Zespół ds. dzieci i młodzieży (Zespół do spraw kompleksowego wsparcia rodzin
z niepełnosprawnymi dziećmi)
I. Kształcenie i edukacja
Subwencja ma „iść” za dzieckiem.
Zmiana subwencji na dotację (kontrola sposobu wydatkowania).
Zajęcia z orientacji przestrzennej dla dzieci niewidomych jako przedmiot.
Szkoła zatrudnia specjalistów z danej dziedziny – choroby, schorzenia.
Poszerzenie katalogu niepełnosprawności z racji których przysługuje dostosowana
wersja podręcznika.
6. Wyznaczenie daty 1 września na otrzymanie przez dziecko dostosowanego
podręcznika.
7. Uregulowanie pracy poradni w sprawie zalecania - określenia potrzeb edukacyjnych
dziecka i stworzenie koszyka świadczeń gwarantowanych.
8. W szczególnych sytuacjach zniesienie matury z matematyki.
9. Dowóz dzieci do szkół od 3 roku życia.
10. Ważność orzeczenia (orzeczenie kszt. specj.) od momentu złożenia wniosku.
11. Zapewnienie opieki dzieciom niepełnosprawnym podczas wycieczki zielonej szkoły,
lato w mieście, zima w mieście (bez angażowania rodziców).
12. Dyrektorzy szkół informują rodziców o programach.
13. Poradnie psychologiczna/pedagogiczna oraz ośrodki wczesnej interwencji – praca
z rodzicami dzieci głuchych.
14. Dostosowanie podręczników dla dzieci głuchych i posługujących się komunikacją
alternatywną – umożliwienie nauki tym dzieciom w języku migowym (lub innym)
jako pierwszym.
15. Język polski jako język obcy dla dzieci głuchych i posługujących się też komunikacją
alternatywną.
16. Zapewnienie w ciągu roku dzieciom głuchym tłumacza migowego.
17. Dofinansowanie do książki pomocniczej do komunikacji alternatywnej.
18. Dowóz do szkół:
- konieczność opiekuna,
- określony minimalny czas dowozu,
- zwiększenie liczby przewozów.
19. Możliwość kształcenia na odległość (wprowadzenie rozporządzenia).
20. Rozszerzenie Zawodowych Szkół Specjalnych o nowe kierunki, np. informatyka.
21. Porównanie rzeczywistych kosztów edukacji z wysokością subwencji (powiaty).
22. Przekazywanie informacji o potrzebach dzieci niepełnosprawnych między szkołami
(GIODO).
23. Zbyt wcześnie rozpoczynają się zajęcia w szkole specjalnej (od 8.00).
24. Stworzenie komórki organizacyjnej w MEN zajmującej się problemami rodziców
dzieci niepełnosprawnych.
25. Wczesne wspomaganie rozwoju dla dzieci z grup ryzyka zagrożonych
niepełnosprawnością.
26. Zrównanie subwencji dla większości dzieci niepełnosprawnych.
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II Wsparcie finansowe
Podwyższenie renty socjalnej.
Zwolnienie renty socjalnej od PIT.
Zabezpieczenie sytuacji rodzica w przypadku śmierci dziecka.
Zniesienie kryteriów do zasiłków rodzinnych.
Zasiłek pielęgnacyjny do ZUS.
Łączenie zarobkowania z pobieraniem świadczenia pielęgnacyjnego.
Zasiłek pielęgnacyjny w wyższej wysokości w sytuacji sprzężonej
niepełnosprawności.
8. Świadczenie pielęgnacyjne niezależnie od obowiązku alimentacyjnego.
9. Bezpłatne specjalistyczne usługi opiekuńcze z pomocy społecznej.
10. Świadczenie pielęgnacyjne na każdą osobę niepełnosprawną.
11. Dla osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne emerytura w wysokości
świadczenia pielęgnacyjnego.
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III Ogólne
1. Asystent rodziny dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym.
2. Zasiłek opiekuńczy niezależnie od wieku dziecka (powyżej 14 roku życia).
3. Reprezentacja osób niepełnosprawnych pełnoletnich, gdy osoby takie nie są w stanie
samodzielnie podejmować decyzji.
4. Sport a osoby niepełnosprawne – program.
5. Opieka pielęgniarska w każdej szkole.
6. Natychmiastowa pomoc dla rodzin, w których rodzi się dziecko niepełnosprawne.
7. Stworzenie grup wsparcia dla rodzin z niepełnosprawny dzieckiem.
8. Spotkanie z Ministrem Sprawiedliwości.
9. Karta Rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem dostępna dla każdej instytucji.
10. W każdej gminie osoba informująca o prawach osób niepełnosprawnych.

