
Badanie polityki na rzecz osób niepełnosprawnych w społecznościach lokalnych1  
(na podstawie: Agenda 22 Standardowych Zasad Wyrównywania Szans Osób 

Niepełnosprawnych ONZ) 

Wstęp 

Decyzje władz lokalnych2 mają wpływ na codzienne życie osób z niepełnosprawnością. 
Decyzje te mogą dotyczyć np. spraw mieszkaniowych, edukacji lub opieki. Konieczne jest 
więc, by władze lokalne włączały kwestie dotyczące niepełnosprawności w zakres swych 
działań decyzyjnych. Człowiek z powodu uszkodzenia organizmu i spowodowanych tym 
ograniczeń aktywności, nie może być zniewolony i pozbawiony możliwości wyborów, a przez 
to – wpływu na swoje życie. Ma on prawo korzystać z tego samego, co jest dostępne 
wszystkim innym obywatelom i uczestniczyć w głównym nurcie życia społecznego.  
To badanie wybranych obszarów życia społecznego ma posłużyć odpowiedzi na pytanie:  
Czy Twoje dziecko i Twoja rodzina oraz inni niepełnosprawni mieszkańcy są pełnoprawnymi 
członkami Waszej społeczności lokalnej? 

Dane rodzica/opiekuna: 

Kobieta              Mężczyzna             Miasto             Wieś            Wiek …………. 

Rodzina pełna            Rodzic samotnie wychowujący  

 

Dane dziecka: 

Płeć:  chłopiec/mężczyzna       dziewczynka/kobieta      Wiek: 0-3          3-6           6-18        

+18  

 

Wybierz i zaznacz jedną odpowiedź. 

 

Część I 

Władze lokalne 

 

1. Czy władze lokalne informują o formach pomocy dla osób z niepełnosprawnością, 

którymi dysponują, czy dostarczają informacji na temat praw, dostępnych służb 

 i programów osobom z niepełnosprawnością i ich rodzinom? 

 tak 

                                                           
1
 Społeczność lokalna = społeczność w miejscu Twojego zamieszkania  

2
 Władze lokalne = władze w miejscu Twojego zamieszkania 



 nie 

 nie wiem 

 nie dotyczy 

 

2. Czy władze lokalne realizują programy, których celem jest wczesne wykrywanie, 

diagnoza i leczenie uszkodzeń/niepełnosprawności? 

 tak 

 nie 

 nie wiem 

 nie dotyczy 

 

3. Czy władze lokalne oferują programy rehabilitacyjne dla Twojego dziecka lub innych 

osób z niepełnosprawnością? 

 tak 

 nie 

 nie wiem 

 nie dotyczy 

 

4. Czy osoby niepełnosprawne i ich rodziny mają możliwość uczestniczenia 

 w projektowaniu i organizowaniu usług rehabilitacyjnych, które ich dotyczą? 

 Czy mają na nie wpływ? 

 tak 

 nie 

 nie wiem 

 

5. Czy władze lokalne oferują wsparcie osobom z niepełnosprawnością w postaci: 

sprzętu rehabilitacyjnego, pomocy technicznych, asystenta osobistego, tłumacza itp.? 

 władze oferują pełne wsparcie, którego potrzebuję ja lub moi bliscy 



 władze oferują częściowe wsparcie 

 władze nie oferują żadnego wsparcia 

 nie potrzebuję wsparcia władz lokalnych 

 

6. Czy władze lokalne systematycznie prowadzą działania nastawione na uczynienie 

bardziej dostępnymi zewnętrznego i wewnętrznego środowiska fizycznego, np. domy 

mieszkalne, budynki urzędowe, publiczny transport, ulice i chodniki, obiekty 

sportowe i kulturalne, inne obiekty użyteczności publicznej? 

 

 tak 

 nie 

 nie wiem 

 

7. Czy władze lokalne poinformowały Cię, że ich ustawowym obowiązkiem jest 

zapewnienie Twojemu dziecku transportu i opieki do wybranej przez Ciebie szkoły? 

 tak 

 nie 

 nie wiem 

 nie dotyczy  

 

8. Czy władze lokalne według Ciebie zapewniają Twojemu dziecku transport i opiekę  

do wybranej przez Ciebie szkoły? 

 tak 

 nie 

 nie wiem 

 nie dotyczy 

 

 



 

9. Czy władze lokalne zapewniają edukację integracyjną osobom  

z niepełnosprawnością? 

 tak 

 nie 

 nie wiem 

 nie dotyczy 

 

10. Czy na Twoim terenie istnieje system edukacji specjalnej dla tych, których potrzeby 

edukacyjne nie mogą być odpowiednio zaspokojone w ogólnym systemie nauczania? 

 tak 

 nie 

 nie wiem 

 

11. Czy istniejąca lokalna oferta edukacyjna odpowiada potrzebom Twojego dziecka 

 i Twojej rodziny? 

 tak 

 nie 

 nie wiem 

 nie dotyczy 

 

12. Czy władze lokalne podejmują skuteczne działania by wspierać osoby 

 z niepełnosprawnością na otwartym rynku pracy? 

 tak 

 nie 

 nie wiem 

 



13. Czy wśród zatrudnionych we władzach lokalnych są osoby z niepełnosprawnością? 

 tak 

 nie 

 nie wiem 

 

14. Czy miejsca pracy pozostające pod nadzorem władz lokalnych są objęte 

preferencyjnym programem udostępniania ich osobom z niepełnosprawnością? 

 tak 

 nie 

 nie wiem 

 

