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"Naśladownictwo jest
najszczerszym komplementem"
/ Charles Caleb Colton /

Czym jest Unia Europejska ?

Unia Europejska jest nowym typem związku między państwami. Głównym zadaniem Unii Europejskiej jest
organizacja współpracy między krajami członkowskimi i między ich mieszkańcami. Do najważniejszych celów
Unii należą: zapewnienie bezpieczeństwa postępu gospodarczego i społecznego oraz ochrona wolności praw i
interesów obywateli. Unia Europejska respektuje tożsamość narodową państw członkowskich, ich historię,
tradycję i kulturę. Unia Europejska to gwarancja: demokracji, praw człowieka, prywatnej własności i wolnego
rynku. W Unii Europejskiej obowiązuje zasada, że wszelkie decyzje powinny być podejmowane jak najbliżej
obywatela. Zasada ta, nosząca nazwę subsydiarności, została zapisana w Traktacie z Maastricht.
Subsydiarność oznacza podział zadań i kompetencji między Wspólnotami Europejskimi, państwami
członkowskimi oraz ich jednostkami administracyjnymi (np. landami, regionami, departamentami). Unia
Europejska zajmuje się tylko tymi sprawami, które zdaniem jej państw członkowskich będą rozwiązywane
lepiej dzięki współpracy międzynarodowej.

Państwa członkowskie co roku wpłacają do Kasy Unii Europejskiej 1,21 % swego
produktu krajowego brutto / PKB/ !!!
Ludność Unii Europejskiej stanowi 7 % ogółu mieszkańców Ziemi. Unia ma największy (23 %) udział w
światowej produkcji. Eksport Unii Europejskiej poza jej Rynek Wewnętrzny stanowi 19% całego światowego
eksportu (pierwsze miejsce na świecie). Unia zużywa 17 % wyprodukowanej na całym świecie energii. W
skarbcach Unii Europejskiej znajduje się 32 % światowych rezerw walutowych. Udział Unii w pomocy dla
krajów Trzeciego Świata stanowi 53 % światowych wydatków na ten cel.

7 kwietnia 1994r. Polska złożyła oficjalny wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej !!!
w górę

Instytucje Unii Europejskiej
Rada Europejska wytycza strategiczne cele rozwoju Unii. Powołana w 1974r. stanowi formę systematycznych
spotkań szefów rządów państw członkowskich Wspólnot Europejskich. Rada zbiera się co najmniej dwa razy w
roku, pod przewodnictwem głowy państwa lub szefa rządu państwa członkowskiego, któremu przypada
przewodnictwo w Unii Europejskiej (przewodnictwo trwa pół roku i zmienia się rotacyjnie).
Rada Unii Europejskiej ma za zadanie stanowić prawo w Unii. Może występować w kilku postaciach, jako:
Rada do Spraw Ogólnych / ministrowie spraw zagranicznych państw członkowskich / lub
Rada Specjalna - tzw. branżowa / np. ministrowie rolnictwa , przemysłu , spraw wewnętrznych itd./ Rada Unii
Europejskiej wypracowuje i koordynuje politykę wewnętrzną i zagraniczną UE.
Komisja Europejska - tzw. "strażnik traktatów". Do jej kompetencji należą: prawo inicjatywy ustawodawczej,
reprezentacja interesów i koordynacja działań Wspólnot, kontrola stosowania prawa wspólnotowego oraz
realizacja postanowień zawartych w traktatach i aktach prawnych przyjętych przez Wspólnoty.
KE obecnie liczy 20 komisarzy wybieranych na 5 lat.
Parlament Europejski nie stanowi prawa w Unii ale uczestniczy w procesie decyzyjnym . Ma też uprawnienia
dotyczące uchwalania budżetu , przyjmowania nowych członków oraz zatwierdzania układów
stowarzyszeniowych .Kontroluje pracę Komisji Europejskiej .Wybiera Rzecznika Praw Obywatelskich .
Parlament składa się z przedstawicieli państw członkowskich UE wybieranych w wyborach powszechnych i
bezpośrednich na okres 5 lat. Obecnie liczy 626 deputowanych.
Trybunał Sprawiedliwości zapewnia przestrzeganie prawa wspólnotowego . Orzeka o zgodności aktów
prawnych wydawanych przez instytucje Wspólnot z traktatami Wspólnot . Rozpoznaje spory między
państwami lub między Komisją Europejską i państwami , wynikające ze stosowania prawa europejskiego.
Trybunał składa się z 15 sędziów.
Trybunał Obrachunkowy sprawuje kontrolę nad dochodami i wydatkami Wspólnot oraz bada, czy finansami
wspólnotowymi zarządzano właściwie i zgodnie z prawem. W jego skład wchodzi 15 członków - rewidentów.
Adresy wybranych instytucji Unii Europejskiej.

