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Pan
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Na podstawie art. 84 ust. 1 Regulaminu Senatu my, niżej podpisani senatorowie,
wnosimy projekt uchwały

w sprawie wsparcia i wyrównania szans dla osób w spektrum
autyzmu.
Do reprezentowania nas w dalszych pracach nad tym projektem uchwały
upoważniamy pana senatora Jana Filipa Libickiego.

(-) Halina Bieda
(-) Marcin Bosacki
(-) Jan Maria Jackowski
(-) Magdalena Kochan

(-) Krzysztof Kwiatkowski
(-) Jan Filip Libicki
(-) Gabriela Morawska-Stanecka
(-) Kazimierz Ujazdowski

projekt
U C H WA Ł A
S E N AT U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J
z dnia
w sprawie wsparcia i wyrównania szans dla osób w spektrum autyzmu
Senat Rzeczypospolitej Polskiej, mając na uwadze troskę o potrzeby ponad miliona
obywateli, osób w spektrum autyzmu, ich rodzin i opiekunów, uznaje, że państwo powinno
stwarzać dla nich godne warunki do życia i pracy. Żeby to umożliwić, muszą istnieć
rozwiązania systemowe, wspierające kreowanie kompleksowej polityki skierowanej do
wszystkich tych osób.
Biorąc pod uwagę zobowiązania wynikające z uchwał Karty Praw Osób z Autyzmem
oraz Karty Praw Osób Niepełnosprawnych Senat Rzeczypospolitej Polskiej stwierdza, że
potrzebne jest w szczególności: opracowanie i realizacja strategii zmierzającej do rozwinięcia
obecnego systemu opieki i wsparcia osób w spektrum autyzmu, aby umożliwić godne
i możliwie samodzielne funkcjonowanie w dorosłości, ze szczególnym uwzględnieniem
potrzeby zapewnienia edukacji włączającej, równych szans na rynku pracy oraz
nowoczesnego systemu opieki i wsparcia.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej stwierdzając, iż powyższe zobowiązanie wynika
z Konstytucji RP, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Konwencji o Prawach Osób
Niepełnosprawnych, Konwencji o Prawach Dziecka, Standardowych Zasad Wyrównywania
Szans

Osób

Niepełnosprawnych

oraz

innych

aktów

prawa

międzynarodowego

i wewnętrznego, apeluje do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie działań mających na
celu stworzenie rzeczonej strategii.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski”.
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