15. Czy władze podejmują działania podnoszące świadomość społeczną w celu 

przezwyciężenia negatywnych postaw i uprzedzeń dotyczących osób  

z niepełnosprawnością? 

 tak 

 nie 

 nie wiem 

 

16. Czy na podstawie kontaktów z władzami lokalnymi możesz stwierdzić, że traktują 

 Cię one z szacunkiem? 

 tak 

 nie 

 nie mam kontaktów z władzami lokalnymi 

 

17. Czy na podstawie kontaktów z władzami lokalnymi możesz stwierdzić, że wykazują 

one należne według Ciebie zainteresowanie rozwiązaniem Twoich problemów 

wynikających z niepełnosprawności Twojej lub Twojego bliskiego? 

 tak 



 nie 

 nie mam kontaktów z władzami lokalnymi 

 

18. Czy władze lokalne oferują możliwości zatrudnienia osobom z  niepełnosprawnością, 

które nie mogą pracować na otwartym rynku? 

 tak 

 nie 

 nie wiem 

 

19. Czy władze lokalne oferują wsparcie finansowe osobom z niepełnosprawnością? 

 tak 

 nie 

 nie wiem 

 

20. Czy wsparcie o którym mowa w pytaniu 19, jest wystarczające by zapewnić osobom 

 z niepełnosprawnością właściwy standard życiowy? 

 tak 

 nie 

 nie wiem 

 

 

21. Czy władze lokalne udzielają wsparcia finansowego opiekunom osób  

z niepełnosprawnością? 

 tak 

 nie 

 nie wiem 

 



22. Czy władze lokalne pomagają rodzinom dorosłych osób z niepełnosprawnością 

zamieszkiwać w rodzinie przez udzielenie odpowiedniego wsparcia (czy tylko kierują 

do domów pomocy społecznej)?  

 tak, pomagają 

 nie, kierują do domów pomocy społecznej 

 nie wiem 

 

23. Czy w Twojej okolicy istnieją domy krótkiego pobytu/mieszkania chronione? 

(odciążające rodziny w opiece nad osobą z niepełnosprawnością w razie potrzeby) 

 tak 

 nie 

 nie wiem 

 

24. Czy władze lokalne wspierają działalność sportową, kulturalną, społeczną osób 

 z niepełnosprawnością? 

 tak  

 tak, ale w niewielkim stopniu 

 nie 

 nie wiem 

 

25. Czy masz możliwość informowania władz lokalnych o problemach wynikających 

 z niepełnosprawności np. poprzez konsultacje społeczne, zaproszenie do udziału 

 w sesjach rady gminy, inne formy spotkań z przedstawicielami władzy? 

 tak 

 nie 

26. Czy zwracałeś/zwracałaś uwagę władzom lokalnym, że nie przestrzegają 

ustawodawstwa dotyczącego osób z niepełnosprawnością? 

 tak 



 nie 

 

27.  Jeśli odpowiedziałeś pozytywnie na powyższe pytanie, czy władze podjęły kroki, 

 by te sytuacje się nie powtórzyły? 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

Część II 

Lokalne środowisko 

 

28. Czy Ty lub Twoi bliscy spotkali się z oznakami uprzedzeń i dyskryminacji ze strony 

lokalnej społeczności? 

 tak 

 nie 

 

29. Od kogo - na podstawie Twoich doświadczeń – osoba z niepełnosprawnością 

otrzymuje największe wsparcie w codziennym funkcjonowaniu (można zaznaczyć 

maksymalnie 2 odpowiedzi): 

 od rodziny,  

 od sąsiadów, 

 od rządu, 

 od władz lokalnych, 

 od organizacji społecznych, organizacji charytatywnych (m.in stowarzyszeń, fundacji), 

 od kościoła/ związku wyznaniowego,  



30. Czy Ty lub Twoi bliscy korzystali kiedykolwiek z pomocy 

wolontariusza/wolontariuszy3? 

 Tak 

 Nie 

 Nie wiem 

 

31. Jeżeli odpowiedziałeś/odpowiedziałaś negatywnie na powyższe pytanie, to wskaż 

główny powód, który Twoim zdaniem miał na to wpływ: 

 Nie mam zaufania do wolontariuszy 

 W mojej okolicy nie ma wolontariuszy 

 Nie miałem/miałam świadomości, że mogą mi pomóc 

 

32. Czy na Twoim terenie istnieją grupy wsparcia dla osób 

niepełnosprawnych/opiekunów rodzin niepełnosprawnych? 

 tak 

 nie 

 

33. Czy jeśli miałbyś okazję, uczestniczyłbyś/uczestniczyłabyś w spotkaniach 

rodziców/opiekunów i osób z niepełnosprawnością z Twojego terenu, w celu 

nawiązania kontaktów oraz wymiany doświadczeń? 

 tak 

 nie  

 

34. Czy imprezy i usługi kulturalne na Twoim terenie są dostępne dla osób  

z niepełnosprawnością? 

 tak 

 nie 

                                                           
3
 Wolontariusz to osoba która wykonuje swoją pracę dobrowolnie i bez wynagrodzenia  



 nie wiem 

 

35. Czy miejsca uprawiania sportu i rekreacji na Twoim terenie są dostępne dla osób  

z niepełnosprawnością? 

 tak 

 nie 

 nie wiem 

36. Czy Twoje dziecko uczestniczyło w I Komunii i innych uroczystościach religijnych 

razem z innymi sprawnymi dziećmi w Twojej Parafii? 

 tak 

 nie  

 nie wiem 

 nie dotyczy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


