Niepełnosprawność w UE
W Unii Europejskiej Ŝyje ok. 50 mln osób z niepełnosprawnościami. KaŜde z Państw
członkowskich ma własny system definicji niepełnosprawności, co sprawia, Ŝe osoba
uwaŜana za niepełnosprawną w jednym państwie, w innym moŜe być uznana za
pełnosprawną.
Europejska Strategia w sprawie niepełnosprawności na lata 2010 – 2020, apeluje
o wspólne działania na rzecz tworzenia Europy bez barier, ma na celu poprawę włączenia
społecznego, dobrobytu oraz pełnego korzystania z przysługujących niepełnosprawnym
praw. Dokument przewiduje działania uzupełniające na szczeblu europejskim i krajowym.
Strategia opiera się na efektywnym zastosowaniu Konwencji ONZ o prawach osób
z niepełnosprawnościami. Określone są w niej minimalne wymagania, wskazane są cele,
do których naleŜy dąŜyć, m.in. zapewnienie godnego i niezaleŜnego Ŝycia oraz prawo do
pełnego uczestniczenia w Ŝyciu społecznym przez osoby z niepełnosprawnościami.
W konwencji niepełnosprawność przedstawiono nie tylko jako problem opieki społecznej, ale
jako kwestię prawną związaną z prawami człowieka. Konwencja ma na celu pomoc osobom
z niepełnosprawnościami w zdobyciu mieszkań komunalnych, zapewnienie ochrony
socjalnej, stworzenie programów do walki z ubóstwem. Wymienia się w niej równy dostęp
do opieki zdrowotnej, rehabilitacji oraz innych usług specjalnych. Celem Strategii UE jest
likwidowanie
barier
architektonicznych,
transportowych,
informacyjnych
oraz
komunikacyjnych, zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami i ich rodzinom moŜliwości
uczestnictwa we wszystkich aspektach Ŝycia społecznego i gospodarczego, korzystania
z praw obywatelskich w tym prawa do swobodnego poruszania się oraz uczestniczenia
w wydarzeniach kulturalnych i sportowych.
Dobra edukacja jest mocnym fundamentem w zdobyciu dobrej pracy. NaleŜy dąŜyć do tego,
aby niepełnosprawni mieli szeroki dostęp do edukacji, aby uczniowie mieli moŜliwość nauki
w szkołach integracyjnych, nie tylko w szkołach specjalnych. W Europie dąŜy się do poprawy
zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, zwiększenia dostępności miejsc pracy, szkoleń,
zwiększenia dostępu do otwartego rynku pracy. Wiele osób z niepełnosprawnościami
wymaga pomocy, tym samym wzrasta zapotrzebowanie na opiekunów i usługodawców.
KaŜde z państw członkowskich samo ustala własną politykę zatrudnienia zgodną
z wytycznymi UE. W Polsce wiele przepisów prawnych nadal dyskryminuje osoby
z niepełnosprawnościami, potrzebne jest takŜe zaangaŜowanie społeczne, by
niepełnosprawni w naszym kraju mogli Ŝyć jak pełnoprawni obywatele.
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