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Jeśli jesteś rodzicem dziecka niepełnosprawnego, które otrzymało diagnozę ze spektrum
całościowych zaburzeń rozwoju, to ta broszura jest dla Ciebie. Jeśli jesteś rodzicem dziecka
z zespołem Aspergera lub z autyzmem wysokofunkcjonującym, to zapewne Twoje dziecko

?

otrzymało diagnozę dużo później niż w pierwszych miesiącach lub latach życia. Może było to

w czasie, kiedy chodziło do przedszkola, a może jak poszło do szkoły? Może problemy uwidoczniły się wtedy, gdy rozpoczęło się nauczanie przedmiotowe, gdy, wymagania społeczne okazały się
za skomplikowane a różne style nauczania nowych nauczycieli, zmienność wydarzeń,

planów i zajęć spowodowała zagubienie się w świecie, który okazał się nieprzewidywalny. Może
Twoje dziecko otrzymało diagnozę w gimnazjum lub liceum albo będąc już dorosła osobą,
szukającą pracy? Jedno jest pewne - nawet jeśli jest już dorosłe, to nadal jest Twoim
dzieckiem a Ty nadal chcesz mu pomóc.
Często myślimy: „To tylko mój problem, problem w naszej rodzinie. Tylko ja mam takie dziecko.
Tak nie jest – statystyki od lat alarmują o wzroście liczby osób, u których diagnozuje się
całościowe zaburzenia rozwoju. Paradoksalnie szczególny wzrost danych dotyczy najlepiej
funkcjonujących osób ze spektrum autystycznego. Tak więc mniejsze nasilenie objawów
prowadzi do późniejszego (jeśli w ogóle) postawienia diagnozy. I nagle po kilku, kilkunastu
a czasami kilkudziesięciu latach stajesz się rodzicem dziecka z zaburzeniami autystycznymi!
Czy można jeszcze coś zrobić? Tak, zawsze można. Właśnie o tym co można więcej traktuje
niniejsza publikacja.

Od czego zacząć?
Przede wszystkim musisz poszukać w swojej okolicy osób z podobnym problemem. Znajdź innych rodziców dzieci niepełnosprawnych – mogą być to rodzice dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych lub rodzice dzieci z różnymi niepełnosprawnościami (zwłaszcza w przypadku małych miejscowości ).
Jak to zrobić?
Możesz zostawić kontakt do siebie (telefon lub mail) zaufanemu lekarzowi pierwszego kontaktu, który zna podobnych do Ciebie
rodziców dzieci z niepełnosprawnością i przekaże im wiadomość od Ciebie. Możesz poprosić ośrodek zdrowia o możliwość rozwieszenia pisemnej informacji o spotkaniu rodziców dzieci niepełnosprawnych, na tablicy ogłoszeń. Warto poszukać kontaktów w rejonowej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub w szkole z oddziałami integracyjnymi czy szkole rejonowej albo po prostu rozesłać informację do Rad Rodziców w szkołach na Twoim terenie. Kontakt do Rady Rodziców danej szkoły powinien znajdować się na
jej stronie. Możesz poszukać w internecie stron i forów dla rodziców dzieci niepełnosprawnych lub organizacji pozarządowych typu
stowarzyszenie, fundacja na terenie gminy, powiatu czy województwa. (np. poprzez stronę http://synapsis.org.pl/autyzm/autyzm-polska/porozumienie). Możesz również zadzwonić do ogólnopolskiej organizacji pozarządowej zajmującej się osobami ze spektrum
zaburzeń autystycznych lub znaleźć kontakt do ich lokalnego lidera.
Możesz również zostawić podobną informację w Ośrodku Pomocy Społecznej lub rejonowych przychodniach zdrowia w tym poradniach specjalistycznych. Możesz w końcu odwiedzić ośrodki terapeutyczne i tam poszukać kontaktu do rodziców dzieci z podobną
diagnozą lub rodziców dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Nie obawiaj się, większość stowarzyszeń powstawała w ten sposób.
Rodzice najpierw musieli się odnaleźć, potem spotkać, aby w końcu stworzyć grupę nieformalną czy założyć organizację.
Początkowo taka grupa zazwyczaj ma charakter grupy wsparcia, ale dobrze, aby po pewnym czasie stała się grupą samopomocową.
Głównym założeniem samopomocy jest wspieranie się i pomaganie sobie nawzajem. Działania samopomocowe pobudzają członków do
aktywności i starają się rozwiązać konkretne problemy. Grupy samopomocowe są małym zespołem ludzi, którzy przystępują do niego dobrowolnie mając na względzie uzyskanie pomocy, okazanie wsparcia innym i osiągnięcia wspólnie określonego celu. Tworzone są przez
osoby podobnie naznaczone przez los lub z różnych powodów zmagające się z tym samymi problemami. Grupy tworzą osoby, które nie
chcą już samotnie i doraźnie rozwiązywać problemów indywidualnych, natomiast zainteresowane są zmianą stałą a co się z tym wiąże
zmianą o większym zakresie i większej trwałości.
Grupy samopomocowe powstają tam, gdzie obywatele dochodzą do wniosku, iż ich potrzeby lub potrzeby ich najbliższych, których
interesy reprezentują nie są lub nie mogą być w pełni zaspokojone ani przez istniejące instytucje ani za ich pośrednictwem. Grupa
samopomocy nie jest prowadzona przez wykwalifikowanych liderów, mentorów czy terapeutów. Musi sama ustalić pewne regulacje.

Jak skutecznie działać w grupie samopomocowej?
Niezależnie jaką formę zdecydujecie się przyjąć, ważne jest abyście mogli razem współpracować. To co ustalicie na początku będzie
procentowało przez cały czas, kwestie „niedogadane” potrafią rozłożyć na łopatki nawet najbardziej zmotywowane i zaangażowane
zespoły. Na początku wszystko jest ważne , każdy temat, każda kwestia dotycząca wspólnej pracy jest warta dyskusji.
Warto zatem ustalić zasady współpracy (aspekty takie jak; możliwości zaangażowania się poszczególnych osób czyli czas poświęcony pracy, sposób komunikowania się, miejsca i czas spotkań zespołu, skład zespołu, wybór lidera inne kwestie techniczne oraz
ustalić wspólny dla wszystkich cel oraz sposób jego osiągnięcia). Wszystko to trzeba ustalić przed rozpoczęciem wspólnego działania, aby uniknąć nieporozumień wynikających z niedomówień, rozczarowań i konfliktów. Zasady takie mogą mieć formę regulaminu,
który został ustalony na drodze konsensusu czyli uzyskać zgodę powszechną między członkami danej grupy/społeczność co do sposobu jej funkcjonowania.

Oto kilka problematycznych kwestii które mogą pojawić się w pracy zespołowej i propozycje rozwiązań:
PROBLEM
ROZWIĄZANIE
Problem- różnice charakterów, Rozwiązanie -Wybór dobrego lidera oraz wprowadzenie zasad w komunikacji (np. udzielanie głosu, zasada konsensusu, równości głotemperamentów i wartości sów lub inne ustalenia) to ważna kwestia.
mimo wspólnego celu mocno
zaburzają współpracę zespołu.
Problem - brak miejsca i środków na organizację spotkań i
bieżące wydatki.
Problem - sprzeczne interesy,
czyli różnice oczekiwań poszczególnych osób.
Problem - bierność członków
grupy.
Problem - brak lub nadmiar
przywództwa.

