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Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Wsparcie instytucji pañstwowych w zakresie niezbêdnej pomocy pieniê¿nej i organizacyjnej dla osób
niepe³nosprawnych oraz ich opiekunów jest nieadekwatne do zg³aszanych potrzeb, chocia¿ art. 69 kon-
stytucji stanowi, ¿e w³adza publiczna udziela osobom niepe³nosprawnym pomocy, jeœli chodzi o zabez-
pieczenie egzystencji, przysposobienie do pracy oraz komunikacjê.

W istniej¹cych przepisach dotycz¹cych œwiadczeñ rodzinnych przewiduje siê œwiadczenie pielêgna-
cyjne w wysokoœci 520 z³ dla opiekuna niepe³nosprawnego dziecka, który nie podejmuje pracy lub re-
zygnuje z zatrudnienia w zwi¹zku z koniecznoœci¹ sprawowania nad nim opieki. Ca³odobowa piecza
nad chorym wymaga ci¹g³ej uwagi, oznacza rezygnacjê z w³asnych planów zawodowych i skupienie siê
wy³¹cznie na potrzebach egzystencjalnych dziecka. Wokó³ braku rozwi¹zañ systemowych w zakresie
wsparcia osób niepe³nosprawnych powstaje wiele kontrowersji. Odgórnie ustalane kwoty zasi³ków
i œwiadczeñ nie rekompensuj¹ nawet w najmniejszym stopniu podstawowych potrzeb osób dotkniêtych
niepe³nosprawnoœci¹ oraz ich opiekunów. Wiêkszoœæ rodzin, które borykaj¹ siê z problemem niepe³no-
sprawnoœci, ¿yje na skraju ubóstwa. Dla zobrazowania powiem, ¿e placówki takie jak domy pomocy
spo³ecznej czy zak³ady opiekuñczo-lecznicze, które równie¿ opiekuj¹ siê niepe³nosprawnymi, otrzymuj¹
od pañstwa na utrzymanie pacjenta wsparcie finansowe w wysokoœci oko³o 2 tysiêcy z³ miesiêcznie.
Personel takich oœrodków jest wynagradzany za swoj¹ pracê, a wysokoœæ tej kwoty znacznie przekracza
wysokoœæ wymienionego œwiadczenia pielêgnacyjnego, tê kwotê 520 z³.

W sytuacji, kiedy otrzymywane œwiadczenia nie wystarczaj¹ nawet na utrzymanie, trudno aktywowaæ
osoby niepe³nosprawne i ich opiekunów do podjêcia dzia³añ przystosowuj¹cych do quasi-samodzielnoœci.
Maj¹c na uwadze apele, jakie docieraj¹ od opiekunów osób niepe³nosprawnych, informacje o problemach
finansowych i braku fachowej pomocy ze strony instytucji pañstwowych prawnie do tego zobowi¹zanych,
chcia³bym zadaæ Pani Minister pytanie: jakie dzia³ania podj¹³ lub zamierza podj¹æ resort w najbli¿szym
czasie, aby rozwi¹zaæ trudn¹ sytuacjê osób opiekuj¹cych siê swymi niepe³nosprawnymi dzieæmi?

Z wyrazami szacunku
Marek Trzciñski




