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BLISKI KONIEC UBEZWŁASNOWOLNIENIA
KODEKS CYWILNY Cztery formy opieki
zastąpią pozbawienie zdolności do czynności
prawnych zapowiada resort sprawiedliwości
Przepisy
kodeksu
cywilnego
o ubezwłasnowolnieniu zostaną uchylone, bo są
niezgodne z konwencją o prawach osób
niepełnosprawnych. Zastąpią je formy wsparcia,
które nie będą ingerować automatycznie w zdolność
do czynności prawnych.
Założenia do nowelizacji są już gotowe.
Zakończyliśmy etap uzgodnień wewnętrznych.
Wkrótce projekt trafi do konsultacji społecznych.
Proponujemy całkowite odejście od instytucji
ubezwłasnowolnienia zapowiedział wiceminister
sprawiedliwości Jerzy Kozdroń na wczorajszym
połączonym posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej
i Rodziny oraz Praw Człowieka.
Zamiast
ubezwłasnowolnienia
zostaną
wprowadzone cztery formy opieki. Pierwsza, opieka
asystentacyjna, ma polegać jedynie na wsparciu.
Druga to opieka reprezentacyjna, czyli pomoc
opiekuna w określonych czynnościach. Podopieczny
będzie miał pełną zdolność do czynności prawnych.
Kolejna
forma
będzie
polegała
na
współdecydowaniu.
Podopieczny
sam będzie
podejmował decyzje, ale to opiekun je zatwierdzi.
Ostatnia forma opieki to reprezentacja całkowita.

To dobry kierunek zmian, ponieważ chodzi tu o
ludzką godność. Zdarzają się przypadki, że
niepełnosprawni umysłowo są ubezwłasnowolniani
pochopnie oceniła Agnieszka Kozłowska-Rajewicz,
pełnomocnik rządu ds. równego traktowania.
Zostaną też zmienione przepisy dotyczące
zawierania małżeństw przez osoby, których
niepełnosprawność wynika z choroby umysłowej lub
niedorozwoju.
Urzędnik stanu cywilnego nie będzie już mógł
odmówić udzielenia ślubu. Zgody sądu nie będą
mogły zaś otrzymać tylko osoby, które nie są w
stanie zrozumieć obowiązków ciążących na
małżonku ani instytucji małżeństwa zapowiedział
Kozdroń.
Teraz osoba całkowicie ubezwłasnowolniona nie
może się nawet ubiegać o zawarcie małżeństwa.
Komisja kodyfikacyjna chce też uchylić art. 82
kodeksu cywilnego. Stanowi on, że nieważne jest
oświadczenie woli złożone przez osobę, która z
jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie
wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie
decyzji i wyrażenie woli. Dotyczy to w szczególności
choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego
albo innego, chociażby nawet przemijającego,
zaburzenia czynności psychicznych.
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ASSECO POLAND* POMAGA! FINAŁ
ŚWIĄTECZNEJ AKCJI CHARYTATYWNEJ.
W wyniku burzliwych obrad komisji aż 9 projektów
zgłoszonych przez pracowników Asseco Poland
otrzyma wsparcie finansowe. Ta świąteczna akcja
charytatywna została zainicjowana, aby pomóc
najbardziej potrzebującym.
Regionalne Stowarzyszenie Na Rzecz Osób
Autystycznych i Ich Rodzin otrzyma od
Asseco wsparcie finansowe (w postaci