Rozwiązanie - można na początek użyczyć sali w szkole czy domu kultury lub w gminie, gdzie odbywają się spotkania radnych. Można
również podzielić koszty spotkań pomiędzy członków zespołu lub pracować w sieci organizując wirtualne zebrania.
Rozwiązanie - zaproszenie osoby z zewnątrz (mediatora/facylitatora) prowadzącego spotkania. Rozwiązaniem może być również podzielenie się nad podzespoły – inne potrzeby będą miały dzieci rozpoczynające naukę a inne osoby dorosłe – ale tą samą diagnozę
czyli np. zespół Aspergera.
Rozwiązanie - wyjściem z tej sytuacji może być wybór dobrego moderatora spotkań, osoby, która wprowadziłaby do pracy merytorycznej elementy integracyjne i aktywizujące lub lidera rozdzielającego zadania. Rozwiązaniem może być zaproszenie na spotkanie przedstawiciela innej grupy samopomocowej, która zrealizowała już wspólnie pewne przedsięwzięcia i podzieli się swoimi doświadczeniami.
Rozwiązanie – pomocne są nowe wybory na lidera lub do organów organizacji. Zasady wyborów powinny znaleźć się w regulaminie
lub statucie i być jawne dla wszystkich. Pamiętaj, że to członkowie grupy stanowią najwyższą władzę i oni decydują o wyborze lidera/
zarządu etc.
Rozwiązanie - należy ustalić harmonogram spotkań i protokołować je oraz sporządzać listy obecności. Ustalenie schematu spotkać np.
zawsze w ostatni piątek miesiąca, pozwoli na wcześniejsze zaplanowanie sobie przez członków czasu i znalezienie opieki do mniejszych dzieci.

Problem - akcyjność działań czyli brak regularnych spotkań, spisanych ustaleń, nieprzygotowanie wymaganych dokumentów,
opracowań.
Problem - brak szybkich efek- Rozwiązanie - musimy pamiętać, że rozwój grupy samopomocowej to proces długotrwały i etapowy. Początki bywają trudne, ale tak
tów.
jest przy każdym nowym przedsięwzięciu. Należy się z tym liczyć, iż na początku najważniejszy będzie proces formowania się grupy
(część osób odejdzie, gdyż nie będzie zainteresowana aktywnym działaniem, tylko biernym uczestnictwem a nie widząc szybkich efektów zniechęci się i zacznie szukać pomocy gdzie indziej).
Problem - zamknięcie się grupy i Rozwiązanie - w zdrowej sytuacji liderzy stale zachęcają nowe osoby do aktywności w grupie/organizacji i integrują ich z resztą członpowstanie zamkniętego herme- ków. Należy dbać o to, aby grupa/organizacja miała tzw. „świeżą krew”. Nowi członkowie, to nowa energia i nowe pomysły plus różne
tycznego koła .
doświadczenia co wpływa pozytywnie na prace grupy i powala na zmianę układu i realizację zadań.

Pamiętajmy że: grupa samopomocy to nie tylko kontakt z osobami z podobnym problemem, ale jest to również okazja wzajemnego poznania się jej uczestników; ich potencjału, umiejętności, zdobytego doświadczenia i wiedzy. Dla grupy jest to baza, na której można budować grupę nieformalną czy przyszłą organizację, działającą na rzecz osób niepełnosprawnych. To właśnie na tym etapie powinna zostać
podjęta decyzja co dalej.

Mamy grupę – co dalej?
Jedną z podstawowych decyzji podejmowanych przez zespoły to ustalenie „ Dokąd idziemy?” czyli wytyczenie celów działania. Cele
szczegółowe zostaną zdefiniowane w trakcie opisywania potrzeb i problemów. Pamiętajcie – cele musza być realne oraz zlokalizowane w miejscu i czasie. Szybciej zorganizujecie piknik wiosenny na łące nieopodal niż wyprawę do Disneylandu.
Jeśli chcecie działać razem – musicie podjąć decyzję, w jakiej to będzie formie. Czy będzie to już na zawsze grupa nieformalna (np.
grupa wsparcia) czy grupa formalna. Również sposób działania jest istotny, gdyż aby dobrze działać, musicie skupić się na konkretach – prowadzenie całego wachlarza działań zazwyczaj jest niemożliwe. Tak jak w różnych branżach gospodarki, organizacje i grupy
nieformalne określają swoją specjalizację.

Co mogą zgodnie z prawem grupy nieformalne a co organizacje pozarządowe (NGOs)?
Warto się przyjrzeć czym są grupy nieformalne a czym organizacje ( stowarzyszenia i fundacje), co mogą i do czego są zobowiązane.
Grupa nieformalna to 3 niespokrewnione osoby minimum, elementem „wiążącym” osoby to cel który sobie stawiają lub tez działania
wokół których koncentruje się ich działalność.
Grupa samopomocowa. Taka grupa to dobrowolny zespół osób, którego aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia jego członków.
KOMITETY SPOŁECZNE
czyli grupy ludzi, którzy organizują się po to, aby zrealizować określony cel (np. wybudować wodociąg lub zebrać pieniądze na
pomoc dla chorej osoby).
• Komitet społeczny może zorganizować zbiórkę publiczną na jakiś cel.
• Przepisy o zbiórkach publicznych wymagają, aby komitet społeczny założony do przeprowadzenia takiej zbiórki składał się z minimum 3 osób, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych oraz niekaranych.
• Założyciele komitetu społecznego przygotowują akt założycielski (nie musi być podpisywany u notariusza), w którym określają;
• cel powołania komitetu,
• wskazują adres do korespondencji, oraz
• dane osoby, którą upoważniają do reprezentowania komitetu.

Komitet taki, choć nie ma osobowości prawnej, może być atrakcyjną formą
prowadzenia innych działań, na przykład rzecznictwa interesów.
Niektóre organizacje powstając przyjmują taką nazwę, ale działają jako
stowarzyszenia zarejestrowane w KRS (np. Społeczny Komitet Opieki nad Starymi
Powązkami im. Jerzego Waldorffa).
RADY RODZICÓW I KOMITETY RODZICIELSKIE
• c zyli przedstawiciele wszystkich rodziców uczniów danej szkoły wybrani
w demokratycznych wyborach. Reprezentują oni ogół rodziców w szkole,
np. w kontaktach z radą pedagogiczną oraz poza szkołą, np. we współpracy z
radami rodziców innych szkół.
Zasady tworzenia rady rodziców i komitetów uchwalają rodzice uczniów danej
szkoły.
Rada rodziców sama uchwala regulamin swojej działalności, który nie może
być sprzeczny ze statutem szkoły lub placówki. Aby wspierać działalność
statutową szkoły rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych
składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania tych funduszy
powinien określać regulamin rady rodziców. Więcej informacji o tej formie
działalności społecznej można znaleźć m.in. na stronie Społecznego Towarzystwa
Oświatowego: http://www.sto.org.pl
INICJATYWA LOKALNA ( IL)
Inicjatywa lokalna to najwyższa forma partycypacji społecznej, gdzie mieszkańcy
razem i na równi z samorządem podejmują się realizacji zadania publicznego
„W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego
bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych, lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 mogą złożyć wniosek o realizację zadania publicznego do jednostki samorządu terytorialnego, na terenie której mają miejsce
zamieszkania lub siedzibę”

