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Odpowiadając na Pana pismo z dnia 24 lipca 2014 r., znak: ZEW/500/1 1-4/2014/MP

dotyczące praw dzieci z niepełnosprawnością posiadających opinie o potrzebie wczesnego

wspomagania rozwoju uprzejmie wyjaśniam, że w piśmie z dnia 23.04.20 14 r., znak: BON-II

073-3-2-EKJ 14 wskazałem możliwe Formy pomocy, które mogły lub mogą być realizowane

ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Jednocześnie pragnę wskazać, ze zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997

r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.

z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) do zadań Pełnomocnika Rządu ds. Osób

Niepełnosprawnych należy inicjowanie działań zmierząj ących do ograniczenia skutków

niepełnosprawności i barier utrudniających osobom niepełnosprawnym Funkcjonowanie

z niepełnosprawnością. W związku z powyższym, mając na uwadze kompetencje wynikające

z przepisów ww. ustawy oraz dostrzegając zasadność podjęcia działań zmierzających

do wypracowania rozwiązań maj ących na celu wsparcie niepełnosprawnych dzieci, uprzej ni je

informuję, że wystąpiłem do Ministra Edukacji Narodowej z prośbą o przeanalizowanie

zasygnalizowanego problemu i podjęcie ewentuałnych działai w powyższym zakresie (kopia

wystąpienia w załączeniu).
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W wystąpieniach z dnia 11 lutego 2014 r. oraz 24 lipca 2014 r. Rzecznik Praw

Dziecka zwrócił moją uwagę na sytuację dzieci niepełnosprawnych, posiadających opinię

o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju na podstawie przepisów rozporządzenia

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania

wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2013 r. poz. 1257).

W wystąpieniu przedstawione zostały dwa problemy. Pierwszy dotyczył potrzeby

rozszerzenia obowiązku zapewnienia przez gminę dowozu, wynikaj ącego z art. 17 ustawy

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

o dzieci korzystające z zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. Z przekazanych

informacji wynika, że Minister Edukacji Narodowej nie przychylił się do powyższego

wniosku. Wyjaśniono, że mimo braku uregulowania tego zagadnienia w przepisach

ww. ustawy, gmina może w ramach realizowanej własnej polityki społecznej zapewnić

dowożenie dzieci niepełnosprawnych na takie zajęcia. Należy jednak wskazać,

że pozostawienie dowolności gminie w zakresie zapewnienia dowożenia dzieci

niepełnosprawnych, innych niż wymienione w art. 14a ust. 4 i art. 17 ust. 3a ustawy

o systemie oświaty może spowodować brak realizacji takiego zadania.



Drugim poruszonym zagadnieniem jest postulat dotyczący zwiększenia liczby godzin

przeznaczonych na zajęcia w ramach wczesnego wspornaganJa rozwoju, bowiem wskazana

w 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju

dzieci, liczba godzin na takie zajęcia jest niewystarczająca. Zdaniem Ministra Edukacji

Narodowej realizacja postulatu wyrnaga uprzedniej analizy pod kątem potrzeby zmian

przepisów prawa regulujących ofertę wsparcia małego dziecka niepełnosprawnego

podmiotów niebędących jednostkami systemu oświaty.

Pragnę w tym miejscu podkreślić, że mając na uwadze m.in. konieczność kontynuacji

wczesnej pomocy dzieciom niepełnosprawnym, po zakończeniu w grudniu 2007 r. realizacji

pilotażowego programu rządowego „Wczesna, wielospecj alistyczna, kompleksowa,

skoordynowana i ciągła pomoc dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub

niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie” (WWKSC) został przygotowany program „Wczesna

pomoc dziecku niepełnosprawnemu”, którego realizatorem był Państwowy Fundusz

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ww. program umożliwiał dalsze finansowanie,

prowadzonych przez placówki uczestniczące w WWKSC działań, m.in. z zakresu rehabilitacji

dzieci (z wyłączeniem rehabilitacji medycznej) oraz wsparcia ich rodziców. Realizacja

programu przewidziana została do końca 2011 r., tj. do momentu opracowania przez Radę

Ministrów odpowiednich rozwiązań systemowych podejmujących problematykę wczesnej

pomocy. Jego realizację przedłużono do 31 grudnia 2012 r.

Należy podkreślić, że pomimo zakończenia programu, w chwili obecnej fundacje oraz

organizacje pozarządowe, które realizują działania mające na celu rehabilitację osób

niepełnosprawnych w różnych typach placówek, m.in. wczesną pomoc dziecku

niepełnosprawnemu mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację powyższego zadania.

Ponadto pragnę poinformować, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrndnianiu osób niepełnosprawnych

(Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) dzieci niepełnosprawne otrzymują pomoc

na co najmniej takich samych zasadach jak inne osoby niepełnosprawne w zakresie:

1) dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,

2) dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,

3) dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się

i technicznych,

4) dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.



Podzielam pogląd Ministra Edukacji Narodowej, że zasadne jest podjęcie

międzyresortowych działań zmierzaj ących do wypracowania systemowych rozwiązań

w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Pragnę jednocześnie wskazać w tym

zakresie kluczowąrolę działań obejmujących rehabilitację lecznicz a także edukację.

Należy zauważyć, że osoby niepełnosprawne napotykają na ograniczenia

w codziennym funkcjonowaniu, dlatego niezbędne jest wdrażanie takich rozwiązań, które

umożliwią ich wyeliminowanie lub istotne zmniejszenie. Należy również podkreślić,

że Polska ratyfikowała w 2012 r. Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

Ratyfikacja Konwencji ma spowodować, że wymienione w niej zasady, takie jak

poszanowanie godności, autonomii i odmienności osób niepełnosprawnych,

niedyskryminacja. pełny udział w życiu społecznym, równość szans i dostępność będą

uwzględniane przy wytyczaniu kierunków polityki społecznej dotyczącej osób

niepełnosprawnych i określaniu środków jej realizacji. Ponadto ratyfikacja Konwencji

powinna przyczynić się do doskonalenia i lepszego wdrażania przepisów prawnych

dotyczących osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach, aby zapewnić coraz lepszą

realizację praw i poprawę sytuacji tych osób. Wykonywanie Konwencji należy

do obowiązków ministerstw i instytucji, odpowiednio do ich kompetencji.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o przeanalizowanie zasygnalizowanego

problemu i podjęcie ewentualnych działań w powyższym zakresie.


