Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

Konferencja naukowa 5-lecie ratyfikacji przez Polskę
Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych
27 października 2017 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyła się konferencja z okazji 5-lecia
ratyfikacji przez Polskę Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

Konferencja zorganizowana została przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.
Jej celem było podsumowanie dotychczasowych działań w zakresie wdrażania Konwencji i wyznaczenie priorytetów na
przyszłość.
Wystąpienia odnoszące się do działań związanych z wdrażaniem Konwencji wygłosili : ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński,
Rektor KUL, dr hab. Przemysław Czarnek – wojewoda lubelski, Pan Mirosław Przewoźnik – Dyrektor Biura
Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, który odczytał także list od Pełnomocnika Rządu do Spraw
Osób Niepełnosprawnych do uczestników konferencji, Pan Tomasz Maruszewski – Zastępca Prezesa Zarządu PFRON
oraz Pani Anna Woźniak-Szymańska, Prezes Koalicji na rzecz Osób z Niepełnosprawnością.
W ramach Konferencji miały miejsce dwa panele tematyczne. Pierwszy panel poprowadził Pan Mirosław Przewoźnik –
Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Wystąpienia na temat dostępności
przestrzeni publicznej dla osób niepełnosprawnych oraz uniwersalnego podejścia do jej kształtowania zaprezentowali:
prof. dr hab. inż. arch. Ewa Kuryłowicz, Piotr Todys, dr hab. inż. arch. Marek Wysocki, dr hab. Tomasz Sienkiewicz i dr
Agnieszka Kowalska-Styczeń.
Drugi panel poprowadził Pan Krzysztof Czechowski – Dyrektor Departamentu Promocji i Informacji w PFRON, redaktor
naczelny kwartalnika „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania”. Zagadnienia związane z
aktywnością zawodową osób niepełnosprawnych oraz kompleksowym podejściem do rehabilitacji omówili: dr hab.
Marek Rymsza, dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, dr Marcin Garbat, prof. dr hab. Elżbieta Zakrzewska–Manterys, dr hab.
Wojciech Otrębski.
Podczas konferencji przedstawione zostały różne aspekty realizacji praw osób niepełnosprawnych, ze szczególnym
akcentem położonym na zapewnienie szeroko rozumianej dostępności jako warunku wstępnego uczestnictwa tych
osób w życiu społecznym, jak również podejmowania przez nie aktywności zawodowej.
Prelegenci, przedstawiając swoje doświadczenia związane z wdrażaniem postanowień Konwencji, wskazali na wciąż
aktualne problemy i propozycje ich rozwiązań, które wychodziłyby naprzeciw oczekiwaniom osób niepełnosprawnych.
W konferencji wzięło udział przeszło 350 osób, w tym przedstawiciele środowisk naukowych, administracji rządowej i
samorządowej, organizacji pozarządowych oraz instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych.
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