Pojęcie inicjatywy lokalnej (IL) wprowadziła nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (ustawa) z 2010
roku, definiując IL oraz poświęcając jej odrębną część. (Rozdział 2a ustawy art.19b –19h).
Co jest istotą inicjatywy lokalnej ?
Zgodnie z definicją IL to forma współpracy mieszkańców i jednostek samorządu terytorialnego przy realizacji zadań publicznych.
To metoda, której celem jest:
„…wspólne realizowanie zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej”.
W tym zapisie kryje się istota IL. IL to wspólne przedsięwzięcie, które nie jest tożsame ze zleceniem zadania mieszkańcom lub pokryciem przez samorząd kosztów ich pomysłu jak w Budżecie Partycypacyjnym.
Inicjatywa lokalna dotyczy zadań publicznych, które dany samorząd ma do realizacji. Zgodnie z ustawą mamy do czynienia z poniższym, zamkniętym katalogiem zadań publicznych.
Art. 19b ust.1
1) d
 ziałalności, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 13, obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji,
sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego;
2) działalności, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 16 i 27;
3) edukacji, oświaty i wychowania, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 14;
4) działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki, o której mowa w art. 4ust. 1 pkt 17 i 19;
5) ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach, o której mowa w art.4 ust. 1 pkt 18;
6) porządku i bezpieczeństwa publicznego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 20
Jak wdrożyć inicjatywę lokalną?
Zgodnie z ustawą każda jednostka samorządu terytorialnego powinna opracować i przyjąć (w formie uchwały organu stanowiącego) rozwiązanie prawne określające tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
Obywatele składają wniosek do gminy lub powiatu
Wniosek w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego (KPA) nie wymaga żadnej szczególnej formy. Warto jednak zwrócić
uwagę, że jego ocena odbywa się na podstawie kryteriów określonych w uchwale organu stanowiącego.
UWAGA część samorządów wprowadza dodatkowo formularz. Ma on charakter pomocniczy i może być pominięty przez mieszkańców, co nie wyłączy konieczności rozpatrzenia wniosku.

Formalnie wniosek może złożyć tylko 2 mieszkańców, przyjmując jednak kryterium ważności zadania ze względu na potrzeby
społeczności lokalnej ilość osób podpisanych pod wnioskiem może mieć kluczowe znaczenie dla pozytywnego rozpatrzenia.
Odpowiedzialność za realizację zadania ponoszą dwie strony. Finałem ustaleń jest albo umowa o współpracy albo odstąpienie stron
od realizacji przedsięwzięcia. Od tego momentu rozpoczyna się faktyczna współpraca.
Realizacja zadania w formie IL to w praktyce wspólny projekt mieszkańców i samorządu.
Budżet przedsięwzięcia opracowany wspólnie przez strony powinien wyraźnie wskazywać kto i jakie koszty ponosi w ramach przedsięwzięcia. Podkreślić należy, że w ramach IL nie ma przepływów ze strony samorządu do mieszkańców. Samorząd ponosi sam wydatki zgodnie z obowiązującym prawem.
• Koszty mieszkańców są ponoszone jako praca społeczna lub wkład rzeczowy lub finansowy, który może być przekazany JST
na pokrycie kosztów.
• Samorząd na realizację zadania może przekazać na czas trwania umowy rzeczy konieczne do realizacji przedsięwzięcia.
https://youtu.be/W_lc1NlOoJo

OBYWATELSKA INICJATYWA UCHWAŁODAWCZA –INICJATYWA LUDOWA ( starsza nazwa)
Obok aktu wyborczego czy referendum inicjatywę ustawodawczą/uchwałodawczą należy uznać za mechanizm, dzięki któremu
obywatele mogą brać czynny i bezpośredni udział w sprawowaniu władzy. Celem jej jest zmiana lub tworzenie przez obywateli ( bez
pośrednictwa) prawa w państwie lub prawa lokalnego.
Kraj - Prawo przewiduje możliwość bezpośredniego wpływania na tworzone prawa przez obywateli, na szczeblu ogólnopolskim ma
to formę obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej, zaś na szczeblu lokalnym - uchwałodawczej. W tym celu trzeba w ciągu trzech
miesięcy zebrać co najmniej 100 000 podpisów, z pełną świadomością, że niestety posłowie mogą projekt odrzucić.
Brak narzuconych ustawowo standardów dotyczących lokalnej inicjatywy ludowej umożliwił jednak samorządom stworzenie własnych rozwiązań w tym zakresie.
SZUKAJ INFORMACJI W BIP
Istnieją jednostki samorządowe, które w swoich statutach przewidziały specjalny wariant inicjatywy uchwałodawczej przysługujący
sołectwom czy osiedlom. Rozwiązania dotyczące udziału obywateli (głównie ich liczby) w tworzeniu prawa miejscowego zależy już
od decyzji samorządów. Przykłady:
SOPOT do wniesienia obywatelskiego projektu uchwały wystarczy 200 podpisów mieszkańców (0,5% wyborców),
WARSZAWA - 15 000 podpisów mieszkańców (1% wyborców).
Istnieją co najmniej trzy możliwości przedkładania obywatelskich projektów uchwał organom stanowiącym samorządu:
1) p
 rzez złożenie wniosku (zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego – nazwijmy go „trybem wnioskowym”),
2) d
 zięki specjalnym przepisom zawartym w statucie danej jednostki samorządowej, zapewniającym grupie mieszkańców prawo
inicjatywy uchwałodawczej (nazwijmy go „trybem statutowym”) oraz
3) d
 zięki przepisom statutów jednostek samorządowych lub statutów jednostek pomocniczych (na przykład sołectw lub rad osiedli
– nazwijmy go „trybem jednostkowym”), umożliwiającym tym jednostkom występowanie z własnymi projektami uchwał.
Czego może dotyczyć obywatelska inicjatywa uchwałodawcza?
• projektów uchwał przygotowywanych przez obywateli i wnoszonych przez nich do lokalnych organów stanowiących
• propozycji uregulowania konkretnego elementu lokalnej rzeczywistości.
Jak uruchomić obywatelską inicjatywę uchwałodawczą?
pomysłodawcy projektu ustawy muszą zawiązać komitet
a) zgromadzić wymaganą lokalnie liczbę podpisów (popartych danymi pozwalającymi na identyfikację osób) i przedstawienie
organowi stanowiącemu samorządu.

