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Międzynarodowa Organizacja Rehabilitacji (Rehabilitation International)
Rozwój Praw i Integracji Osób Niepełnosprawnych na Całym Świecie

O Rehabilitation International1

Rozwój Praw i Integracji Osób Niepełnosprawnych od 1992 roku
 „Dzięki RI teraz wiem, jak mogę o siebie zadbać”

Sasmita R. z Orissa, Indie

KIM JESTEŚMY

Międzynarodowa Organizacja Rehabilitacji (Rehabilitation International; RI) działa 
na rzecz propagowania praw i integracji osób niepełnosprawnych w taki sposób, aby mogły 
z nich korzystać na równi z innymi ludźmi. RI czyni to poprzez prowadzenie kampanii w imie-
niu praw, zasad i praktyk, które szanują oraz wzmacniają pozycję osób niepełnosprawnych 
oraz poprzez współpracę z partnerami w innych krajach, aby pomóc im w uzyskaniu dostę-
pu do edukacji, rehabilitacji, zatrudnienia, opieki zdrowotnej, wymiaru sprawiedliwości oraz 
integracji we wszystkich aspektach życia społecznego. RI jest organizacją szczególnie na-
stawioną na najważniejsze problemy związane z niepełnosprawnością, dzięki działalności 
międzynarodowego panelu ekspertów, organizacji członkowskich w ponad 100. krajach 
oraz dzięki wyjątkowym relacjom z Organizacją Narodów Zjednoczonych i jej agencjami. 
Stwarza to możliwości wywarcia nie tylko znaczącego, ale również wymownego wpływu 
na życie osób niepełnosprawnych oraz przyczynia się do realizacji ich praw.

Jedna na dziesięć osób na całym świecie dotknięta jest jakimś rodzajem niepełnospraw-
ności. W rezultacie, napotykają one na niezliczoną liczbę barier w pełnym korzystaniu z przy-
należnych im praw człowieka. Obejmują one szereg przeszkód, od niemożności spożytkowania 
usług publicznych, takich jak korzystanie z autobusu czy uzyskanie dostępu do sali sądowej, aż 
do trudności w zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych: mieszkalnictwa, zatrudnienia, 
edukacji i opieki medycznej. Ponadto, w wielu krajach, osoby z niepełnosprawnością podlegają 
przestarzałym prawom opiekuńczym, które pozbawiają je zdolności do podejmowania rutyno-
wych decyzji dotyczących opieki nad nimi i ich sytuacji życiowej. Tam, gdzie rodziny są biedne, 
a zasoby ograniczone, często odmawia się jedzenia i właściwego odżywiania niepełnospraw-
nym członkom rodziny na rzecz ich zdrowego rodzeństwa i/lub innych bliskich. W niektórych 
częściach świata, osoby te mogą zostać wykluczone ze swoich rodzin, a nawet społeczno-
ści. Niepełnosprawne kobiety i dziewczęta są zmuszone stawić czoła potrójnej dyskryminacji: 
ze względu na swoją płeć, niepełnosprawność i ubóstwo; wszystko to często prowadzi 
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do poważnego ograniczenia podstawowych praw człowieka. W skali światowej są one uboższe 
od mężczyzn i chłopców; częściej niż ich kolegom odmawia się im dostępu do edukacji, przy 
stopie alfabetyzacji wynoszącej około 1% w stosunku do ich męskich rówieśników z niepełno-
sprawnością. Kobiety i dziewczęta mogą również stać się łatwymi ofiarami przestępstw na tle 
seksualnym oraz handlu ludźmi. Wynikiem tego, szczególnie w wielu częściach rozwijającego 
się świata, jest niekończący się cykl ubóstwa i marginalizacji, oraz, na wielką skalę, odmowa 
przestrzegania podstawowych praw ludzkich, co ignorowane jest zarówno przez społeczności, 
jak i rządy. Marginalizacja osób niepełnosprawnych jest totalna – do niedawna osoby te nie były 
nawet postrzegane jako grupa wymagająca specjalnych prawnych zabezpieczeń.

HISTORIA RI I JEJ OSIĄGNIĘCIA: RI, od początku swego istnienia, była główną siłą 
napędową w zakresie praw osób niepełnosprawnych, pracującą nad odwróceniem dyskry-
minujących postaw i praktyk, które wykluczają i dewaluują osoby z niepełnosprawnością. 
Najważniejsze dokonania obejmują:

· Utworzenie jednej z pierwszych grup samopomocy i przedsiębiorstw mikrokredy-
towych dla kobiet niepełnosprawnych w Indiach, począwszy od roku 2007 do chwili 
obecnej.

