
Stopnie niepełnosprawności

Dodany przez Lukarolus
poniedziałek, 25 października 2010 22:33 - Poprawiony niedziela, 31 października 2010 23:11

Stopnie niepełnosprawności w orzeczeniach o niepełnosprawności dla osób
poniżej 16 roku życia według obowiązujących standardów.

Standardy kwalifikacji stopni niepełnosprawności w orzeczeniach o niepełnosprawności
określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15
lipca 2003 roku w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
wydanym na podstawie art. 6c ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z
późn. zm.)    

Znaczny stopień niepełnosprawności

Standardy w zakresie kwalifikowania do znacznego stopnia niepełnosprawności zawierają
kryteria określające skutki naruszenia sprawności organizmu powodujące:

    1. niezdolność do pracy - co oznacza całkowitą niezdolność do wykonywania pracy
zarobkowej z powodu fizycznego, psychicznego lub umysłowego naruszenia sprawności
organizmu;
    2. konieczność sprawowania opieki - co oznacza całkowitą zależność osoby od otoczenia,
polegającą na pielęgnacji w zakresie higieny osobistej i karmienia lub w wykonywaniu
czynności samoobsługowych, prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz ułatwiania
kontaktów ze środowiskiem;
    3. konieczność udzielania pomocy, w tym również w pełnieniu ról społecznych - co oznacza
zależność osoby od otoczenia, polegającą na udzieleniu wsparcia w czynnościach
samoobsługowych, w prowadzeniu gospodarstwa domowego, współdziałania w procesie
leczenia, rehabilitacji, edukacji oraz w pełnieniu ról społecznych właściwych dla każdego
człowieka, zależnych od wieku, płci, czynników społecznych i kulturowych.

Przez długotrwałą opiekę i pomoc w pełnieniu ról społecznych rozumie się konieczność jej
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sprawowania przez okres powyżej 12 miesięcy w zakresie, o którym mowa pkt 2 i 3.

Umiarkowany stopień niepełnosprawności

Standardy w zakresie kwalifikowania do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zawierają
kryteria określające naruszenie sprawności organizmu powodujące:

    1. czasową pomoc w pełnieniu ról społecznych, co oznacza konieczność udzielenia
pomocy, o której mowa w pkt 3, w okresach wynikających ze stanu zdrowia;
    2. częściową pomoc w pełnieniu ról społecznych, co oznacza wystąpienie co najmniej jednej
okoliczności, o których mowa w pkt 3.

Lekki stopień niepełnosprawności

Standardy w zakresie kwalifikowania do lekkiego stopnia niepełnosprawności określają kryteria
naruszonej sprawności organizmu powodujące:

    1. istotne obniżenie zdolności do wykonywania pracy, co oznacza naruszoną sprawność
organizmu powodującą ograniczenia w wykonywaniu pracy zarobkowej znacznie obniżające
wydajność pracy na danym stanowisku w porównaniu do wydajności, jaką wykazują osoby o
podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną;
    2. ograniczenia w pełnieniu ról społecznych, co oznacza trudności doświadczane przez
osobę zainteresowaną w relacjach z otoczeniem i środowiskiem według przyjętych norm
społecznych, jako skutek naruszonej sprawności organizmu. 

Możliwość kompensacji ograniczeń oznacza wyrównywanie dysfunkcji organizmu
spowodowanej utratą lub chorobą narządu odpowiednio przez przedmioty ortopedyczne, środki
pomocnicze lub środki techniczne.
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