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie Dz. U. 2010, nr 234, poz. 1536 z
późn. zm. to podstawowy dokument w zakresie regulacji funkcjonowania wszystkich organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.
Ustawa reguluje:
• zasady prowadzenia działalności przez organizacje pozarządowe
• tryb, reguły i formy zlecania realizacji zadań publicznych przez
administrację publiczną organ
• uzyskiwanie przez organizacje statusu organizacji pożytku
publicznego i nadzór
• kwestie wolontariatu
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach
Dz.U.1989, nr 20 poz.104. reguluje:
• tworzenie stowarzyszeń,
• określa władze i
• sposób nadzoru nad działalnością,
• określa też majątek i
• sposób likwidacji stowarzyszeń.
Ustawa formułuje definicje stowarzyszenia, jako dobrowolnego
i trwałego zrzeszenia o celach niezarobkowych. Stowarzyszenie
opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, choć do
prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach Dz. U. 1984, nr 46, poz. 203 z późn. zm. Ustawa reguluje :
• sposób powołania fundacji,
• uprawnienia fundatora,
• określa władze fundacji,
• nadzór nad jej działalnością,
• sposób likwidacji.
Fundacja to organizacja pozarządowa wyposażona w majątek przeznaczony na realizację określonego
celu i trwale z tym celem związany. Fundacja może być ustanowiona dla realizacji zgodnych
z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych,
w szczególności, takich jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura
i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami.
Analogicznie jak stowarzyszenia, fundacje rejestrowane są w sądach okręgowych właściwych
ze względu na siedzibę organizacji i wpisywane do Krajowego Rejestru Sądowego.
20 maja 2016 – wejście w życie nowelizacji ustawy „Prawo o stowarzyszeniach
i niektórych innych ustaw”
to pierwsza tak poważna nowelizacja Prawa o stowarzyszeniach od czasów jego powstania
w 1989 r.
Mocno przekształca obowiązujący wcześniej model stowarzyszeń zwykłych, nadając im ułomną osobowość
prawną i udostępniając zakazane do tej pory źródła finansowania działań. Łatwiejsze powoływanie do życia stowarzyszeń
rejestrowych, dzięki zmniejszeniu wymaganej liczby osób potrzebnych do ich zakładania oraz likwidacji nadzoru
starosty na etapie rejestracji.
JAKIE ZMIANY?
• Trzy osoby wystarczą, by założyć stowarzyszenie zwykłe.
• Nie muszą tworzyć statutu – ich działania są prowadzone na podstawie regulaminu.
• Rejestrują się w ewidencji stowarzyszeń zwykłych (w urzędzie).
• Stowarzyszenie zwykłe nie ma osobowości prawnej jest tzw. „ułomną osobą prawną”.
• Może zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane.
• Źródła finansowania to m.in. składki członkowskie czy dotacje ale nie może prowadzić działalności ekonomicznej
(odpłatnej albo gospodarczej).
• Ma też sporo obowiązków.

Jak założyć stowarzyszenie zwykłe?
Założyciele czyli co najmniej 3 osoby zbierają się na spotkaniu (zebraniu) i decydują o:
•założeniu stowarzyszenia zwykłego
•przyjęciu regulaminu
•wyborze przedstawiciela albo zarządu
Co powinien zawierać regulamin?
Regulamin stowarzyszenia zwykłego jest podstawowym dokumentem określającym zasady działania stowarzyszenia. Minimalna zawartość regulaminu wynika z art. 40 ust. 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Zgodnie z tym regulamin powinien zawierać informacje o:
•nazwie
•celu lub celach i środkach działania
•terenie działania i siedzibie
•sposobie nabycia i utraty członkostwa
•zasadach wyboru przedstawiciela lub zarządu
•zasadach zmiany regulaminu
•zasadach rozwiązania stowarzyszenia zwykłego
Źródło: http://poradnikowy/stowarzyszenie-zwykle
Działalność – co dziś może, a czego nie może zrobić stowarzyszenie zwykłe
STOWARZYSZENIA ZWYKŁE MOGĄ
korzystać z różnych źródeł finansowania Są to składki członkowskie, darowizny, spadki, zapisy, dochody z majątku stowarzyszenia, ofiarność publiczna
(zbiórki publiczne) oraz z dotacje.
- inne uprawnienia to możliwość uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego a także możliwość przekształcenia stowarzyszenia zwykłego w rejestrowe (to będzie możliwe dopiero od 1 stycznia 2017r.).

STOWARZYSZENIA ZWYKŁE NADAL NIE MOŻE:
• powoływać swoich oddziałów terenowych,
• łączyć się w związki stowarzyszeń,
• zrzeszać osób prawnych (np. innych stowarzyszeń, firm itp.)
• prowadzić działalności odpłatnej pożytku publicznego,
• prowadzić działalności gospodarczej,

Starosta ma 7 dni
Jeśli starosta nie ma uwag i zastrzeżeń wobec celu powstania stowarzyszenia ani wobec złożonych dokumentów, wpisuje stowarzyszenie zwykłe do ewidencji. Ma na to 7 dni od terminu wpłynięcia dokumentów (art. 40a ust. 2). W razie wątpliwości, braków
w dokumentach starosta może wezwać stowarzyszenie (przedstawiciela lub zarząd składający wniosek) o uzupełnienie braków.
Stowarzyszenie zwykłe ma 14 dni na zastosowanie się do wezwania.

REGON i NIP
Po otrzymaniu informacji o wpisie do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, organizacja taka powinna zgłosić się do urzędu statystycznego właściwego ze względu na swoją siedzibę (odpowiedni adres można znaleźć na stronie internetowej GUS http://stat.gov.pl)
i wystąpić o nadanie numeru REGON. Aby uzyskać REGON, stowarzyszenie zwykłe wypełnia formularz wniosku RG-OP. Przykładowo
wypełniony formularz dostępny tutaj: www.poradnik.ngo.pl/x/1267921
Obowiązek posiadania numeru NIP przez stowarzyszenia zwykłe wynika z obowiązujących przepisów, m. in. z ustawy o zasadach
ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, która wskazuje, że również jednostki niemające osobowości prawnej, tak jak
stowarzyszenia zwykłe są zobowiązane posiadać numer NIP.
Konto bankowe i księgowość
Przepisy nie regulują kwestii, czy stowarzyszenie zwykłe ma obowiązek posiadać konto bankowe. Większość urzędów nie
wymaga podania numeru konta od stowarzyszenia zwykłego. Trzeba jednak pamiętać, iż rachunek w banku może okazać się
niekiedy niezbędny w celu opłacenia faktur za usługi wynajętych firm, a tym bardziej przekazania zaliczek na poczet podatku dochodowego i ewentualnych składek ZUS od wynagrodzeń osób wynajętych do prac okresowych.
Stowarzyszenia zwykłe muszą prowadzić bieżącą księgowość, a także sporządzać roczne sprawozdanie finansowe ze swojej
działalności i składać je do właściwego urzędu skarbowego wraz z roczną deklaracją CIT-8
STOWARZYSZENIE REJESTROWE
Nie 15 a 7 założycieli stowarzyszenia rejestrowego
Formalnie stowarzyszenie może być założone przez:
• co najmniej 7 osób (art. 9) – są to członkowie założyciele
• obywateli polskich, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, niepozbawionych praw publicznych (art. 3 ust.
• cudzoziemców zamieszkałych w Polsce (art. 4 ust. 1).
Strategia działania organizacji
Powołanie organizacji zaczynamy od odpowiedzi na pytania:
• W jakim celu organizacja została utworzona? Jaka jest nasza misja?
• Jaka potrzeba to spowodowała?
• Dlaczego my działamy w tej organizacji?
• Jakie mamy zasoby?
• Kim my jesteśmy (w sensie zespołowym)?
• Jakie mamy kompetencje?

