 
zakwaterowanie oraz do innych usług wspierających, 
świadczonych w społeczności lokalnej, w tym do 
asystencji osobistej niezbędnej do życia i włączenia w 
społeczność lokalną oraz zapobiegającej izolacji i 
segregacji od społeczności lokalnej, 

c) świadczone w społeczności lokalnej usługi i urządzenia 
dla ogółu ludności będą dostępne dla osób z 
niepełnosprawnościami, na zasadzie równości z 
innymi osobami oraz będą odpowiadać ich potrzebom. 
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„Niezależne życie i włączenie w społeczność lokalną” 



Definicja deinstytucjonalizacji 
Ogólnoeuropejskie Wytyczne w zakresie przejścia od opieki 

instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych 
społeczności 

„Proces rozwoju usług świadczonych 
na poziomie lokalnych społeczności 

(również profilaktycznych), które 
mają wyeliminować konieczność 

opieki instytucjonalnej.” 



3 elementy deinstytucjonalizacji 
1. rozwój w obrębie społeczności zindywidualizowanych usług o 

wysokiej jakości, w tym zapobiegających umieszczaniu dzieci i osób 
dorosłych w zakładach, oraz przeniesienie zasobów ze 
stacjonarnych zakładów opieki długoterminowej w celu 
świadczenia nowych usług, aby zapewnić długoterminową trwałość 
wdrożonych rozwiązań; 

2. planowane zamknięcie stacjonarnych zakładów opieki 
długoterminowej, w których dzieci, osoby niepełnosprawne (w tym 
mające problemy ze zdrowiem psychicznym) i starsze są 
odizolowane od społeczeństwa, nie zapewnia się im odpowiedniej 
opieki i wsparcia oraz często nie szanuje się ich praw; 

3. zapewnienie powszechnej dostępności podstawowych usług w 
dziedzinach, takich jak edukacja i szkolenia, zatrudnienie, 
mieszkalnictwo, opieka zdrowotna oraz transport wszystkim 
dzieciom i osobom dorosłym potrzebującym wsparcia. 



• izolacja oraz oddzielenie od niezależnego życia w 
społeczności lokalnej, 

• obowiązkowe dzielenie się asystentami z innymi osobami 
oraz brak lub ograniczony wpływ na to, od kogo można 
uzyskać wsparcie, 

• brak kontroli nad codziennymi sprawami, 
• brak możliwości wyboru z kim mieszkamy, 
• sztywność rutyny niezważająca na wolę czy preferencje 

jednostki, 
• identyczne zajęcia prowadzone w tym samym miejscu dla 

grupy osób podlegających pewnemu zwierzchnictwu, 
• paternalistyczne podejście do świadczenia usług, 
• sprawowanie nadzoru nad warunkami mieszkaniowymi 
• zwykle także dysproporcja w liczbie osób z 

niepełnosprawnościami żyjących w tym samym środowisku 
 

Cechy charakterystyczne instytucji 
zgodnie z Komentarzem Generalnym ONZ do KPON nr 5 



Okiem mieszkańca domu pomocy społecznej 

Mieszkania chronione to wolność, większa 
samodzielność. Bardzo chciałbym mieszkać w 
takim miejscu – mówi Tomasz, mieszkaniec 
jednego z łódzkich domów pomocy społecznej 
(DPS) – Teraz, w związku z epidemią, nie mogę 
nawet wychodzić z budynku. Ale i bez epidemii 
moja wolność była bardzo ograniczona. Dlatego 
od lat walczę o to, by móc zamieszkać poza 
placówką – tłumaczy.  
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Ustalenia Komitetu ONZ ds. Praw Osób z 
Niepełnosprawnościami 

b) brak, szczególnie na wsiach, dostępu do 
usług realizowanych w oparciu o społeczność 
lokalną, kontynuacja programu mieszkalnictwa 
chronionego, w tym powstawanie nowych 
zbiorowych domów opieki, co jest niezgodne z 
art. 19 KPON, jak zostało to wyjaśnione w 
Komentarzu nr 5 Komitetu;   

c) usługi asystencji osobistej świadczone w 
oparciu o projekty zamiast systemowo: 
ograniczone środki finansowe, czas i zakres 
terytorialny takich usług;  
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d) wydawanie funduszy unijnych przeznaczonych na 
deinstytucjonalizację  na rozwiązania, które są 
niezgodne  z KPON, jak wyjaśniono w Komentarzu nr 5 
Komitetu; brak monitorowania wykorzystania tych 
funduszy;  

e) Nieprawidłowe przetłumaczenie terminu 
„community”  jako „society” (społeczeństwo) w 
polskiej wersji KPON.  
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Ustalenia Komitetu ONZ ds. Praw Osób z 
Niepełnosprawnościami 



a) Krytyczna stagnacja i  brak determinacji  w 
prowadzeniu procesu deinstytucjonalizacji, czyli 
przechodzenia od instytucjonalnego wsparcia osób z 
niepełnosprawnościami do ich niezależnego życia w 
społeczności lokalnej; życia, które gwarantowałoby im  
wybór, gdzie z kim i jak żyć poza zbiorowymi 
instytucjami opiekuńczymi; w tym brak strategii i 
szczegółowych planów  wydatków na 
deinstytucjonalizację, gdy skończą się już unijne 
fundusze przeznaczone na ten cel;  
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Ustalenia Komitetu ONZ ds. Praw Osób z 
Niepełnosprawnościami 