· Wspieranie rozwoju reformy prawa w Ameryce Łacińskiej, w tym zapewnienie reali-
zacji zalecenia Senatu meksykańskiego w sprawie wprowadzenia prawa krajowego 
w zgodzie z Konwencją Narodów Zjednoczonych o Prawach Osób Niepełnospraw-
nych (ang. CRPD), które stanowiło podstawę do utworzenia niezależnej komisji 
na terenie Meksyku, w celu monitorowania wdrażania Konwencji Narodów Zjed-
noczonych o Prawach Osób Niepełnosprawnych (CRPD) i praw rentowych, a także 
podobnych zaleceń, jakie zostały podjęte przez Prezydenta Komisji ds. Niepełno-
sprawności (President’s Commission on Disability) w Argentynie.

· Prowadzenie kampanii na rzecz opracowania i przyjęcia Konwencji Narodów Zjedno-
czonych o Prawach Osób Niepełnosprawnych (CRPD) w 2002 roku. RI i jej sojusznicy 
toczyli długoletnią walkę i nigdy nie poddali się w swoim dążeniu do wypracowania 
wiążącego, pierwszego tak wszechstronnego traktatu o prawach człowieka w XXI 
wieku. Podpisana przez niespotykaną dotąd liczbę krajów Konwencja zmienia spo-
sób, w jaki osoby z niepełnosprawnością są postrzegane – od osób biernych do ludzi 
czynnie przestrzegających praw, którzy są w stanie domagać się ich realizacji i podej-
mować decyzje o życiu na podstawie swojej wolnej i świadomej zgody.

· Przeprowadzenie w 1968 roku pierwszego globalnego badania dotyczącego zagad-
nienia niepełnosprawności, w wyniku czego otrzymano powszechnie stosowane 
dane dotyczące liczby, potrzeb i statusu osób z niepełnosprawnością.

· Utworzenie w 1966 roku Międzynarodowego Symbolu Osób Niepełnosprawnych 
(International Symbol of Access)  – jednego z najbardziej rozpoznawalnych 
symboli na świecie.
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Ponadto, kongresy, konferencje, szkolenia i publikacje RI, zgromadziły tysiące sprzy-
mierzeńców osób z niepełnosprawnością i działaczy w celu dokonania analizy i przemy-
ślenia sposobu zapewnienia usług osobom z niepełnosprawnością oraz przeformułowania 
ich problemów z perspektywy prawa.

RI stanowi również organizację macierzystą dla kilku innych organizacji związanych 
z niepełnosprawnością, a wśród nich amerykańskiej Easter Seals, Światowego Funduszu 
Rehabilitacji (World Rehabilitation Fund) oraz Międzynarodowej Organizacji Osób Niepeł-
nosprawnych (Disabled Peoples’ International).

JAK PRACUJEMY: RI stanowi światową sieć lokalnych organizacji, usługodawców, badaczy, 
naukowców, specjalistów i agencji rządowych, działających w 100. krajach. Jest ona zorganizo-
wana zarówno wokół regionalnego lidera, jak i kwestii tematycznych. RI, jako organizacja demo-
kratyczna, zarządzana przez Zgromadzenie, stanowi (1) otwarte forum wymiany doświadczeń, 
przykładów dobrych praktyk, informacji i badań wśród wszystkich najważniejszych interesa-
riuszy oraz (2) platformę wspierającą działania w zakresie polityki i implementacji programów, 
które zarówno promują, jak i służą ochronie praw osób niepełnosprawnych.

RI to jedyna międzynarodowa organizacja pozarządowa związana z niepełnosprawno-
ścią, która jest zarówno wielozakresowa (w kwestii niepełnosprawności), jak i interdyscy-
plinarna. Takie podejście pozwala RI zająć się dysfunkcjami w ujęciu całościowym, biorąc 
pod uwagę zakres niepełnosprawności, od fizycznego, psychospołecznego, intelektualne-
go, aż do zdrowia psychicznego, jednocześnie zapewniając, że odpowiada ona na potrzeby 
wszystkich potrzebujących, nie postrzegając ich jako podgrupy społeczeństwa.