Metody realizacji celów?
Jednym z rodzajów działań grupy i jej członków może być rzecznictwo.
Rzecznictwo to m.in:
1. występowanie w obronie kogoś, czegoś lub popieranie jakiejś sprawy
2. przemawianie w czyimś imieniu (za PWN).
Rzecznictwo oznacza występowanie w czyimś imieniu, np. słabszego, wykluczonego, niemogącego samodzielnie
zabrać głosu lub w imieniu jakiejś sprawy. Może skupiać się na promowaniu idei, przekonywaniu do alternatywnych
rozwiązań oraz działaniach dotyczących zmiany systemu.
Członkowie grupy samopomocowej czy organizacji pozarządowej zazwyczaj stają się rzecznikami jakieś sprawy. Rodzice dzieci niepełnosprawnych na co dzień muszą walczyć o wiele spraw, nawet tych gwarantowanych prawem. Ty
też na pewno to robisz. Działając na rzecz swojego dziecka często świadomie lub nie prowadzisz rzecznictwo indywidualne. Przykładem Twojego rzecznictwa indywidualnego może być występowanie w imieniu swojego dziecka o
zmianę praktyki realizowania (często nierealizowania) gwarantowanych prawem świadczeń. Sprawdź najpierw jakie
masz dokumenty swojego dziecka, ich aktualność a potem zobacz co mu przysługuje jeśli je posiada- informacja o
prawach dziecka na http://niegrzecznedzieci.org.pl/wp-content/uploads/2015/10/201505-nie-grzeczne-dzieci-jak-pomoc-niepelnosprawnemu-dziecku.pdf (strona 18).
Istnieje również rzecznictwo grupowe (przykładem jest działanie naszej organizacji http://niegrzecznedzieci.org.
pl na rzecz wszystkich dzieci z zespołem Aspergera w Polsce) lub rzecznictwo systemowe (przykładem są działania
prowadzone przez nas w latach 2009-2016 przy realizacji projektu Wszystko Jasne – dostępność i jakość edukacji dla
uczniów niepełnosprawnych w Polsce
http://www.wszystkojasne.waw.pl/, mające na celu m.in. zmianę systemu oświaty).
Pamiętaj - aby dobrze prowadzić działania rzecznicze, potrzebujecie:
Celu i strategii działania – świadomości po co i jak macie to zrobić.
Kompetencji - umiejętności komunikacyjnych, negocjacyjnych i znajomości narzędzi rzecznictwa.
Motywacji – świadomości dlaczego robicie to, co robicie.
Entuzjazmu – energii, która pozwoli innym uwierzyć w to, co mówicie i chcecie przeprowadzić.

Prowadząc działania rzecznicze często płynnie przechodzicie do działań strażniczych:
Działania strażnicze to sprawdzanie jak działają wszelkiego rodzaju władze i administracja – tego, jak wydawane są pieniądze z publicznej
kasy czy jak realizowane są konkretne przepisy prawa, w tym bardzo często prawa człowieka.
Strażnicy to osoby, grupy lub organizacje, które systematycznie i regularnie prowadzą działania strażnicze, prowadząc monitoring danego
tematu oraz analizując dane i dokumenty (aby wiedzieć jak jest), a następnie poprzez korzystanie z prawa i sądu lub poprzez rozmowy i
nacisk na polityków oraz informowanie i mobilizowanie społeczeństwa, starają się doprowadzać do pozytywnych zmian.
Działania strażnicze muszą spełniać cztery podstawowe zasady etyczne:
• Obiektywizm
• Działalność dla dobra wspólnego
• Jawność
• Rzetelność
Osiągnięcie celów przyjętych przez organizację wymaga konsekwentnego i kompetentnego działania. Dlatego organizacje i osoby
powinny podejmować zadania na miarę kompetencji i możliwości, wywiązywać się z umów i zobowiązań, dbać o wysoką jakość realizowanych działań.
Źródło: http://siecobywatelska.pl
Podstawowym narzędziem działań strażniczych jest dostęp do informacji publicznej:
DANE PUBLICZNE = INFORMACJA PUBLICZNA
Wiele organów administracji rządowej i samorządowej jest często w posiadaniu danych, z których nie zawsze wystarczająco korzystają. Dane powinny znajdować się na stronach internetowych urzędów – jeśli ich tam nie ma pamiętaj mamy prawo skorzystać z
trybu dostępu do informacji publicznej. Dostęp do informacji publicznej jest przejawem kontroli społecznej. Obywatele mają prawo
wiedzieć, jak pracują instytucje, które wykonują określone zadania w ich imieniu i za ich pieniądze. W demokratycznym kraju do takiej kontroli trzeba z jednej strony przywyknąć (urzędnicy) i nauczyć się zadawać pytania (obywatele) a przede wszystkim zdać sobie sprawę, że wpływa ona na poprawę działania administracji i gospodarowania środkami publicznymi. Informacja publiczna to
informacja o działalności organów władzy publicznej i osób pełniących funkcje publiczne.
Informacja publiczna dotyczy sfery faktów. Jest nią treść dokumentów wytworzonych przez organy władzy publicznej, treść wystąpień, opinii i ocen przez nie dokonywanych, niezależnie do jakiego podmiotu są one kierowane i jakiej sprawy dotyczą. Informację publiczną stanowi więc treść wszelkiego rodzaju dokumentów odnoszących się do organu władzy publicznej i dotyczących sfery
jego działalności.

Zapisy w Konstytucji RP
„Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy
publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również
uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim
wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub
majątkiem Skarbu Państwa”.
Tak mówi definicja w artykule 61 ust. 1 Konstytucji RP, który mówi że:. (…) więc informacją publiczną jest wszystko, co dotyczy władzy publicznej oraz informacje związane
z wydatkowaniem funduszy publicznych i realizacją zadań publicznych
np. przez samorząd, spółki komunalne, organizacje pozarządowe, szkoły itd.
Kolejny ustęp artykułu 61 Konstytucji RP stanowi:
”Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na
posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu.”
Ograniczenie dostępu do informacji może nastąpić wyłącznie ze względu na określone
w ustawach okoliczności. Jakie są wyjątki? To ochrona wolności i praw innych osób i
podmiotów gospodarczych, ochrona porządku publicznego, bezpieczeństwa lub
ważnego interesu gospodarczego państwa. Oznacza to, że urzędnik nie może odpowiedzieć, że nie da nam informacji, „bo nie” lub bo tak stanowi zarządzenie burmistrza,
wytyczne urzędowe, uchwała Rady Gminy. Musi wydać decyzję odmawiającą i wskazać
na konkretny przepis ustawy, który zabrania udostępnienia określonych danych.
Jeżeli urząd w ogóle nie odpowiada na wniosek - a ustawowo ma na to 14 dni - lub
twierdzi, że żądana informacja nie jest informacją publiczną, możemy złożyć skargę na
bezczynność, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Art. 61 Konstytucji RP wskazuje na podmioty, które muszą informować o swojej działalności:
• organy władzy publicznej,
• osoby pełniące funkcje publiczne
• organy samorządu gospodarczego i zawodowego
• inne osoby oraz jednostki organizacyjne w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy
publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.
Podobny katalog podany jest w Art. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej
• organy władzy publicznej,
• organy samorządów gospodarczych i zawodowych,
• podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa,
• podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne albo osoby prawne samorządu terytorialnego oraz podmioty reprezentujące inne państwowe jednostki organizacyjne albo jednostki
organizacyjne samorządu terytorialnego,
• podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania
publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa,
jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają
pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów.
• organizacje związkowe i pracodawców
• partie polityczne.