Instytucje Unii Europejskiej mają siedziby w trzech miastach !!!
Strasburgu (Parlament Europejski),
Luksemburgu (Europejski Trybunał Sprawiedliwości i Trybunał Obrachunkowy),
Brukseli (Komisja Europejska i Rada Unii Europejskiej).
/ Na podstawie informacji przekazanych na prelekcji w dniu 23 .03.br. oraz materiałów Centrum Informacji
Europejskiej Komitetu Integracji Europejskiej opracowała Janina Stoksik /
w górę

STANDARDOWE ZASADY WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WSTĘPNE WARUNKI RÓWNOPRAWNEGO UCZESTNICTWA (ciąg dalszy)

II. KLUCZOWE OBSZARY RÓWNOPRAWNEGO UCZESTNICTWA
/ Powrót do zasady nr 4 /
Zasada 5 . Dostępność
Państwa powinny zdawać sobie sprawę z ogromnego znaczenia problemu dostępności w procesie
wyrównywania szans we wszystkich sferach życia społecznego. Wobec osób dotkniętych jakąkolwiek formą
niepełnosprawności. Państwa powinny
/ a / inicjować programy działania zmierzające do udostępnienia im środowiska fizycznego;
/ b / wprowadzić rozwiązania ułatwiające dostęp do informacji i środków komunikacji międzyludzkiej.
/ a / Dostęp do środowiska fizycznego

1. Państwa powinny inicjować programy działania zmierzające do usuwania przeszkód utrudniających
uczestnictwo i poruszanie się w środowisku fizycznym. Działania te powinny mieć na względzie rozwój
standardów i wytycznych oraz stanowienie prawa zapewniającego dostępność w różnych sferach życia,
na przykład: we własnych mieszkaniach, obiektach użyteczności publicznej, komunikacji miejskiej i
innych środkach transportu, na ulicach i innych miejscach środowiska zewnętrznego.
2. Państwa powinny zapewnić architektom, inżynierom budowlanym i innym osobom, profesjonalnie
związanym z projektowaniem i kreowaniem środowiska fizycznego, dostęp do odpowiedniej informacji
dotyczącej polityki w zakresie niepełnosprawności oraz do rozwiązań zapewniających osobom
niepełnosprawnym swobodny dostęp do środowiska fizycznego.
3. Wymagania dotyczące dostępności powinny być uwzględnione już w początkowej fazie projektowania i
kreowania środowiska fizycznego.
4. Standardy i normy dostępności, już w momencie ich tworzenia, powinny być konsultowane z
organizacjami osób niepełnosprawnych. Organizacje te powinny również na własnym terenie, brać
udział w początkowej fazie planowania obiektów użyteczności publicznej, celem zapewnienia
maksymalnie łatwego dostępu do nich.
/ b / Dostęp do informacji i środków komunikacji międzyludzkiej
1. Osoby niepełnosprawne oraz tam, gdzie jest to uzasadnione, ich rodziny, sprzymierzeńcy i obrońcy
praw, powinni w każdym momencie mieć dostęp do pełnej informacji na temat diagnozy,
przysługujących im praw oraz dostępnych służb, świadczeń i programów działania. Informacja taka
powinna być przedstawiona w sposób dostępny i zrozumiały dla tych osób.
2. Państwa powinny rozwijać strategie zapewniające dostęp do informacji i publikacji różnym grupom osób
niepełnosprawnych. By ułatwić ten dostęp osobom o słabym wzroku konieczne są wydawnictwa i
publikacje drukowane dużą czcionką lub w alfabecie Braille`a, taśmoteki i inne odpowiednie urządzenia.
Podobnie należy korzystać z odpowiednich technologii celem ułatwienia dostępu do informacji słownej
osobom o słabym słuchu lub mającym trudności z rozumieniem.
3. Należy zwrócić większą uwagę na posługiwanie się językiem migowym w edukacji dzieci niesłyszących
wśród ich rodzin i wspólnot. Konieczne jest także przygotowanie tłumaczy języka migowego, którzy
mogliby świadczyć usługi ułatwiające porozumiewanie się pomiędzy osobami niesłyszącymi i innymi
ludźmi.
4. Należy również zwrócić uwagę na potrzeby pozostałych osób mających trudności w porozumiewaniu
się.
5. Państwa powinny zachęcać media, zwłaszcza telewizję, radio i prasę, by starały się bardziej
udostępniać swoje programy osobom niepełnosprawnym.
6. Państwa powinny zagwarantować, aby informacja komputerowa i systemy usług oferowane całemu
społeczeństwu były, bądź już od początku konstruowane z myślą o niepełnosprawnych użytkownikach,
bądź adaptowane do ich potrzeb.
7. W pracach nad rozwiązaniami zmierzającymi do udostępnienia usług informacyjnych należy
konsultować się z organizacjami osób niepełnosprawnych.
/ przedruk z wydawnictwa ONZ "Standardowe zasady wyrównywania szans osób niepełnosprawnych"
przyjętych podczas 48 sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych 20 grudnia 1993 roku w górę
Rezolucja 48/96 /
/ Przejście do zasady nr 6 /