darowizny) w kwocie 40 tys. zł. Pieniądze te
zostaną
przeznaczone
na
zakup
komunikatorów i szkoleń z tym związanych.
Komunikatory dostaną dzieci, które nie
mówią lub słabo mówią a ich rodzice są
aktywnymi członkami Stowarzyszenia.
Poniżej lista instytucji, które otrzymają firmy Asseco
Poland wsparcie:
1. Akcja "Szlachetna paczka" - zgłoszona przez
Justynę Sowińską Cel: Pomoc dla wybranych
najuboższych rodzin z regionu Podkarpacia.
2. Dom Dziecka "Kamyk" we Włodawie - zgłoszony
przez Artura Zguczyńskiego
Cel: Modernizacja budynku
3.
Bydgoski
Zespół
Placówek
OpiekuńczoWychowawczych - zgłoszony przez Patrycję
Olszewską
Cel: zakup leków oraz środków higienicznych dla
dzieci
4. Stowarzyszenie na Rzecz Autyzmu w Opolu zgłoszone przez Jarosława Kończyło
Cel: Modernizacja szkoły dla dzieci autystycznych
5. Fundacja "Mam marzenie" oraz Uniwersytecki
Szpital Dziecięcy w Krakowie - zgłoszone przez
Tomasza Złomańczuka
Cel: Modernizacja sali zabaw na oddziale
onkologicznym
6. Zespół Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza
Lisieckiego "Dziadka" w Warszawie - zgłoszony
przez Magdalenę Jędrzejewską
Cel: Modernizacja i wyposażenie sali zabaw
i pracowni komputerowej
7. Regionalne Stowarzyszenie na rzecz osób
autystycznych i ich rodzin - zgłoszone przez
Ewę Pasterczyk
Cel: Sfinansowanie komunikatorów mowy dla
niemówiących dzieci autystycznych
8. Dom Dziecka w Żyznowie - zgłoszony przez
Rafała Gubernata
Cel: Zakup sprzętu komputerowego, wycieczka
dzieci na mecz Asseco Resovii

9. Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą zgłoszone przez Natalię Kurzawę
Cel: finansowe wsparcie fundacji.
* Asseco Poland - jest największą polską firmą
informatyczną notowaną na Giełdzie Papierów
Wartościowych
w
Warszawie.
Producentem
zaawansowanego technologicznie oprogramowania,
obsługującego najważniejsze procesy biznesowe
przedsiębiorstw z kluczowych branż polskiej
gospodarki. Z aplikacji Asseco korzysta: ponad
połowa polskich banków, największe firmy
ubezpieczeniowe, energetyczne, telekomunikacyjne
i z szeroko pojętego sektora zdrowia administracja
publiczna różnych szczebli: od samorządów
lokalnych po urzędy centralne i służby mundurowe.

Nadesłała Ewa Pasterczyk (pracownik Asseco Poland
od 2002)

MATKA NASTOLATKI Z AUTYZMEM: CÓRKA
DAJE MI SIŁĘ DO ŻYCIA
Beata lubi występować w szkolnym Teatrze
Tańca, bo wtedy wreszcie nie odróżnia się od
reszty. Na scenie w ciemnym stroju wtapia
się w tłum tańczących, tak jak wszyscy w
grupie skacze i macha rękami w rytm muzyki.
- Ona zdaje sobie sprawę ze swojej inności,
chciałaby być taka jak wszyscy - mówi mama
Mirosława Łapuć.
Na pierwszy rzut oka po Beacie nie widać choroby.
Trudno jednak złapać z nią kontakt, nawet
wzrokowy. Nie patrzy w oczy, nie mówi. Ma
stereotypie ruchowe - potrząsa rękami, macha
głową. Miewa ataki złości, histerii, wtedy głośno
krzyczy, a stereotypie się nasilają. Zwykle jednak
jest pogodna, uśmiechnięta, lubi słuchać muzyki i
oglądać filmy. - Jak każda nastolatka lubi się też
ładnie ubrać, umalować oczy, usta, paznokcie. Chce
być jak starsza siostra studentka, też chce mieć

