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Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

W roku 2005 Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych og³osi³ program: Oœrodki
informacji dla osób niepe³nosprawnych. W wyniku tego w roku 2006 powsta³o trzydzieœci osiem takich
oœrodków. Celem strategicznym tego programu by³o dostarczanie aktualnych, rzetelnych i komplekso-
wych informacji s³u¿¹cych wyrównywaniu szans osób niepe³nosprawnych w aktywizacji spo³ecznej i za-
wodowej. Program zosta³ zaadresowany do osób niepe³nosprawnych, ich rodzin, opiekunów, jak
równie¿ do instytucji, pracodawców i organizacji pozarz¹dowych dzia³aj¹cych na rzecz osób niepe³no-
sprawnych. Jednym z za³o¿eñ programu by³o zatrudnianie w tych¿e oœrodkach osób niepe³nospra-
wnych. Wed³ug twórców programu oœrodki zaspokajaj¹ ogromne zapotrzebowanie i uzupe³niaj¹ deficyt
informacji w œrodowisku osób z niepe³nosprawnoœci¹. Bardzo czêsto dzia³ania takich oœrodków w œro-
dowisku lokalnym wykraczaj¹ poza okreœlony program. Organizuj¹ one akcje integracyjne, spotkania,
festyny, wystawy lub s¹ ich wspó³organizatorami. W ci¹gu czterech lat istnienia oœrodki informacji wy-
pracowa³y sobie opiniê niezbêdnego lokalnego ogniwa dla osób z niepe³nosprawnoœci¹. Zaprzestanie
dzia³ania oœrodków po 2010 r., w zwi¹zku z trudn¹ sytuacj¹ finansow¹ PFRON i ograniczeniami œrod-
ków finansowych na realizacjê programu, by³oby z wielk¹ krzywd¹ dla osób z nich korzystaj¹cych, to
jest dla œrodowiska osób niepe³nosprawnych. By³by to kolejny krok likwiduj¹cy coœ potrzebnego, posia-
daj¹cego wielki potencja³ w postaci rozwijaj¹cych siê zawodowo pracowników, pomieszczeñ biurowych,
które s¹ przystosowane do pracy osób z niepe³nosprawnoœci¹, jak równie¿ charakteryzuj¹cych siê bra-
kiem barier architektonicznych, które przeszkadzaj¹ osobom niepe³nosprawnym.

W roku 2009 oœrodki te udzieli³y 321 tysiêcy 442 informacji w ró¿nej formie, co stanowi 128% global-
nej liczby informacji, a w organizowanych przez oœrodki spotkaniach uczestniczy³y 17 tysiêcy 94 cztery
osoby, co stanowi 134% liczby uczestników z 2008 r. Œrednia ocena oœrodków za rok 2009 wynios³a
4,81 w skali piêciopunktowej.

Zachowanie istniej¹cej struktury oœrodków informacji, wobec przekonywaj¹cych argumentów za ich
istnieniem, wobec potrzeby pomocy osobom niepe³nosprawnym oraz ich opiekunom i wobec potwierdzo-
nych wyrazów wsparcia ze strony osób indywidualnych, organizacji pozarz¹dowych oraz jednostek samo-
rz¹du terytorialnego, jest odpowiedzi¹ na celowoœæ kontynuowania programu: Oœrodki informacji dla
osób niepe³nosprawnych.

Szanowna Pani Minister, w zwi¹zku z tak dobr¹ ocen¹ – zarówno formaln¹, jak i rzeczywist¹ – insty-
tucji oœrodków informacji dla osób niepe³nosprawnych wydaje siê, nale¿y bardziej wspomagaæ ju¿ ist-
niej¹ce oœrodki i byæ mo¿e tworzyæ nowe, skoro tak dobrze wkomponowuj¹ siê one w politykê spo³eczn¹
pañstwa polskiego. Proszê, w zwi¹zku z wielkim niepokojem odczywanym przez twórców tych oœrodków
i osoby je prowadz¹ce o ich dalszy los, aby Pani Minister stwierdzi³a, czy s¹ powody do tych¿e obaw.
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