POLISH

Komisja ds. Praw Osób
Niepełnosprawnych

Więcej szczegółów

EMP6

Infolinia Komisji ds. Praw Osób
Niepełnosprawnych (DRC)
Bezpłatne porady jeśli uważasz, że zostałeś
niesprawiedliwie potraktowany.
Czynna 08:00 do 20:00 od poniedziałku do piątku
Szczegóły znajdziesz na odwrocie niniejszej ulotki.

Jeśli potrzebujesz tę publikację w innym formacie i/lub
języku skontaktuj się z infolinią w celu omówienia
swoich potrzeb, albo poprzez stronę internetową DRC:
www.drc-gb.org

Zajrzyj też do strony internetowej DRC
(www.drc-gb.org/knowyourrights/employment.asp)
'Praca, zdrowie i niepełnosprawność - jak ją dostać, jak
je zachować i jak się z nią uporać'.
Disability Alliance
Wydawca poradnika na temat praw osób
niepełnosprawnych może udzielić porad dotyczących
kredytu podatkowego i jest wiodącym autorytetem w
sprawie zasiłków opieki społecznej dla osób
niepełnosprawnych.
Disability Alliance
Universal House
88-94 Wentworth Street
London E1 7SA
Telefon (głos i minicom): 020 7247 8776
Faks: 020 7247 8765
Disability Gov
Informacje na temat brytyjskiego ustawodawstwa w
odniesieniu do niepełnosprawności i praw osób
niepełnosprawnych.
Strona internetowa: www.disability.gov.uk

Październik 2004 r.

Linia usług językowych DRC oferuje ustne tłumaczenia
informacji w językach poszczególnych społeczności
lokalnych i jest dostępna pod numerem infolinii DRC:
08457 622 633. Do infolinii DRC możesz wysłać email
z naszej strony internetowej: www.drc-gb.org

Inne aktualnie dostępne ulotki
Jakie są uzasadnione przystosowania stanowiska pracy?
Zdrowie i bezpieczeństwo w pracy
Dyscyplina i zwolnienie z pracy
Emerytury
Zwolnienie lekarskie, zasiłek chorobowy i wizyty u
lekarza
Zwolnienie na skutek nadmiaru rąk do pracy
Podejmowanie pracy - moje prawa
Telefon

08457 622 633

Telefon tekstowy

08457 622 644

Faks

08457 778 878

Strona internetowa

www.drc-gb.org

List

DRC Helpline
FREEPOST MID 02164
Stratford upon Avon
CV37 9BR

Komu przysługują
prawa na mocy Ustawy
o dyskryminacji osób
niepełnosprawnych
(DDA) z 1995 r. ?

1

Seria ulotek zawierających
praktyczne porady i informacje na
temat znalezienia i utrzymania pracy.

Prawa stają się rzeczywistością

Czy jestem niepełnosprawny?

Jeśli jesteś osobą
niepełnosprawną, lub masz
jakieś przewlekłe schorzenie
mające wpływ naTwoje życie
codzienne, możesz mieć
uprawnienia na mocy
Ustawy DDA.

Upośledzenia i schorzenia przybierają wiele form i w
różny sposób oddziaływają na ludzi. Z ogłoszonej
niedawno ankiety wynika, że 52 procent osób
kwalifikujących się, według reguł DDA, jako
'niepełnosprawni' nie określało się mianem
'niepełnosprawny'. Nawet jeśli Twoje upośledzenie lub
schorzenie nie jest oczywiste i nie uważasz się za osobę
niepełnosprawną, to możesz mieć uprawnienia.
Ustawa DDA została uchwalona w celu chronienia ludzi
przed dyskryminacją. Ustawa ta daje ludziom prawa i
nakłada obowiązki na pracodawców i tych, którzy
świadczą usługi dla ludności.

Czy jestem objęty
postanowieniami ustawy DDA?
Aby się zakwalifikować jako osoba niepełnosprawna na
mocy ustawy DDA muszą Ciebie dotyczyć dwie
okoliczności:
1 Masz 'fizyczne lub umysłowe upośledzenie'.
– fizyczne upośledzenie obejmuje szereg schorzeń
oddziaływujących na ciało jak artretyzm,
upośledzenie słuchu lub wzroku, cukrzyca, astma,
padaczka, schorzenia takie jak HIV (wirus ludzkiego
niedoboru odporności), nowotwór i stwardnienie
rozsiane, jak również zeszpecenie twarzy.
– umysłowe upośledzenie obejmuje niezdolność
uczenia się i przypadłości zdrowia psychicznego jak
depresja i schizofrenia.
2 Upośledzenie ma 'istotne' i 'długoterminowe'
ujemne skutki na zdolność podejmowania
normalnych 'codziennych działań'.

– istotne upośledzenie sprawia, że jest Ci trudniej i
zajmuje więcej czasu wykonanie czynności w
porównaniu z kimś kto nie jest upośledzony.
– Długoterminowe oznacza, że Twoje upośledzenie
trwało lub będzie trwać 12 miesięcy lub dłużej, albo
jest na całe życie.
– Normalne codzienne czynności dotyczą
ruchliwości, sprawności manualnej, fizycznej
koordynacji, utrzymywania moczu itp., zdolności
podnoszenia i noszenia codziennych przedmiotów,
mowy, słuchu, wzroku, pamięci, zdolności
koncentracji, zdolności uczenia się i rozumienia, oraz
postrzegania ryzyka fizycznego niebezpieczeństwa.

Jak może ustawa DDA
mi pomóc?
Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną zgodnie z
warunkami ustawy, to masz prawa dotyczące:
•
•
•
•

zatrudnienia
edukacji
dostępu do towarów, urządzeń komunalnych i usług
kupna lub dzierżawy ziemi albo nieruchomości.

Twoje prawa na mocy ustawy DDA zapewniają, że nie
będziesz traktowany niesprawiedliwie wyłącznie z
powodu jakiegoś schorzenia. Prawa te przewidują
również w przypadku edukacji, zatrudnienia i dostępu
do towarów oraz usług uzasadnionego przystosowania
stanowiska pracy, aby umożliwić Ci znalezienie pracy,
pozostanie w pracy, lub korzystanie z usług.