RI, z siedzibą w Nowym Jorku, utrzymuje oficjalne relacje z Organizacją Narodów Zjed-
noczonych i jej organizacjami, w tym ze Światową Organizacją Zdrowia WHO (World Health 
Organization). Przekonana, że sukces zależy od jedności i siły społeczeństwa osób niepełno-
sprawnych jako całości, poszukuje innych partnerów do współpracy we wszystkich swoich 
działaniach. Sekretariat w Nowym Jorku historycznie obejmuje mały zespół, którego zadaniem 
jest koordynowanie pracy członków i partnerów organizacji w zakresie realizacji programów RI 
i, w razie potrzeby, udzielanie pomocy technicznej oraz tworzenie sieci dla swoich członków.

OBECNE PRIORYTETY:

Wywieranie przez naszych członków nacisku w celu wspierania ruchu globalnego. 
Krajowe organizacje członkowskie RI pełnią funkcję oddziałów, które zapewniają dogłębną 
wiedzę na temat potrzeb lokalnych i krajowych. Obecność w ponad 100. państwach pozwala 
organizacji zająć się szerokim zakresem problematyki praw człowieka w kontekście lokal-
nym. Aby zwiększyć skuteczność działań poszczególnych członków, RI łączy ich ze sobą 
dzięki organizowaniu konferencji regionalnych, warsztatów, szkoleń oraz sporządzaniu co-
miesięcznych publikacji poświęconych wymianie informacji. Ponadto, poprzez komisje RI, 
obsadzone przez wiodących ekspertów w dziedzinie praw człowieka i niepełnosprawności, RI 
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zapewnia specjalistyczną wiedzę i przywództwo niezbędne dla zapewnienia, iż jej członkowie 
oferują wysoką jakość programową, zgodną ze światowymi standardami. Dzięki tej globalnej 
sieci członków, RI zburzyła bariery związane z dostępnością, edukacją, zatrudnieniem, re-
habilitacją, z pomocą dla osób będących nosicielami wirusa HIV i chorych na AIDS (ang. HIV/
AIDS services), równością płci, ubóstwem i sprawiedliwością.

Prowadzenie kampanii na rzecz zmiany prawa, polityki i praktyki. Kontynuując klu-
czową rolę w rozwoju Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych, RI zintensyfikowała 
wysiłki w celu zapewnienia, że Konwencja wywiera swój wpływ poprzez krajowe zmiany pra-
wa i praktyki oraz ich coraz bardziej globalny zasięg wdrażania. W celu realizacji Konwencji, 
RI wykorzystuje podejście 3-stopniowe; (1) Informacja: zapewnienie, tworzenie i wymiana 
informacji z wieloma zainteresowanymi stronami, (2) Wsparcie: wysiłki wspierające i kam-
panie prowadzone na szczeblu krajowym i światowym w celu doprowadzenia do reformy 
praktyk oraz przepisów zgodnych z CRPD, jak również w celu ułatwienia ratyfikacji i wdroże-
nia zasad Konwencji, (3) Reforma: aby wspierać reformę, RI współpracuje z lokalnym i mię-
dzynarodowym społeczeństwem obywatelskim, osobami niepełnosprawnymi, ekspertami 
i prawnymi partnerami w celu wypracowania analiz prawnych, opracowania wytycznych 
dla miejscowych adwokatów i zgromadzenia obrońców praw człowieka, sektora prawnego 
oraz działaczy na rzecz niepełnosprawności w krajach na całym świecie. Celem tych działań 
jest zapewnienie, że postanowienia Konwencji będą zawarte w ustawach i praktykach krajo-
wych, wywołując prawdziwe zmiany w codziennym życiu osób z niepełnosprawnością.