Prawo dostępu do IP przysługuje każdemu obywatelowi, nie wolno
żądać od niego podania, z jakiego powodu chce zdobyć daną
informację. Instytucja, do której wpłynął wniosek
o udostępnienie IP, ma obowiązek udzielić odpowiedzi w ciągu 14 dni.

Przykładowe informacje publiczne o które można pytać ( wnioskować) to:
• przekazanie/wykorzystanie subwencji oświatowej
• kopia metryczki oświatowej (druk przekazywany przez MEN, na podstawie którego można wyliczyć kwotę płynącą za orzeczeniem
na konkretne dziecko)
• wysokość opłat i sposób rozliczania z firmą, która dowozi dzieci z niepełnosprawnościami do szkół i przedszkoli
• Umowy cywilno-prawne zawierane przez organy władzy publicznej z osobami fizycznymi (np. o dowóz)
• Zapytanie do gmin o liczbę uczniów niepełnosprawnych w szkole X
• Zapytanie o przetarg na organizatora dowozu dzieci niepełnosprawnych i kwalifikacje osób zatrudnionych przy nim
• Informacje statystyczne
Gdzie szukać informacji publicznej?
Pierwsza myśl to pójść do urzędu i zapytać, jednak nie musimy wychodzić z domu by zdobyć informację publiczną gdyż można ją
znaleźć na stronach internetowych urzędów w BIP Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) instytucji która tą informację posiada. BIP to
oficjalna strona internetowa urzędu z wyszukiwarką dokumentów. Informacje w BIP muszą być prezentowane w sposób wynikający wprost z dokumentów, bez interpretacji i opinii. Inną formą, o której mówi ustawa o dostępie do informacji publicznej w artykule
11 jest wyłożenie lub wywieszenie w miejscach ogólnie dostępnych lub też zainstalowanie urządzeń umożliwiających zapoznanie
się z tą informacją.
UWAGA!
Także szkoła jako jednostka organizacyjna, która dysponuje majątkiem publicznym jest zobowiązana do posiadania Biuletynu Informacji Publicznej i publikowania w nim wymaganych prawem informacji. To sentencja wyroku WSA w Krakowie z dnia
29 kwietnia 2010 roku. Sąd stwierdził, że dyrektor szkoły, jako organ reprezentujący jednostkę organizacyjną, która wykonuje zadania publiczne odpowiada m.in. za wykonywanie obowiązków ustawowych dotyczących informacji publicznej.
Jeżeli nie znajdziemy informacji w BIP możemy złożyć wniosek ustny lub pisemny. Ustawa mówi, że Informacja publiczna, która może
być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. W praktyce często się to
dzieje, gdy dzwonimy lub przychodzimy do urzędu z pytaniem „ do okienka” lub pytamy o coś pracownika placówki/instytucji.

Warto, pamiętać że procedura dotycząca dostępu do informacji publicznej jest maksymalnie odformalizowana Co to znaczy?
• Składając wniosek pisemny nie musimy tłumaczyć kim jesteśmy i dlaczego potrzebujemy uzyskać daną informację Art. 2
ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej: Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego
• Wniosek może mieć on dowolną formę i musi zawierać tylko niezbędne ale precyzyjne informacje( wzór poniżej)
• Można go wysłać mailem, pocztą, za pomocą elektronicznego formularza, faksem, zanieść do urzędu, zeskanować.
UWAGA GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI!
Na stronach GUS umieszczone są dwa ważne dla poszukujących źródła informacji, są to dokumenty: „Wykaz systemów informacyjnych administracji publicznej 2013” - lista 587 rejestrów, wraz z ich pełnymi nazwami oraz instytucjami odpowiedzialnymi. Oprócz niego jest również kolejny dokument, „Systemy informacyjne administracji publicznej 2013”, w którym opisany
jest każdy system magazynowania danych. Znajdziemy tam m.in. zapisy o tym, jaki jest cel prowadzenia danego systemu, jaki jest
zakres objętych nim informacji, jakie są źródła danych oraz jakie są formy ich udostępniania.
Opisane systemy dotyczą najróżniejszych dziedzin, od Systemu Informacji Oświatowej czy
Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym po bazę informacji o zdarzeniach radiacyjnych
Państwowej Agencji Atomistyki czy Bank Danych Drogowych Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad. Powyższe dokumenty pomogą precyzyjnie zadać
pytanie gdyż mamy informacje kto jakie dokumenty wytwarza i gdzie ich szukać.

UWAGA!
Więcej informacji o informacji publicznej, na przykład co robić w sytuacji sytuacje, gdy pomiot zobowiązany do udzielenia informacji
lub zmusza Cię do podawania niewymaganych prawem informacji, znajdą czytelnicy i czytelniczki na stronie Pozarządowego Centrum Dostępu do Informacji Publicznej prowadzonego przez Stowarzyszenie Sieć Obywatelska - Watchdog Polska http://informacjapubliczna.org.pl/5,791,jak_napisac_wniosek_o_informacje_publiczna.html lub stronie www.jawnosc.tk na której uporządkowane
są historie korespondencji z różnymi podmiotami, podane jest przydatne orzecznictwo i komentarze W przygotowaniu publikacji
wykorzystano materiały ze strony internetowej Pozarządowego Centrum Dostępu do Informacji Publicznej prowadzonej przez
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska - Watchdog Polska

Narzędzia używane w działaniach rzeczniczych i strażniczych:
Marketing społeczny, w tym reklamy społeczne to wykorzystanie zasad i technik marketingowych do spraw i problemów o charakterze społecznym. Celem kampanii społecznych jest przekonanie odbiorcy by zmienili lub odrzucili określone poglądy, postawy czy
zachowania lub przejęli nowe. Prowadząc takie działania musicie być całkowicie apolityczni.
Kampanie społeczne
Wydawać się może, że do prowadzenia kampanii społecznych potrzebne są ogromne nakłady finansowe. Kampania kojarzy się ze
spotami w TV, radio czy internecie. Niekoniecznie – najważniejszy jest dobry pomysł.
Oto przykłady kampanii społecznych, które zorganizowano tanio, z dużym zasięgiem i dobrym PR, co w efekcie dało bardzo dobrą
skuteczność.
http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,1868,jak_jedna_ulotka_dotarla_do_285_tysiecy_osob
http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,236,wedrujaca_koperta_czyli_recykling_w_praktyce

http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,1215,droga_impreza
http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,1014,roztanczony_szpital
http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,1418,krew_w_czytelniku
Przykładowe kampanie społeczne w Polsce:
• edukacja, kultura: Cała Polska czyta dzieciom
• zdrowie, bezpieczeństwo: Płytka wyobraźnia to kalectwo, Zapuść wąsy dla jaj – kampania Movember
• tolerancja: Muzyka Przeciwko Rasizmowi (kampania wykorzystuje różne elementy marketingu społecznego)

