Standardowe Zasady Wyrównywania Szans Osób
Niepełnosprawnych
Zasada 1. Kształtowanie świadomości
Państwa powinny podjąć działania w celu podniesienia poziomu
świadomości społeczeństwa na temat osób niepełnosprawnych, ich praw,
potrzeb, możliwości i udziału w życiu społecznym.
Zasada 2.
Opieka medyczna
Państwa powinny zapewnić skuteczną pomoc medyczną
osobom niepełnosprawnym.
Zasada 3. Rehabilitacja
Państwa powinny zapewnić usługi rehabilitacyjne osobom
niepełnosprawnym, tak aby mogły one osiągać i utrzymywać optymalny poziom
niezależności i funkcjonowania.
Zasada 4. Służby
wspierające
Państwa powinny zagwarantować osobom niepełnosprawnym
opiekę w pełnym zakresie służb wspierających, włącznie ze wszelkimi
urządzeniami pomocniczymi, po to, by pomóc im w podnoszeniu poziomu
niezależności w życiu codziennym oraz w egzekwowaniu przysługujących im
praw.
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 inicjować programy
działania zmierzające do udostępnienia im środowiska fizycznego i
wprowadzić rozwiązania ułatwiające dostęp do informacji i środków komunikacji
międzyludzkiej.
Zasada 6. Edukacja
Państwa
powinny brać pod uwagę zasadę równych szans w zakresie edukacji
podstawowej, średniej i wyższej, o charakterze integracyjnym, dla
niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i dorosłych. Państwa powinny
zagwarantować, by kształcenie osób niepełnosprawnych stanowiło integralną
część systemu oświaty.
Zasada 7. Zatrudnienie
Państwa powinny uznać zasadę, że należy wzmocnić pozycję osób niepełnosprawnych,
tak aby zaczęły one egzekwować swoje prawa, zwłaszcza w dziedzinie
zatrudnienia. Zarówno na obszarach wiejskich, jak i miejskich powinny one
mieć równe szanse wykonywania pożytecznego i satysfakcjonującego finansowo
zajęcia na otwartym rynku pracy.

Zasada 8. Środki utrzymania i
zabezpieczenie socjalne
Państwa są odpowiedzialne za
bezpieczeństwo socjalne i zapewnienie środków utrzymania osobom
niepełnosprawnym.
Zasada 9. Życie rodzinne i integralność
osobista
Państwa powinny promować pełne uczestnictwo osób
niepełnosprawnych w życiu rodzinnym. Powinny promować prawo do
integralności osobistej i zagwarantować, by prawo nie dyskryminowało osób
niepełnosprawnych ze względu na związki seksualne, małżeństwo i
rodzicielstwo.
Zasada 10. Kultura
Państwa powinny
zagwarantować osobom niepełnosprawnym integrację i możliwość uczestnictwa
w wydarzeniach kulturalnych na równych prawach.
Zasada 11.
Sport i rekreacja
Państwa podejmą działania, aby zapewnić osobom
niepełnosprawnym równe możliwości uprawiania sportu i rekreacji.
Zasada 12. Religia
Państwa będą podejmować działania
ułatwiające równoprawne uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu
religijnym ich społeczności.
Zasada 13. Informacja i badania
naukowe
Państwa przyjmują główną odpowiedzialność za gromadzenie i
rozpowszechnianie informacji na temat warunków życiowych osób
niepełnosprawnych oraz promowanie badań naukowych dotyczących wszystkich
aspektów ich życia, łącznie z analizowaniem przeszkód utrudniających im
codzienne funkcjonowanie.
Zasada 14. Kreowanie polityki i
planowanie
Państwa powinny zagwarantować, by problemy
niepełnosprawności były uwzględniane w skali całego kraju w procesie
kreowania polityki i planowania dotyczącego tych problemów.
Zasada 15. Tworzenie prawa
Państwa odpowiadają za
tworzenie podstaw prawnych dla działań prowadzących do pełnego
uczestnictwa i wyrównywania szans osób niepełnosprawnych.
Zasada 16. Polityka ekonomiczna
Państwa ponoszą
odpowiedzialność finansową za krajowe programy i działania nakierowane na

tworzenie równych szans osobom niepełnosprawnym.
Zasada 17.
Koordynacja działań
Państwa są odpowiedzialne za ustanowienie i
umacnianie pozycji krajowych komitetów koordynacyjnych lub innych
podobnych organów, które służyłyby jako instancje ogniskujące na poziomie
krajowym działania dotyczące problemów niepełnosprawności.
Zasada 18. Organizacje osób niepełnosprawnych
Państwa
powinny określić prawo organizacji osób niepełnosprawnych do
reprezentowania osób niepełnosprawnych na poziomach krajowym, regionalnym
i lokalnym. Państwa powinny także uznać doradczą rolę organizacji osób
niepełnosprawnych w kształtowaniu polityki społecznej w odniesieniu do
tych osób.
Zasada 19. Szkolenie personelu
Państwa są
odpowiedzialne za zapewnienie na wszystkich poziomach właściwego szkolenia
personelu, zaangażowanego w planowanie i prowadzenie programów i usług dla
osób niepełnosprawnych.
Zasada 20. Monitoring krajowy i ocena
programów dotyczących niepełnosprawności w zakresie wdrażania niniejszych
zasad
Państwa są odpowiedzialne za stałą kontrolę i ocenę
wdrażania programów krajowych oraz służb i usług dotyczących wyrównywania
szans osób niepełnosprawnych.
Zasada 21. Współpraca techniczna
i gospodarcza
Obowiązkiem państw uprzemysłowionych i rozwijających
się jest współpraca i podejmowanie działań na rzecz poprawy warunków życia
osób niepełnosprawnych w krajach rozwijających się.
Zasada 22.
Współpraca międzynarodowa
Państwa będą aktywnie uczestniczyć we współpracy międzynarodowej dotyczącej
polityki wyrównywania szans osób niepełnosprawnych.

