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Wstęp 

 

W Polsce jest kilka ważnych dokumentów 

dla osób z niepełnosprawnościami. 

Jest Konwencja o prawach osób  

z niepełnosprawnościami. 

Jest Strategia na rzecz 

osób z niepełnosprawnościami. 

 

 

Artykuł 19 Konwencji jest 

o niezależnym życiu. 

Osoba z niepełnosprawnością ma prawo 

wybrać co jest dla niej ważne. 

 

 

W niektórych krajach: 

• w USA 

• w Niemczech 

• we Francji 

osoby z niepełnosprawnościami mają, 

budżet osobisty. 

Są to pieniądze którymi można zapłacić 

wybranej osobie za pomoc i wspieranie 

w codziennych sprawach.  
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Dla kogo jest budżet osobisty 

 

Budżet osobisty jest dla 

osób z niepełnosprawnością 

które są: 

• obywatelami Polski 

• mają zgodę na stały pobyt w Polsce. 

 

 

Skąd państwo weźmie pieniądze 

na budżet osobisty 

 

Sprawy osób z niepełnosprawnościami 

są tak samo ważne jak sprawy innych osób. 

Pieniądze na budżety osobiste 

dla osób z niepełnosprawnościami 

powinny być zaplanowane przez rząd. 

 

 

Co trzeba zrobić, 

żeby dostać budżet osobisty 

 

W Polsce powstanie infolinia 

o budżecie osobistym. 

Infolinia jest to specjalny numer telefonu 

do rozmów tylko na właściwy temat. 

Pracownik infolinii powie co trzeba zrobić, 

żeby dostać pieniądze z budżetu osobistego.  
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Najpierw osoba z niepełnosprawnością 

lub rodzić dziecka z niepełnosprawnością 

musi wypełnić dokument. 

Potem dokument trzeba zanieść lub wysłać 

do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 

w skrócie PCPR.. 

O tym dokumencie możesz 

przeczytać w złączniku 1 

 

 

Osoba, która chce mieć budżet osobisty 

musi wypełnić specjalny kwestionariusz. 

Jest to dodatkowy dokument. 

Możesz o nim przeczytać w załączniku 2. 

 

 

Jak wydawać pieniądze z budżetu osobistego 

 

Każda osoba z niepełnosprawnością 

będzie miała plan wsparcia. 

Jest to dokument, o tym co trzeba zrobić, 

żeby ta osoba była bardziej niezależna. 

W planie wsparcia będą informacje: 

• co jest ważne dla osoby 

z niepełnosprawnością 

• co chce zmienić w swoim życiu 

• kto może jej pomóc 
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W planie wsparcia będą informacje: 

• jak budżet osobisty pomoże jej 

kierować swoim życiem 

• na jakie usługi wspierające 

potrzebuje pieniędzy 

z budżetu osobistego 

• jak będzie kierowała wspieraniem 

• co zrobi, żeby wykonać plan wparcia. 

 

Kiedy plan wsparcia będzie gotowy 

osoba z niepełnosprawnością będzie mogła 

dostać pieniądze z budżetu osobistego. 

 

Na jakie usługi wspierające można 

wydać budżet osobisty 

 

Usługi wspierające są to różne sposoby 

pomagania osobie z niepełnosprawnością. 

Na przykład, pomoc z robieniu zakupów, 

pomoc w znalezieniu pracy. 

 

Pieniądze z budżetu osobistego 

można wydać na: 

• asystenta osobistego 

• różne sprzęty pomagające poruszać się 

• wsparcie rówieśnicze. Jest to wsparcie 

przez osobę w podobnym wieku 

i w podobnej sytuacji. 

• na sprawy mieszkaniowe 

• na inne ważne sprawy.   
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Jak zarządzać budżetem osobistym 

 

 

Osoba z niepełnosprawnością może sama 

rządzić pieniędzmi z budżetu osobistego. 

Kiedy nie umie tego zrobić, 

może mieć wsparcie od kogoś bliskiego, 

ze stowarzyszenia albo od firmy. 

 

 

 

Każda osoba dostanie tyle pieniędzy 

ile jest ustalonych w planie wsparcia. 

Kiedy nie umie rządzić pieniędzmi 

powinna mieć bezpłatną pomoc. 

 

 

 

Rząd wyśle pieniądze na konto tej osoby lub 

osoby wspierającej w zarządzaniu budżetem. 

Kiedy osoba z niepełnosprawnością 

ma umowę ze stowarzyszeniem albo firmą 

rząd wyśle pieniądze na ich konto. 
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Jak rozliczyć pieniądze z budżetu osobistego 

 

Pieniądze z budżetu osobistego muszą być 

wydawane na usługi wspierające. 

Można nimi zapłacić tylko za: 

• asystenta osobistego 

• różne sprzęty pomagające poruszać się 

• wsparcie rówieśnicze, czyli wsparcie 

przez osobę w podobnym wieku 

i w podobnej sytuacji 

• na sprawy mieszkaniowe 

• na inne ważne sprawy. 

 

 

 

Rząd sprawdzi rozliczenie budżetu osobistego, 

na którym będą informację co kupiła 

osoba z niepełnosprawnością. 

Wzór rozliczenia jest w załączniku 3. 
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Nauka zarządzania budżetem osobistym 

 

Rząd przygotuje szkolenie dla osób i firm, 

które będą zarządzać budżetem osobistym. 

Na szkoleniu osoby z niepełnosprawnościami 

dowiedzą się 

• jak współpracować z asystentami 

• jak płacić za usługi wspierające 

• jak używać karty do bankomatu 

• jak rozliczyć wydane pieniądze. 

 

 

Budżet osobisty to nowy pomysł. 

Wcześniej w Polsce 

osoby z niepełnosprawnościami same 

nie zarządzały pieniędzmi 

na usługi wspierające. 

Ten pomysł będzie sprawdzony i oceniony. 

 

 

Po przeczytaniu tekstu 

możesz jeszcze przeczytać 3 załączniki. 

Są w nich dodatkowe informacje. 