Działania lobbingowe czyli bezpośrednie formalne i nieformalne kontakty z decydentami.
Działania lobbingowe prowadzone są na różnych szczeblach, w tym na szczeblu lokalnych władz
samorządowych. Organami władzy publicznej, o których mowa w ustawie http://isap.sejm.gov.pl/
DetailsServlet?id=WDU20051691414 są:
• organy jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli (uchwałodawcze, tj. rada gminy,
rada powiatu i sejmik województwa oraz wykonawcze, tj. wójt/burmistrz/prezydent miasta, zarząd
powiatu i zarząd województwa),
• organy związków komunalnych (międzygminnych, powiatowych, oraz od 1 stycznia 2016 r. powiatowo-gminnych, a w przypadku podpisania przez Prezydenta RP ustawy o związkach metropolitalnych również związków metropolitalnych), będących jedną z form współdziałania jednostek samorządu terytorialnego.
Uczestnictwo w różnego rodzaju ciałach kolegialnych opiniodawczych i doradczych tzw. Ciałach
Dialogu Społecznego – np. Rada Pożytku Publicznego różnych szczebli czytaj: http://radypozytku.
ngo.pl/wiadomosc/1996630.html , Komisjach Dialogu Społecznego, lokalne Rady
Zespoły zadaniowe i grupy konsultacyjne przy Radach Gminnych/Miejskich/Dzielnicowych lub kolegia specjalistyczne jak Kolegium Medycyny Laboratoryjnej W Polsce. Tego typu ciała zapraszane są
do tworzenia lub konsultowania dokumentów strategicznych. Dokumenty strategiczne: strategie,
programy, plany są tworzone na różnych poziomach; ogólnokrajowym, regionalnym, powiatowym
i lokalnym. Mogą mieć charakter przekrojowy, wielosektorowy (np. strategie rozwoju gminy), lub
tematyczny (np. program gminnej polityki senioralnej).
Akty prawne i projekty aktów prawnych z poziomu centralnego dostępne są w Internetowym
Systemie Aktów Prawnych (http://isap.sejm.gov.pl), który gromadzi zawartość Dziennika Ustaw
i Monitora Polskiego.
Statystyka publiczna - jest podstawowym źródłem danych wykorzystywanych w debatach przy
kreowaniu polityk publicznych. Dane publiczne często nie są powszechnie dostępne i wykorzystywane. Czasami dotarcie do nich pozwoli na zdobycie dodatkowych argumentów podpierających Twoją tezę lub będących dowodem przy prowadzeniu działań strażniczych czy rzecznictwie.
Zapoznaj się z http://stat.gov.pl/portal-edukacyjny/co-to-jest-statystyka-publiczna/ , przykład
http://109.197.164.82/publikacja.php?id=6, http://www.pomoc.lodzkie.eu/page/index.php?str=885

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej.
Biuletyn ten składa się ze stron internetowych, na których władze publiczne i podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo.
Repozytoria tworzone przez organizację pozarządowe i in., które zajmują się pozyskiwaniem danych i ich rozpowszechnianiem. Przykładem
może być Stowarzyszenie Klon/Jawor, które na podstawie materiałów uzyskiwanych z różnych urzędów stworzyło serwisy www.mojapolis.pl,
co ciekawe użytkownicy serwisu mogą samodzielnie zmieniać ustawienia potrzebnych map i wykresów.
Raporty organizacji pozarządowych, instytutów akademickich czy instytucji finansowych. Przykłady raportów: http://niegrzecznedzieci.
org.pl/wp-content/uploads/2016/01/WszystkoJasne-Raport-Dowoz-dzieci-z-niepelnosprawnosciami.pdf lub http://niegrzecznedzieci.org.pl/
wp-content/uploads/2016/01/WszystkoJasne-Raport-Wczesne-Wspomaganie-Rozwoju-Dziecka.pdf ) lub http://niegrzecznedzieci.org.pl/wp-content/uploads/2016/05/Wj-Raport-Prawo-Oswiatowe-2.pdf
W niektórych przypadkach należy przytoczyć opracowanie naukowe lub je zacytować. Jedną z największych baz opracowań naukowych jest
http://scholar.google.pl/
Pamiętaj - posługuj się danymi z zaufanego, sprawdzonego źródła. Inaczej Twój oponent może to wykorzystać i stracisz okazję do
udowodnienia swoich racji!
Powstawaniu różnego rodzaju dokumentów i polityki lokalnej towarzyszą często konsultacje publiczne/społeczne, w których biorą udział
organizacje, grupy formalne i pojedyncze osoby oraz organizacje rzecznicze czy strażnicze zajmujące się monitorowaniem działania urzędów,
instytucji, uczelni itp.
Monitoring mediów – narzędzie Google Alerts – pozwala monitorować na bieżąco zasoby internetowe pod kątem interesującego nas tematu,
który pojawia się w sieci. Wpisując hasło „zespół Aspergera” będziesz otrzymywać najnowsze informację z całego świata a jeśli chcesz to możesz zaznaczyć tylko informacje w języku polskim.
Wyniki badań społecznych – opracowuje je Centrum Badania Opinii Społecznej, GUS, Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub instytucje regionalne np. Regionalne Obserwatoria Polityk Społecznych. Badania prowadzane są również lokalnie przez samorządy (np. badania w mieście X dotyczące smogu występującego zimą – grupa reprezentacyjna 5 tyś. osób). Przygotowanie, przeprowadzenie i
opracowanie badań opłacane jest z podatków, dostęp do nich powinien być otwarty
Poza instytucjami specjalizującymi się w określonych tematach, istnieją również takie, które zajmują się opracowywaniem raportów w różnych
dziedzinach. Są to think tanki czyli tzw. „rezerwuary/zbiorniki idei”. Ich formą organizacyjno-prawną jest najczęściej stowarzyszenie lub fundacja. Działalność polskich think-tanków finansowana jest głównie z darowizn, grantów i 1% podatków - jeśli dany think tank ma status organizacji pożytku publicznego. Przykłady takich organizacji: http://mttp.pl/ , http://www.sobieski.org.pl/komentarz-is-160/

Aby porównać Polskę z innymi krajami Unii Europejskiej, możemy skorzystać z zasobów Urzędu Statystycznego Unii http://ec.europa.eu/eurostat/web/ess czytaj też na http://stat.gov.pl/statystyka-miedzynarodowa/instytucjeorganizacje-miedzynarodowe/ess-eurostat/.
I jeszcze jedna rzecz – jeśli nie znasz języka angielskiego lub języka, w którym napisany jest ważny dla Ciebie/Twojej grupy artykuł możesz poprosić o pomoc w tłumaczeniu wolontariuszy-tłumaczy ze strony http://ogloszenia.ngo.pl/szukam_wolontariatu. Na tym portalu organizacji
pozarządowych znajdziesz wiele interesujących Cię informacji, więc najlepiej zapisz się na newsletter http://wiadomosci.ngo.pl/newsletter

