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REKOMENDACJE HORYZONTALNE  

 

L
p. 

Rekomendacja 
 

Klasa 
rekomendacji  

Adresat rekomendacji 
Proponowany sposób 

wdrożenia 

1.
  

Upowszechnienie postanowień Konwencji o Prawach 
Osób Niepełnosprawnych, (ONZ) z 2006 roku, przyjętej 
przez Polski Sejm i obowiązującej od 25 października 
2012 roku. W tym zapisów w artykułach: artykuł 24 - 
Edukacja, artykuł 30 - Udział w życiu kulturalnym, 
rekreacji, wypoczynku i sporcie. 
 
Konwencja zobowiązuje do zapewnienia pełnego i 
skutecznego udziału osób z niepełnosprawnością w życiu 
społecznym, równość szans i dostępność. Zawiera między 
innymi przepisy zobowiązujące do  wprowadzenia 
rozwiązań specjalnie adresowanych do osób 
niepełnosprawnych, odpowiednio do rodzaju zagadnienia - 
w tym przypadku szczególnie w zakresie dostępu do 
edukacji muzycznej i uczestnictwa w kulturze muzycznej.   

   

3. bieżąca 
Urzędy, instytucje kultury, uczelnie, 
organizacje społeczne i osoby  prywatne, 
mające wpływ na kształtowanie polityki 
kulturalnej, zarządzanie kulturą, 
zarządzające kulturą muzyczną, 
animujące kulturę muzyczną, twórcy i 
uczestnicy kultury muzycznej oraz 
donatorzy. 

Działania promocyjne 
organizacji pomocowych, 
upowszechnienie dobrych 
praktyk. 
 
Współpraca z Rzecznikiem 
Praw Obywatelskich, 
Zarząd Główny PSOUU, 
PFRON. Wsparcie IMiT 
 
Działania artystyczne: 
Orkiestra Vita Activa, inne 
zespoły. 
 
Publikacje różnego typu. 
 

   

 2 

Nawiązanie współpracy z organizacjami kulturalnymi, 
organizacjami muzycznymi działającymi w otwartym 
środowisku w celu popularyzacji i asymilacji w przestrzeni 
publicznej uczestnictwa w kulturze muzycznej osób z 
niepełnosprawnościami.  

3. bieżąca 

Instytucje i organizacje muzyczne 

Organizacje pomocowe 
przy współpracy w 
lokalnymi organizacjami 
kulturalnymi, urzędami 
miast i gmin. Publikacje 
informacyjne. 
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Promocja kultury muzycznej osób z 
niepełnosprawnościami w kontekście uczestniczenia w 
publicznym życiu społecznym. 

  

3. bieżąca 

Urzędy, instytucje kultury, uczelnie, 
organizacje społeczne i osoby  prywatne, 
twórcy i uczestnicy kultury muzycznej 
oraz donatorzy. 

Działalność artystyczna 
zespołów z udziałem osób 
z niepełnosprawnościami w 
otwartym srodowisku.   
 
Przeglądy i konkursy, 
szkolenia, wspólne 
projekty, konferencje 
naukowe, publikacje - 
wymiana doświadczeń, 
integracja zawodowa 
środowiska nauczycieli, 
instruktorów, dyrygentów 
prowadzących zespoły w 
tym środowisku. 
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Promocja kultury muzycznej osób z 
niepełnosprawnościami rozwijanej na bazie kompetencji 
muzycznych, z uwzględnieniem aspektów etycznych, 
poszanowania godności i podmiotowości.  

  

3. bieżąca Media, organizatorzy środowiskowych i 
otwartych imprez kulturalnych, w tym 
muzycznych. 

Publikacje, 
upowszechnianie dobrych 
praktyk.   
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Popularyzowanie edukacji muzycznej i uczestniczenia w 
kulturze muzycznej osób niedowidzących i niewidomych, 
osób z niepełnosprawnością ruchową i niepełnosprawnych 
z innego powodu, w ramach różnych systemów już 
działającego szkolnictwa muzycznego.   

  

3. bieżąca 

Szkoły muzyczne różnego typu. 

Organizacje zajmujące się 
osobami z tego rodzaju 
niepełnosprawnościami.  
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REKOMENDACJE OPERACYJNE 
 

L
p
. 

Rekomendacja 
 

Klasa rekomendacji  Adresat rekomendacji 
Proponowany sposób 

wdrożenia 

1
  

Ze względu na specyfikę dysfunkcji u osób z różnego 
rodzaju niepełnosprawnością intelektualną, 
wymagających specjalistycznego rozwiązywania 
problemów edukacyjnych, powołanie stałej placówki 
edukacji muzycznej dla tych osób w której realizowane 
będa następujące działania: szkoła gry, zespoły 
kameralne i orkiestry, praca badawcza, animacja 
kultury i szkolenie adaptacyjne nauczycieli, 
instruktorów i dyrygentów.   

1. pilna i ważna 

Zarząd Główny PSOUU, PFRON, MEN, 
MKiDN, IMiT. Wydział Kultury i Wydział 
Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta 
Gdańska.  
  

Wykorzystanie 20 letniego 
dorobku Orkiestry Vita 
Activa i programu 
ECEKON przy PSOUU- 
Koło w Gdańsku. 
 
Inicjatywa PSOUU/ 
ECEKON,  
 
Współpraca: instytucje 
kultury, Zarząd Główny 
PSOUU, PFRON, MEN, 
MKiDN, IMiT, Urząd Miejski 
w Gdańsku. 
 
  

2
  

Wprowadzenie wieloletnich, specjalnie dedykowanych 
dla środowiska osób z niepełnosprawnościami 
programów edukacji muzycznej i animacji kultury 
muzycznej w środowisku i w środowisku otwartym, z 
uwzględnieniem ich specyficznych trudności i 
ograniczeń.  

2. ważna 

Wszyscy donatorzy kultury, kultury  
muzycznej i edukacji, w tym: MKiDN, 
MEN, PFRON, urzędy miast i gmin. 

Inicjatywa PSOUU/ 
ECEKON. 
Współpraca: organizacje 
pomocowe, instytucje 
kultury, Zarząd Główny 
PSOUU, PFRON, MEN, 
MKiDN, IMiT. 
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Rekomendacje horyzontalne – związane z długofalowymi procesami, wieloletnimi programami, tendencjami 
 
Rekomendacje operacyjne – konkretne projekty do realizacji wciągu najbliższych 12 miesięcy 
 
Rekomendacja – zwięzła i jednoznaczna; można powołać się na zewnętrzne źródła informacji (np. przeprowadzone badania)  
 
Klasa rekomendacji – klasa odpowiadająca klasyfikacji z systemu rekomendacji (1 – pilna i ważna, 2 – pilna lub ważna, 3 – bieżąca) 
 
Adresat rekomendacji – instytucja (instytucje, osoby) odpowiedzialna za wdrożenie rekomendacji. 
 
Sposób wdrożenia – syntetyczne przedstawienie sposobu wdrożenia rekomendacji.  
 


