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Premiera RP
Marszałka Sejmu RP
i Parlamentarzystów RP

      W imieniu Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych
„Miłosierdzie”  w  Kaliszu, Organizacji Pozarządowej, która od 20 lat
działa na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych w Polsce i pro-
wadzi 7 warsztatów terapii zajęciowej na terenie Wielkopolski, w któ-
rych rehabilituje się społecznie i zawodowo blisko 250 osób niepełno-
sprawnych, wyrażamy ogromne zaniepokojenie rządowymi planami
wprowadzenia zmian dotyczących zatrudnienia i rehabilitacji osób
niepełnosprawnych.
     Zmiany te zawarte są w projekcie Długookresowej Strategii Roz-
woju Kraju – Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Cel operacyj-
ny nr 3.4
    Po wnikliwej analizie tez i konkluzji, przedstawionych przez autorów
strategii, mamy poważne wątpliwości, czy zawarty w nazwie projektu
„rozwój kraju” dotyczy wszystkich jego mieszkańców – również tych
niepełnosprawnych ?
     Czy autorzy tych oszczędnościowych pomysłów kierowali się da-
nymi statystycznymi, niejednokrotnie nie pokrywającymi się z rzeczy-
wistością, czy też mieli bezpośredni kontakt z osobami niepełno-
sprawnymi i realiami sterującymi ich życiem - wątpliwe.
Kierując się wieloletnim doświadczeniem i obserwacją środowiska,
mamy świadomość, że wszystkie teraźniejsze działania rządu, nie
poparte realnymi społecznymi i ekonomicznymi konkretami na przy-
szłość, nie będą skuteczne.
Mogą zaś, już niebawem, okazać się bardzo groźne w skutkach dla
grupy społecznej jaką są osoby niepełnosprawne, których liczbę okre-
śla się na około 6 mln osób.
     Biorąc pod uwagę ich rodziny, bliskich, i resztę zainteresowanego
środowiska, jest to w Polsce zupełnie spora grupa społeczna (czytaj:
elektorat), która, odpowiednio uświadomiona, lub skrzywdzona,
z pewnością  zrobi swoje w odpowiednim czasie.
W naszym odczuciu działania te są kolejną próbą szukania oszczęd-
ności w Państwie, a gdzie łatwiej je znaleźć, jak w grupach społecz-
nych niezdolnych do protestów w obronie swoich praw ?



     Emeryci, renciści i niepełnosprawni nie chodzą protestować pod Sejm i Kancelarię
Rady Ministrów, ponieważ nie dysponują, jak inne grupy zawodowe,  środkami naci-
sku zmuszającymi rząd do weryfikacji swoich działań.
Przyjmują zatem bez słowa głodowe waloryzacje swoich świadczeń, myśląc jedno-
cześnie z czego trzeba będzie znowu zrezygnować w obliczu galopujących cen.
    Protest taki jednakże jest możliwy przy odpowiedniej konsolidacji organizacji sku-
piających te środowiska, i, chociaż nie pociągnie za sobą skutków gospodarczych, to
ukaże nasz kraj w nienajlepszym świetle
Europejskie ceny towarów i usług jakie mamy w tym momencie w kraju, mają się ni-
jak do zarobków i świadczeń jakie otrzymujemy, a coraz to nowe pomysły  rządu na
wprowadzanie europejskiej akcyzy na kolejne towary powodują, że społeczeństwo
polskie w lwiej części składać się będzie z ludzi żyjących w skrajnym ubóstwie.
Wiele podjętych w ostatnim czasie decyzji rządu, jak między innymi podpisanie
ACTA, podejmowane jest bez wiedzy, a nawet wbrew woli społeczeństwa, nie dając
konkretnych przesłanek co do pozytywnych efektów tych działań w przyszłości, dając
natomiast nieodparte wrażenie przedmiotowego traktowania narodu w demokratycz-
nym przecież Państwie.
       Apelujemy zatem, aby badania, na podstawie których postawiono zawarte w
Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju – Polska 2030 tezy i konkluzje, zostały udo-
stępnione wszystkim najbardziej zainteresowanym tematem instytucjom pomocy
społecznej w Polsce zajmującymi się problematyką osób niepełnosprawnych, jakimi
są polskie organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, i inne zajmujące się proble-
matyką podmioty, a następnie poddane konsultacjom społecznym, prowadzonym
przez odpowiednie komisje parlamentarne we współpracy z niezależnymi instytucja-
mi o charakterze pozarządowymi zajmującymi się omawianą problematyką.
      Apelujemy również o jak najszybsze podjęcie działań mających na celu nie szu-
kanie oszczędności wśród najsłabszych grup społecznych, ale zmierzających do po-
prawy ich sytuacji społecznej i bytowej, pozwalającej godnie żyć, mimo niełatwej sy-
tuacji, w jakiej postawiło ich życie.

                                                                             Z wyrazami szacunku

  Stanisław Bronz

 PREZES  ZARZĄDU