Badania własne – czasami, aby udowodnić, że coś nie działa mimo dobrych rozwiązań prawnych (ustawa i rozporządzenia), trzeba na ten temat przeprowadzić własne śledztwo. Przykładem może być badana przez nas od lat kwestia wydatkowania zwiększonej subwencji oświatowej
na ucznia niepełnosprawnego, którą to ustawodawca zabezpieczał w celu wspierania rozwoju, edukacji i wszelkich innych działań mających zaspokoić specjalne potrzeby takiego ucznia w systemie edukacji. Rzeczywistość okazała się inna. W roku 2006 zebraliśmy informacje od naszych
członków na temat realizacji zaleceń ich dzieci, z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego z poradni psychologiczno-pedagogicznych (co
jest ustawowym obowiązkiem szkół). Potem każdy z rodziców wystąpił do dyrekcji szkoły swojego dziecka z ustnym/pisemnym zapytaniem
o losy subwencji oświatowej przekazanej przez samorząd na jego dziecko. Następnie jako organizacja zaczęliśmy wysyłać pisma do organów
nadzorujących pracę szkół z zapytaniem o kwoty przekazane do szkół, gdyż szkoły za główny powód nie realizowania zaleceń podawały brak
możliwości finansowych. Po trzech latach otrzymaliśmy pierwszy grant na zbadanie sytuacji – wynikiem tego badania był przygotowanie opracowania http://www.wszystkojasne.waw.pl/prezentacja-wynikow-projektu/, w kolejnych latach powstawały następne http://docplayer.pl/
4882224-Dr-agnieszka-dudzinska-najczestsze-pytania-dotyczace-ksztalcenia-specjalnego-informator-dla-rodzicow.html i tak aż do roku 2016.

Rezultaty działań monitoringu jednego Stowarzyszenia – rok 2016
Podstawowym sposobem realizacji monitoringu był udział w konsultacjach społecznych dotyczących nowych przepisów systemu oświaty
(ustaw i rozporządzeń). Po latach pracy wiele naszych uwag (chociaż nie wszystkie) zostało uwzględnionych w zmianach prawnych.
Akty prawne, które uwzględniają nasze postulaty:
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (ograniczenia w wydatkowaniu subwencji w roku 2016), rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społeczne i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (konieczność zatrudniania osób
wspomagających w klasach, w których uczą się dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera i niepełnosprawnością sprzężoną, możliwość tworzenia klasy integracyjnej nawet dla jednego ucznia z niepełnosprawnością, doprecyzowanie zakresu zajęć rewalidacyjnych, terminy opracowania
Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego). Ponadto zostały złożone uwagi do następujących aktów prawnych: ustawa o systemie oświaty (zmiany kwiecień 2016), rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i
wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.
Działania Rzecznika miały wymiar nie tylko systemowy, ale pomogły rozwiązać konkretne jednostkowe sprawy:
http://www.wszystkojasne.waw.pl/julka-nie-pojedzie-do-przedszkola-bo-to-za-duzo-kosztuje/
Jak widzisz warto założyć stowarzyszenie – historia powstania naszego stowarzyszenia jest taka jak historia wielu organizacji w Polsce
http://niegrzecznedzieci.org.pl/o-nas/historia-stowarzyszenia/ zazwyczaj zaczyna się od jednej osoby lub grupy osób, które nie zgadzają się na
zastaną sytuację.
A Ty się zgadzasz?
Najważniejsze regulacje prawne dotyczące edukacji osób z zespołem Aspergera i autyzmem wysokofunkcjonującym.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki
dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społeczne i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
Rozporządzenie wprowadziło obowiązek zatrudniania od 1.go stycznia 2016 r. dodatkowych osób - nauczycieli posiadających kwalifikacje
z zakresu pedagogiki specjalnej, nauczycieli – specjalistów (np. psychologów), asystentów nauczycieli (tylko w klasach 1-3 SP) oraz pomocy
nauczycieli – w klasach i oddziałach przedszkolnych, ogólnodostępnych, w których uczą się dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, niepełnosprawnością sprzężoną. Wystarczy, że dziecko posiada orzeczenie wydane z jednego z wymienionych wcześniej powodów. W orzeczeniu
nie musi być literalnych wskazań i sformułowań, że uczeń potrzebuje wsparcia dodatkowej osoby dorosłej – musi zostać ona zatrudniona i tak,
na podstawie wspomnianego rozporządzenia.
O tym kto zostanie zatrudniony, jakie kwalifikacje będzie miała taka osoba, w jakim wymiarze czasowym będzie pracować i jakie będzie miała
obowiązki decyduje dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę zalecenia z orzeczenia. Wspomniane wyżej ustalenia powinny być zapisane w IPET.

Ważne: Dodatkowa osoba jest zatrudniana do oddziału ogólnodostępnego, wspomniane przepisy nie nakazują zatrudnienia kolejnej osoby
do klasy integracyjnej, nawet jeżeli uczy się w niej piątka dzieci z zespołem Aspergera. Dodatkowy nauczyciel/ asystent/ pomoc nauczyciela
są zatrudniani do klasy, nie do dziecka. Nadal w prawie oświatowym nie ma funkcji indywidualnego asystenta/ cienia dziecka z autyzmem
czy ZA. Co więcej, jeżeli w oddziale kolejne dziecko uzyska orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, to już zatrudniona osoba wspomagająca będzie pomagać również drugiemu dziecku.
Omawiane rozporządzenie wprowadza jeszcze jedną, bardzo ważną dla osób z ZA i autyzmem wysokofunkcjonującym zasadę: reguluje zakres
zajęć rewalidacyjnych dla tej grupy, wskazując, że powinny być one skoncentrowane na podnoszeniu kompetencji społecznych, zwłaszcza
komunikacyjnych. Nowe przepisy sprawiły, że znacznie większa niż dotychczas liczba placówek oświatowych organizuje dla tej grupy dzieci i
młodzieży treningi umiejętności społecznych, zajęcia socjoterapeutyczne. Ze skarg napływających do naszego Stowarzyszenia w poprzednich
latach wynikało, że dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu na zajęciach rewalidacyjnych zbyt często rysowały szlaczki czy uzupełniały materiał z lekcji, a nie dostawały wsparcia w zakresie ich funkcjonowania społecznego.
Zmiany w polityce społecznej 2016 i 2017 roku:
Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, określaną powszechnie jako „500 zł na dziecko” czyli świadczenie wychowawcze dla dzieci
do 18 r.ż..
Jeśli jednak rodzina nie przekroczy kryterium dochodowego wynoszącego maksymalnie 800 zł (netto) na osobę w rodzinie lub 1200 zł (netto)
w przypadku rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, otrzyma 500 zł także na pierwsze dziecko.
http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/307878;jsessionid=253A792443685581B701038CAD6DE2EE
Zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym. Coroczna waloryzacja i pieniądze dla każdego z rodziców.
Od 1 stycznia 2017 roku każdy z rodziców opiekujących się więcej niż jednym dzieckiem z niepełnosprawnością uzyska prawo do świadczenia
pielęgnacyjnego, a jego wysokość będzie corocznie waloryzowana http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/998250,swiadczenie-pielegnacyjne-2017.html
Nowelizacja ustawy o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych.
Opiekunowie, którzy po śmierci podopiecznych stracą m.in. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, będą mogli ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych lub o świadczenie przedemerytalne. Ustawę w tej sprawie podpisał prezydent. Nowelizacja ma wejść w życie 1 stycznia 2017 r.
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Autorki: Ilona Rzemieniuk i Katarzyna Tadeusiak-Jeznach
Współpraca Agnieszka Niedźwiedzka
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami im. Hansa Aspergera

Warszawa 2016

Zadanie jest współfinansowane ze środków
Samorządu Województwa Mazowieckiego