Współpraca w celu poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych. RI dokonu-
je wymiernych zmian w życiu osób niepełnosprawnych poprzez rozwój innowacyjnych 
programów z lokalnymi partnerami. Przykładowo, w Indiach RI szkoli kobiety z niepełno-
sprawnością w zakresie umiejętności zawodowych, zarządzania małą firmą oraz dostępu 
do mikrokredytów, a także buduje ich zdolność do pełnienia funkcji obrońcy praw człowie-
ka. Dzięki temu zajmują one czołowe miejsce w pierwszych w tym kraju mikroprzedsiębior-
stwach prowadzonych przez kobiety niepełnosprawne. W Afryce RI wprowadziła edukację 
w zakresie profilaktyki HIV/AIDS, opiekę zdrowotną i profilaktykę osób niepełnospraw-
nych poprzez szkolenia pracowników opieki zdrowotnej, ukierunkowane starania pomo-
cowe o szerokim zasięgu oraz zbieranie danych statystycznych. Przez ostatnie osiem lat 
RI współpracowała ze Światową Organizacją Zdrowia WHO (World Health Organization) 
w sprawie opracowania wytycznych dla produkcji wózków inwalidzkich i niskich kosztów 
dostosowań do tych urządzeń, które znacznie poprawiły mobilność osób z dysfunkcjami. 
Obecnie RI pracuje nad jakością kształcenia dla zdrowia reprodukcyjnego, promowaniem 
Stowarzyszenia na rzecz Rehabilitacji (Community Based Rehabilitation), kształce-
niem w zakresie reagowania w przypadku katastrof oraz nad wzmocnieniem pozycji ko-
biet niepełnosprawnych. Poprzez swoje konferencje i inne podobne działania na poziomie 
krajowym, regionalnym i światowym, dostarcza również wszelkich możliwości promocji 
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Światowego Raportu WHO o Niepełnosprawności (WHO’s World Report on Disability), 
która została zapoczątkowana przez ONZ w czerwcu 2011 roku.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE: RI do 2012 roku była kierowana przez Przewodniczącą, 
Anne Hawker, kobietę niepełnosprawną, która doradza rządowi Nowej Zelandii w sprawach ren-
towych oraz posiada bogate doświadczenie w zakresie niepełnosprawności na arenie międzyna-
rodowej. Sekretarz generalny, Venus Ilagan, która przez ponad 20 lat była liderem w światowej 
dziedzinie niepełnosprawności, kieruje biurem Sekretariatu w Nowym Jorku. Pochodząca z Fili-
pin Venus, jako pierwsza kobieta pełniła funkcję przewodniczącej Międzynarodowej Organizacji 
Osób Niepełnosprawnych (Disabled Peoples’ International), aktywnie uczestnicząc w opraco-
waniu Konwencji Narodów Zjednoczonych o Prawach Osób Niepełnosprawnych (CRPD), zarzą-
dzała krajowym programem rehabilitacji, który świadczył usługi na rzecz ponad 14 000 dzieci 
z niepełnosprawnością na Filipinach, regularnie zapewnia specjalistyczną wiedzę na temat praw 
osób niepełnosprawnych dla międzynarodowych organizacji rozwoju, rządów, innych organizacji 
pozarządowych i sektora prywatnego. Venus jest również powszechnie znanym mówcą na kon-
ferencjach międzynarodowych dotyczących niepełnosprawności. Roczny budżet organizacji wy-
nosi około 500 000 dolarów amerykańskich. Komitet Wykonawczy złożony z 22. członków z 19. 
krajów świata. Zapewnia on przywództwo i kierunek dla pracy organizacji. Komitet Wykonawczy 
spotyka się średnio dwa razy w roku.

BYLI I OBECNI DARCZYŃCY: między innymi darczyńcy prywatni, w tym Open Socie-
ty Institute, Wellspring Foundation, członkowie RI oraz darczyńcy międzynarodowi, tacy 
jak Szwedzka Międzynarodowa Agencja Rozwoju (Swedish International Development 
Agency ; SIDA), Austriackie Ministerstwo Spraw Zagranicznych (the Austrian Ministry of 
Foreign Affairs), Ministerstwa: Spraw Socjalnych Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arab-
skich (the Ministries of Social Affairs of Qatar and United Arab Emirates), Departament 
Spraw Gospodarczych i Społecznych ONZ (the United Nations Department of Economic 
and Social Affairs; UNDESA), RI-Korea i Niemieckie Ustawowe Ubezpieczenie Wypadkowe 
(German Social Accident Insurance). RI docenia niesłabnące wsparcie swoich członków, 
których roczne składki pozostają siłą napędową organizacji, pozwalającą jej na kontynu-
owanie prac na całym świecie.

KONTAKT:
Venus M. Ilagan
Sekretarz Generalny
25 East 21st Street, 4th Floor
New York, NY 10010 USA
Telefon: 212-420-1500 extn. 203
Strona www: www.riglobal.org
Email: venusmilagan@yahoo.com
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