KATALOG ELEMENTÓW LIKWIDUJĽCYCH OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM BARIERY
ARCHITEKTONICZNE, URBANISTYCZNE i W KOMUNIKOWANIU SIĘ.
Działając w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych Zarząd PFRON na podstawie art. 47 uznaje za słuszne dofinansowywanie w ramach
likwidacji barier architektonicznych, urbanistycznych i w komunikowaniu się wyszczególnione elementy,
umożliwiające uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym.
Katalog uzależnia od rodzaju niepełnosprawności indywidualnej osoby niepełnosprawnej możliwość
pozyskania dofinansowania ze środków PFRON na poszczególne zakresy rzeczowe stanowiące bariery.
W tym celu wyodrębnia się następujące rodzaje niepełnosprawności i zakresy rzeczowe zakwalifikowane do
dofinansowania ze środków PFRON.
Grupa I - Osoby z koniecznością poruszania się na wózku inwalidzkim
1. Zamiana mieszkania na inne o podobnej powierzchni (z kondygnacji wyższej na parter), wymagająca
małego przystosowania celem udostępnienia dla wnioskodawcy łącznie z udokumentowanymi kosztami
przeprowadzki.
2. Realizacja pochylni i podjazdów umożliwiających samodzielne opuszczenie i powrót do miejsca
zamieszkania.
3. Podnośniki, platformy schodowe, transportery schodowe, windy przyścienne i inne urządzenia do
transportu pionowego.
4. Adaptacja i modernizacja mieszkania w tym: kuchni, WC, łazienki, w celu samodzielnego
funkcjonowania.
5. Oporęczowanie ciągów komunikacyjnych, WC i łazienek w mieszkaniu.
6. Likwidacja progów i zróżnicowanych poziomów posadzek w pomieszczeniach.
7. Dostosowanie otworów drzwiowych do potrzeb wnioskodawcy.
8. Dostosowanie stolarki okiennej do samodzielnej obsługi przez wnioskodawcę zamieszkującego z inną
osobą niepełnosprawną lub samotnie.
9. Posadzki antypoślizgowe (w pomieszczeniach ze źródłem wody).
10. Montaż automatycznych drzwi do garażu dla wnioskodawcy samodzielnie prowadzącego pojazd
mechaniczny.
11. Zrealizowanie sieci wodno-kanalizacyjnej, WC oraz łazienki.
12. Zapewnienie gazowego lub elektrycznego centralnego ogrzewania w mieszkaniach osób
niepełnosprawnych zamieszkujących z inną osobą niepełnosprawną lub samotnie.
13. Przystosowanie wyposażenia kuchni w urządzenia do samodzielnej obsługi, w tym: - niskie blaty z
możliwością wjazdu pod blat, instalowanie gniazd wtykowych i wyłączników w strefie dostępnej dla
osoby siedzącej.
14. Montaż telefonu i faxu.
Grupa II - Osoby z dysfuncją ruchu - inne niż wymienione w grupie I.
Po dokonaniu wizji w miejscu zamieszkania oraz ocenie stopnia samodzielności dla osób o znacznym i
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do decyzji Pełnomocników PFRON należy uznanie niezbędności
dofinansowania elementów z zakresu wyszczególnionego dla grupy I.
ciąg dalszy w kolejnym biuletynie " SONATA"
w górę

MIESZKANIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Zarząd Stowarzyszenia SON w Gliwicach wspólnie ze Stowarzyszeniem Właścicieli Mieszkań i Lokali
Użytkowych podjął inicjatywę zbierania ofert mieszkań znajdujących się na parterach budynków mieszkalnych
- do zamiany dla osób niepełnosprawnych. Zgłoszenia wszystkich mieszkań do zamiany przyjmuje się
bezpłatnie - kontakt: tel. 232-06-42 lub 31-77-71, oraz w środy od godz. 15.3o do godz. 17.oo i czwartki od
godz. 11.3o do godz. 14.oo - tel. 278-60-26. Oferty będą wywieszone w gablotce przy ul. Zwycięstwa 26 /

Dla koto renty rodzinne?
O rentę rodzinną mogą się starać :
kobieta, która ma co najmniej 50 lat, ale osiągnęła ten wiek w dniu śmierci męża albo w okresie
następnych 5 lat;
mężczyzna, który ma co najmniej 65 lat i osiągnął ten wiek w dniu śmierci żony albo w ciągu następnych
5 lat;
inwalida - jeśli inwalidztwo zostanie stwierdzone również w ciągu 5 lat od zgonu współmałżonka;
każdy, kto wychowuje dziecko lub wnuka uprawnionych do renty rodzinnej i ukończy 50 lat / kobieta / lub
65 lat / mężczyzna w dniu, gdy dziecko staje się pełnoletnie lub w okresie następnych 5 lat;
wdowa lub wdowiec uprawnieni do renty rodzinnej, wychowujący dziecko - inwalidę I lub II grupy / o
znacznym stopniu inwalidztwa / , także mające rentę rodzinną.
w górę