Rekomendacje Komitetu ONZ ds. 
Praw Osób z Niepełnosprawnościami 
• Opracowanie i przyjecie konkretnych planów 

deinstytucjonalizacji  i przejścia  (w konkretnych ramach 
czasowych) do niezależnego życia osób z 
Niepełnosprawnościami w społecznościach lokalnych; 
zapewnienie odpowiednich środków finansowych na 
ten proces, kiedy już skończą się fundusze unijne na ten 
cel;  

• Przyjęcie odpowiednich rozwiązań prawnych i 
przeznaczenie stałych środków finansowych na 
asystencję osobistą  dla osób z niepełnosprawnościami 
w ramach zindywidualizowanego i włączającego 
systemu wsparcia;  
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Zmiany w liczebności grup 60-74 lata i 75+ w latach 2020-

2035 
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Planowanie strategiczne 

• Strategia na rzecz Osób z 
Niepełnosprawnościami 2021-2030 

• tworzona Strategia Deinstytucjonalizacji 
Usług (Społecznych) 

• tworzona aktualizacja Krajowego Program 
Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu 
Społecznemu 

• Krajowy Program Rozwoju Ekonomii 
Społecznej 
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Strategia na rzecz Osób z 
Niepełnosprawnościami 2021-

2030  
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Priorytet I. Niezależne życie  

Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030  

• Wprowadzenie systemowej usługi asystencji osobistej 

oraz opieki wytchnieniowej 

• Ujednolicenie i systemowy rozwój mieszkalnictwa 

wspomaganego 

• Wdrożenie kręgów wsparcia 

• Rozpoczęcie procesu deinstytucjonalizacji – 

stopniowego przechodzenia z opieki instytucjonalnej 

do wsparcia w społeczności lokalnej osoby 

• Zastąpienie instytucji ubezwłasnowolnienia modelem 

wspieranego podejmowania decyzji (w tym asystent 

prawny) 
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Priorytet 1 

Wsparcie w 
rodzinie 

Wsparcie 
spójności 

funkcjonowania 
rodzin i ochrony 

praw dzieci 

Piecza zastępcza 

Wsparcie dla 
dzieci i młodzieży 

z problemami 
zdrowia 

psychicznego 

Zbudowanie i 
rozwój systemu 
usług na rzecz 

rodzin z osobami 
wymagającymi 

wsparcia w 
codziennym 

funkcjonowaniu 

Rozwój wsparcia 
dziennego 

Priorytet 2 

Wsparcie w 
społecznośc

i lokalnej 

Budowa 
stabilnego 

systemu usług 
wsparcia w 

społecznościach 
lokalnych 

Asystencja 
osobista osób z 

niepełnosprawnoś
ciami  

Kręgi wsparcia 

Wsparcie procesu 
usamodzielniania 

młodzieży 

Wsparcie dla osób z 
problemami zdrowia 

psychicznego 

Rozwój usług 
medycznych 75+ 

Priorytet 3 

Mieszkalnict
wo 

Zapobieganie 
bezdomności 

Mieszkalnictwo 
adaptowalne i 

dostępne 

Mieszkalnictwo 
wspomagane 

Tworzenie zasobu 
dostępnych 

cenowo mieszkań 
docelowych 

Priorytet 4 

Instytucje 
całodobowe 

Przegląd placówek 
całodobowych 

Moratorium 

Placówki 
całodobowe dla 

dzieci i młodzieży 

Placówki 
całodobowe dla 
osób dorosłych  

Priorytet 5 

Zarządzanie 
zmianą 

Finansowanie 

Budżet osobisty 

Rozwój i 
integracja profesji 

i zawodów 
pomocowych 

Partnerstwo 
publiczno-
społeczne 

Budowanie 
świadomości 

Propozycje strony społecznej do Strategii Deinstytucjonalizacji Usług 



Strategia Deinstytucjonalizacji 
Usług (Społecznych) 
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Partnerstwa publiczno-społeczne 

stwarzają warunki dla partnerskiego współudziału 

podmiotów publicznych i podmiotów ekonomii społecznej 

w: 

• diagnozie potencjału, 

• diagnozie potrzeb i problemów społeczności lokalnych, 

• partycypacyjnym przygotowywaniu (i monitorowaniu 

prowadzenia) odpowiednich działań publicznych  

• koprodukcji usług społecznych. 
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Budżet osobisty 
Pakiet środków – zindywidualizowanych funduszy - 

przyznawanych osobie potrzebującej stałego wsparcia, na 

sfinansowanie realizacji tego wsparcia w postaci usług – w 

szczególności: asystencji osobistej, opieki wytchnieniowej, 

urządzeń i wyrobów medycznych oraz pomocy technicznych, 

indywidualnych środków transportu i komunikacji 

kompensujących dysfunkcję, usług zdrowotnych, 

mieszkalnictwa.  

Wysokość budżetu wynika każdorazowo z analizy 

indywidualnych potrzeb osoby z niepełnosprawnością, 

wskazanych przez samą osobę lub jej reprezentanta prawnego.  
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Mieszkania wspomagane czy 
chronione? 

21 



Mieszkania chronione treningowe 
Mieszkania chronione wspierane 

Mieszkania wspomagane treningowe 
Mieszkania wspomagane wspierane 
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Mieszkania wspomagane treningowe 
Mieszkania wspomagane wspierane 
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Regionalne plany 
deinstytucjonalizacji 

 
Lokalne plany 

deinstytucjonalizacji 
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Potencjał i rola 
ekonomii społecznej we 

wdrażaniu 
deinstytucjonalizacji 
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Jaka przyszłość 
deinstytucjonalizacji? 

26 



Dziękuję za uwagę! 
 

Adam Zawisny 
adam.zawisny@niezaleznezycie.pl 
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