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"My nie tworzymy koalicji państw,
my jednoczymy ludzi"
/ Jean Monet /

Szanowni Państwo,
W tym numerze biuletynu, oprócz informacji, których Państwo zawsze oczekujecie, zaczynamy przedstawianie
prezentowanych na kolejnych prelekcjach informacji o Unii Europejskiej w ramach projektu "Poznanie
porzšdku demokratycznego i możliwoci budowania integracji społecznej w ramach Unii Europejskiej przez
osoby niepełnosprawne".

POWSTANIE UNII EUROPEJSKIEJ
Może to paradoksalnie brzmi, ale nie byłoby Unii Europejskiej, gdyby nie było dwóch wojen wiatowych powiedział Pan Janusz Moszyński rozpoczynajšc pierwszš prelekcję. Perspektywa Stanów Zjednoczonych
Europy, pojęcia stworzonego przez Viktora Hugo, była wyrazem humanistycznych i pokojowych ideałów, które
zostały brutalnie zdeptane w tragicznych konfliktach rozdzierajšcych Europę w pierwszej połowie XX wieku.
Dopiero ruchy oporu przeciw totalitaryzmowi zaowocowały refleksjami, z których wyłoniła się koncepcja takiej
organizacji kontynentu, która mogłaby zatriumfować nad narodowymi antagonizmami. U źródeł dwóch
głównych nurtów ideowych procesu integracji europejskiej stojš Altiero Spinelli i Jean Monnet. Pierwszy z nich
stworzył projekt funkcjonowania organizmu europejskiego, nastawionego na stopniowe cedowanie częci
uprawnień z poziomu narodowego na poziom wspólnotowy. Podjęto propozycję Winstona Churchila, zgłoszonš
przez niego już 19 wrzenia 1946 r. w słynnym przemówieniu w Zurychu, w którym domagał się stworzenia
"Stanów Zjednoczonych Europy " i okrelił mianem naglšcej potrzebę wspódziałania Francji i Niemiec. Kamień
węgielny pod utworzenie Wspólnoty Europejskiej położył w owiadczeniu z 9 maja 1950 r. ówczesny minister
spraw zagranicznych Francji Robert Schuman. Tłem jego propozycji było przekonanie, że z jednej strony
jednostronne nałożenie na Niemcy restrykcji miało niewiele sensu, za z drugiej strony w pełni niepodległe
Niemcy nadal były odczuwane jako potencjalne zagrożenie pokoju. Plan Schumana został urzeczywistniony
przez zawarcie w Paryżu 18 kwietnia 1951 r. układu o Europejskiej Wspólnocie Węgla i Stali przez szeć krajów
założycielskich /Belgię, RFN, Francję, Włochy, Luksemburg i Holandię/. Plan Schumana wszedł w życie z
dniem 23 lipca 1952 r.
W taki sposób ojcostwo Unii Europejskiej przypisuje się trzem panom !!!
w górę
GOSPODARKA UNII EUROPEJSKIEJ
Trzy główne cele polityki gospodarczej Unii Europejskiej to trwały i zrównożony wzrost gospodarczy,
podniesienie standardu życia obywateli, zapewnienie spójnoci ekonomicznej i społecznej. Nowym celem Unii
Europejskiej /po utworzeniu Rynku Wewnętrznego/ jest Unia Gospodarcza i Walutowa. Europejski System
Walutowy wszedł w życie 13 marca 1979 r. Jego głównym elementem jest Ecu !!!, które składa się z koszyka
walut krajów członkowskich. Pełni ono funkcję wspólnego mianownika liczbowego w mechanizmie wymiany:
podstawy do ustalania wskaźnika rozbieżnoci: wspólnego mianownika dla operacji interwencyjnych i
kredytowych oraz rodka rozliczeń między instytucjami walutowymi krajów członkowskich.
UNIA EUROPEJSKA W PORÓWNANIU
liczba mieszkańców

produkt krajowy brutto
/ PKB /
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7007 mld$ 5992 mld$ 3125 mld$