swoje towarzystwo. Ciągnie ją do rówieśników, ale
frustrują kłopoty z kontaktem. denerwuje się, że nie
może się porozumieć. Dlatego tak lubi ten teatr, bo
tam nie używa się słów, a wszyscy na scenie
zachowują się tak sami - tłumaczy mama
autystycznej dziewczyny.
Do pewnego momentu Beata rozwijała się
normalnie. W wieku trzech lat zamknęła się w sobie
i ten stan trwa bez większych zmian do dziś. Kiedyś miałam nadzieję, że jeszcze uda się ją
wyleczyć - przyznaje pani Mirosława. - Próbowałam
wszystkiego, stosowałam różne diety, wydałam
fortunę na suplementy, wysyłałam krew do badań
do USA... I co? I nic. Beata jest mniej kontaktowa,
niż jak miała dwa lata. Teraz już pozostało mi
cieszyć się z tego, co jest.
- Nie pogodziłam się z autyzmem córki, tak jak
trudno pogodzić się z największym wrogiem. Ale go
zaakceptowałam, tak jak trzeba zaakceptować to,
co dowala nam życie. Dziś Beatka jest moją
największą radością. Cieszę się z udanych chwil,
małych kroczków. Dziś pomogła mi posprzątać dom,
samodzielnie włożyła naczynia do zmywarki. Potem
przyszła do mnie, zarzuciła ręce na szyję,
wyściskałyśmy się, wypieściłyśmy. To dało mi dobrą
energię na cały dzień. Córka daje mi siłę do życia.
- Posiadanie niepełnosprawnego dziecka to nie jest
największe życiowe nieszczęście. Ja pracuję
i zawsze pracowałam, staram się dobrze wyglądać,
dbać o dom, żyć zwyczajnie. Cieszę się z tego, co
jest, bo jeśli się kogoś kocha, to przebywanie z nim
daje nam radość. Cieszę się, że jest ZPE, gdzie
Beata jest akceptowana w pełni jak w domu, gdzie
ma swoje miejsce - podkreśla Mirosława Łapuć. Nie myślę specjalnie o przyszłości, choć czasem
przyjdzie do głowy myśl, co będzie z Beatą, gdy
mnie zabraknie? Nie chcę obciążać starszej córki
obowiązkiem opieki nad niepełnosprawną siostrą.
Dlatego zrobię wszystko, żeby jak najszybciej

powstało odpowiednie miejsce stałego pobytu,
wiem, że dyrektor Agnieszka Jabłońska ma takie
plany, na ile potrafię pomogę wcielić je w czyn. Póki
jednak żyję i daję radę, Beata będzie ze mną. Nie
umiałabym już żyć bez niej, takiej jaka jest.
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LISTA GABINETÓW UPIĘKSZAJĄCYCH
PRZYJAZNYCH OSOBOM
NIEPEŁNOSPRAWNYM
Oto miejsca, w których możecie swoje dzieci poddać
zabiegom upiększającym (pielęgnacja twarzy,
manicure,
pedicure
na
mokro,
strzyżenie
i modelowanie włosów):
1. Gabinet
Kosmetyczny
„Uroda”
(ul.
O.
Bocheńskiego 7, Tychy) Magdalena Michalewicz
tel. 511 519 995;
2. Studio Kosmetyczne „La Perle” (ul. Kościuszki 27
A, Tychy) Anna Piwko tel. 605074757;
3. J.J. Kosmetyka (ul. Wejchertów 6, Tychy),
Joanna Janota – Kurek tel. 502 102 125;
4. Salon Fryzjerski (ul. Wejchertów 5, Tychy),
Dorota Wszołek-Stokfisz tel. 32 327 31 96;
5. Gabinet Pedicure Uroda (ul. O. Bocheńskiego 7,
Tychy) Katarzyna Pluta tel. 602 394 614.

Więcej informacji na www.wstroneslonca.info
Miesięcznik
Regionalnego
Stowarzyszenia
na Rzecz Osób Autystycznych i Ich Rodzin
w Katowicach
40-927 Katowice, ul. Sowińskiego 45/46
tel. 692-565-494, e-mail autyzmirodzina@op.pl
nakład 30 egzemplarzy, bezpłatny.
Publikacja internetowa www.autyzmirodzina.org
zakładka Informator.
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