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Szanowny Pan  

Donald Tusk 

Prezes Rady Ministrów RP 

 

 

Szanow ny Panie Prem ierze, 

 Dostrzegając wyrażaną w ostatnim czasie wolę Rządu Rzeczypospolitej Polskiej 

do rozwiązania palących problemów osób z niepełnosprawnościami i  ich 

rodzin,  

 deklarując wolę szerokiej współpracy i wymiany doświadczeń, 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU), 

 zrzeszające blisko 10 tysięcy rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną, 

w szczególności w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz ze 

sprzężonymi niepełnosprawnościami i schorzeniami, 

 prowadzące ponad 400 placówek i stałych form wsparcia, w których pomoc 

uzyskuje 27.600 osób z niepełnosprawnościami,  

 zatrudniające blisko 6.000 profesjonalistów różnych specjalności, 

APELUJE 

o jak najszybsze podjęcie prac nad stworzeniem systemu kompleksowego 

wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. 

Stowarzyszenie, w ciągu 50 lat swojej wielokierunkowej działalności, zdobyło 

bogate doświadczenie w zakresie diagnozowania potrzeb oraz budowania  

systemu wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. 

Od wielu lat postulujemy wprowadzenie istotnych zmian do przepisów prawa 

polskiego, dotyczących wielu sfer życia, obejmujących zwłaszcza reformę  

orzecznictwa oraz stworzenie na tej podstawie nowego systemu kompleksowego 

wsparcia, adekwatnego do bardzo zindywidualizowanych, a rzeczywistych 

potrzeb osób, które do godnego życia potrzebują drugiego człowieka; systemu 

zapewniającego włączenie osób z niepełnosprawnościami w życie społeczne. 

 

 



 

 

Strona | 2 

 

Z wielką nadzieją przyjęliśmy ratyfikację przez Polskę we wrześniu 2012 roku 

Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób z niepełnosprawnościami. 

Jednak nie przełożyło się to jak dotąd na znaczące zmiany systemowe. 

Działalność PSOUU opiera się na społecznej pracy rodziców. Jest to nasz  

niematerialny wkład w społeczeństwo obywatelskie Polski.  

Naszej wieloletniej pracy przyświeca cel doprowadzenia do stworzenia 

pełnego systemu wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną od 

urodzenia, poprzez towarzyszenie im w samodzielnym - na miarę ich możliwości -  

życiu, aż do późnej starości, a następnie godnej śmierci. Bez współpracy  

z ustawodawcą, realizacja tego celu będzie niezwykle utrudniona. 

W bieżącej działalności doświadczamy często poczucia bezradności, nie mogąc 

udzielić potrzebnego wparcia z powodu braku spójności funkcjonujących obecnie 

systemów - orzekania, wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju, 

ochrony zdrowia, edukacji, rehabilitacji i aktywizacji społecznej i zawodowej, 

zatrudnienia wspomaganego, różnych form mieszkalnictwa, pielęgnacji i opieki  

w wieku starszym czy zabezpieczenia społecznego. 

Jesteśmy przeświadczeni, że opracowanie spójnego systemu wsparcia: 

 nie musi generować większych kosztów, niż obecne nakłady Państwa na 

realizację poszczególnych zadań,  

 przyniesie nie tylko bieżącą poprawę losu osób najciężej doświadczonych, 

ale także umożliwi aktywność zawodową rodziców  – co w nie tak odległej 

perspektywie przyniesie Państwu większy dochód, niż obecne i planowane 

koszty świadczeń dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin.  

Z nadzieją na wolę współpracy Rządu i szybkie podjęcie prac systemowych, 

  pozos ta ję z  pow a ża niem  

Joanna Janocha 

 Prezes Zarządu Głównego   

Do wiadomości: 

Pani Ewa Kopacz, Marszałek Sejmu RP, 

Pan Bogdan Borusewicz, Marszałek Senatu RP, 

Pan Władysław Kosianiak-Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej, 

Pan Jarosław Duda, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. 

 
 