w górę

NASZE KORZYCI Z CZŁONKOSTWA W UNII
Korzyci wynikajšce z członkostwa Polski w Unii Europejskiej majš charakter polityczny, gospodarczy i
społeczny. Korzyciš natury politycznej jest zaciesnienie zwišzków Polski z resztš Europy na poziomie
indywidualnym, lokalnym i regionalnym. Aktywny udział w działalnoci instytuacji Unii Europejskiek zwiększa
bezpieczeństwo obywateli i państwa. Korzyci natury gospodarczej - to udział w Wewnętrznym Rynku Unii, ze
swobodš przepływu towarów, usług, ludzi i kapitału, dostęp do funduszy strukturalnych, napływ inwestycji i
nowych technologii. Integracja Polski z Uniš Europejskš umożliwia swobodne podróżowanie /bez kontroli
granicznych/, osiedlanie się i podejmowanie pracy. Wyrażać się to będzie między innymi w uznaniu
równorzędnoci wiadectw i dyplomów, swobodzie uzyskania zezwolenia na pracę, założenia firmy, podjęcia
nauk ważnoci prawa jazdy na obszarze całej Unii Europejskiej, czy też możliwoci sprzedaży używanego
samochodu w każdym z państw Unii bez formalnoci podatkowych. Korzyci natury społecznej - to wyższa jakoć
życia oraz szansa na zbliżenie Polski do standardów europejskich w dziedzinie bezpieczeństwa
wewnętrznego, pracy, ochrony zdrowia, rehabilitacji i edukacji. Na przykład emeryci i rencici, którzy zapragnš
na stałe zamieszkać w innym kraju Unii będš mogli bez problemu otrzymywać swe emerytury i renty przyznane
w kraju pochodzenia. Wdrożenie europejskich norm elokogicznych przyczyni się do poprawy warunków życia
ludzi. Stosowanie nowoczesnych, przyjaznych dla rodowiska technologii, racjonalizujšcych zużycie surowców i
energii pozwoli poprawić efektywnoć gospodarowania.
Hymn Unii Europejakiej "Oda do radoci", jest fragmentem IX Symfonii Ludviga Van Bethowena !!!
w górę
SUWERENNOĆ I TOŻSAMOĆ NARODOWA POLSKI
Polska stajšc się członkiem Unii Europejskiej nie utraci suwerennoci, tak jak nie utraciło jej żadne z
państw członkowskich Unii. Unia Europejska nie jest superpaństwem, nie prowadzi do zaniku państw i nie
zagraża narodom europejskim. Państwa członkowskie zachowujš własne, odrębne władze ustawodawcze,
wykonawcze i sšdownicze. Poszanowanie tożsamoci narodowej państw członkowskich, ich historii, kultury i
tradycji stanowi podstawę funkcjonowania Unii Europejskiej. Integracja europejska nie oznacza odcinania się
od własnych korzeni państw narodowych, które w niej uczestniczš. Tysišcletni dorobek kulturowy Polski ma w
sobie doć siły, atrakcyjnoci i piękna, by sprostać integrujšcej się Europie.
Na podstawie informacji przekazanych na prelekcji w dniu 09.03.br. i publikacji Wydawnictwa "Wokół nas" w
Gliwicach, oraz materiałów Centrum Informacji Europejskiej Komitetu Integracji Europejskiej opracowała
Janina Stoksik.
w górę

STANDARDOWE ZASADY WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
wstępne warunki równoprawnego uczestnictwa (c.d.)
/ Powrót do zasad nr 2 i 3 /
Zasada 4. Służby wspierajšce
Państwa powinny zagwarantować osobom niepełnosprawnym pełen zakres służb wspierajšcych, włšczajšc w
to wszelkie urzšdzenia pomocnicze, po to, by pomóc im w podnoszeniu poziomu niezależnoci w życiu
codziennym oraz w egzekwowaniu przysługujšcych im praw.
1. Państwa powinny zagwarantować, w zależnoci od potrzeb osób niepełnosprawnych, zaopatrzenie w
urzšdzenia pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny oraz zapewnić indywidualnš pomoc w postaci osobistych
asystentów i tłumaczy, co stanowić będzie ważny czynnik wyrównywania szans.
2. Państwa powinny wspierać rozwój, produkcję, dystrybucję, oraz serwis urzšdzeń pomocniczych i
sprzętu rehabilitacyjnego, a także upowszechniać wiedzę o ich istnieniu.
3. Aby osišgnšć powyższe cele należy wykorzystywać wszelkš dostępnš wiedzę technicznš /know-how/. W
krajach dysponujšcych wysoko rozwiniętymi technologiami przemysłowymi powinna być ona w pełni
wykorzystywana, celem poprawy standardu i efektywnosci urzšdzeń pomocniczych i sprzętu
rehabilitacyjnego. Ważne jest, by stymulować rozwój i produkcję prostych i tanich urzšdzeń,
wykorzystujšc tam gdzie to możliwe zasoby i produkcję lokalnš. W produkcję tych urzšdzeń można
angażować same osoby niepełnosprawne.
4. Państwa powinny być wiadome faktu, że wszystkie osoby niepełnosprawne, które potrzebujš urzšdzeń
pomocniczych, powinny mieć do nich swobodny dostęp, niezależnie od swojej sytuacji finansowej.
Oznacza to, że urzšdzenia pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny powinien być bezpłatny lub bardzo tani
tak, aby osoby niepełnosprawne lub ich rodziny były w stanie go nabyć.
5. W programach rehabilitacyjnych, obejmujšcych dostarczanie urzšdzeń pomocniczych i sprzętu
rehabilitacyjnego, Państwa powinny uwzględnić szczególne potrzeby niepełnosprawnych dziewczšt i
chłopców co do formy i trwałoci tych urzšdzeń oraz dostosowania ich do wieku użytkowników.
6. Państwa powinny wspierać opracowywanie programów nastawionych na wiadczenie
zindywidualizowanej pomocy za porednictwem osobistych asystentów i tłumaczy, zwłaszcza osobom
głęboko upoledzonym lub dotkniętym sprzężonymi kalectwami. Programy takie zwiększyłyby poziom
uczestnictwa osób niepełnosprawnych w codziennym życiu, w domu, w pracy i w szkole oraz podczas
zajęć rekreacyjnych.
7. Programy pomocy personalnej powinny być tak zaprojektowane, by osoby niepełnosprawne z nich
korzystajšce miały decydujšcy wpływ na sposób ich realizacji.
(przedruk z wydawnictwa ONZ "Standardowe zasady wyrównywania szans osób niepełnosprawnych"
przyjętych podczas 48 Sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych 20 grudnia 1993 roku Rezolucja 48/96)
/ Przejcie do zasady nr 5 /
w górę

Rzšdowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich integracji ze społeczeństwem.
Zadania resortów, urzędów centralnych i innych jednostek organizacyjnych na rzecz osób
niepełnosprawnych, zatwierdzone do realizacji w 1997 roku w ramach rzšdowego programu działań na rzecz
osób niepełnosprawnych i ich integracji ze społeczeństwem, prezentujš pomoc państwa w zakresie
następujšcych sfer egzystencji osób niepełnosprawnych:
I. Działania na rzecz usuwania barier funkcjonalnych.
II. Edukacja i szkolenie.
III. Zatrudnianie.
IV. Zapobieganie niepełnosprawnoci.
V. Rehabilitacja i usprawnianie.
VI. Pomoc paliatywna i hospicyjna.
VII. Regulacje prawne.
VIII. Działalnoć badawcza.
IX. Działania dotyczšce przygotowania normalizacji.
X. Działania w sferze kultury i sztuki.
XI. Działania organizacji samorzšdu gospodarczego na rzecz osób niepełnosprawnych.
Na wszystkie wymienione działy planuje się przeznaczyć z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych kwotę 22.955.089 zł.
Tyle teoretycznie oferuje niepełnosprawnym nauka, a praktycznie wyglšda to następujšco:
Krajowy Urzšd Pracy otrzyma dofinansowanie na tworzenie warunków rozwoju poradnictwa rehabilitacyjnozawodowego, opracowanie wytycznych, kierunków, form kształcenia i doskonalenia doradców zawodowych
urzędów pracy (w tym roczne studia podyplomowe dla doradców, doposażanie stanowisk pracy dla doradców
zawodowych, doskonalenie systemu usług urzędów pracy zwišzanych z aktywizacjš osób niepełnosprawnych).
Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej wyda opracowanie "Sytuacja osób niepełnosprawnych w prawie".
W Ministerstwie Finansów nie udało się ustalić kosztów zatrudniania osób niepełnosprawnych w organach
skarbowych. Z publicznie podanych faktów wynika, że 900 000 osób niepełnosprawnych zatrudnionych jest na
tzw. otwartym rynku pracy, a tylko 150 000 zatrudniajš firmy majšce status zakładów pracy chronionej.
(na podstawie "Naszych Spraw" nr 12/1997 opracowała Janina Stoksik)
Jak widać większoć zadań to ekspertyzy, wytyczne, publikacje itp.
Słowa nie ma o tym jak "z urzędu" osobom niepełnosprawnym ułatwić np wydostanie się z mieszkań. Ale to
NAUKA ! a z niš nie zawsze łatwo sobie poradzić. (J.S.)
w górę
! ! ! Poznaj swoje prawa ! ! !
W urzędzie /Dziennik Ustaw z 1993r. Nr 13 poz. 60/
Osoba niepełnosprawna lub z dzieckiem niepełnosprawnym może załatwić sprawy poza kolejnociš w
instytucjach i urzędach publicznych oraz sklepach.
Parking /Dziennik Ustaw z 1988 r. Nr 14 poz.60 z późniejszymi zmianami/
O wyznaczenie parkingu może starać się inwalida I grupy oraz inwalida ruchu II lub III grupy. Miejsce w
którym będzie wyznaczony parking nie może utrudniać ruchu. Do podania musi być dołšczona legitymacja,
zawiadczajšca prowadzenie samochodu przez osobę niepełnosprawnš. Nie trzeba przedstawiać orzeczenia o
inwalidztwie (lub stopniu niepełnosprawnoci). Parking przysługuje nie ze względu na grupę inwalidzkš, ale
uprawnienia do prowadzenia samochodu.

