Apel Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 29 czerwca 2016 roku
dotyczący wprowadzenia zmian do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
W związku z rozpoczęciem prac legislacyjnych nad nowelizacją ustawy o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r.
Rada Miejska w Słupsku
apeluje do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Ministerstwa
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o uwzględnienie poniższych uwag:
Apel jest wynikiem stałego obniżania środków finansowych na realizację zadań z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych przekazywanych
przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych miastu Słupsk.
Zmiany w ustawie powinny zmierzać do zwiększenia środków finansowych na realizację
powyższych zadań. Zmniejszanie tych środków znacząco ogranicza możliwość aktywizacji
zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami mieszkających w Słupsku, gdyż środki
te wykorzystywane są do tworzenia nowych miejsc pracy, łamania barier w codziennym
funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnościami oraz zwiększenia ich uczestnictwa w życiu
społecznym.
Środki

te

są

wyjątkowo

istotne

dla zaspokajania

podstawowych

potrzeb

osób

z niepełnosprawnościami, które tworzą grupę szczególnie zagrożoną konsekwencjami problemu
ubożenia szerokich warstw społeczeństwa, zwłaszcza wobec drożejącego sprzętu rehabilitacyjnego
oraz zwiększonych potrzeb starzejącej się społeczności lokalnej.
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finansowych

przez

Państwowy

Fundusz

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych są nam znane, zwłaszcza paradoks zmniejszających się
dochodów Funduszu wynikający z sukcesu dotyczącego większego poziomu zatrudnienia osób
z niepełnosprawnościami. Jednak stoimy na stanowisku, że tego typu problemy należy
rozwiązywać systemowo. Dlatego też w ramach podjętych prac legislacyjnych należy uwzględnić
analizę możliwych sposobów i źródeł finansowania.
Jednym z rozwiązań, które należałoby wprowadzić, aby korzystnie wpłynąć na podział
środków,

jest

zwiększenie

wagi

liczby

osób

z niepełnosprawnościami

w algorytmie

wykorzystywanym do obliczenia wysokości środków Funduszu dla samorządu powiatowego.
Uwzględniając

ograniczenia danych z Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 r. sugerujemy,

aby wykorzystać dane, które lepiej odzwierciedlają aktualną liczbę osób z niepełnosprawnościami
w powiatach np. dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i powiatowych zespołów ds. orzekania
o niepełnosprawności.
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Ponadto, stosunkowo duża waga liczby bezrobotnych osób z niepełnosprawnościami oraz
poszukujących pracy we wspomnianym algorytmie obarczona jest pewnym ryzykiem. Osoby
z niepełnosprawnościami mogą mieć problem z podjęciem decyzji o zarejestrowaniu się
w powiatowym urzędzie pracy ze względu na wymaganą deklarację gotowości do podjęcia każdej
pracy – udzielenie takiej deklaracji w pewnym momencie życia może być dużą barierą dla osoby
z niepełnosprawnością. Dlatego też konieczne jest zabezpieczenie odpowiednich środków
na prowadzenie rehabilitacji społecznej i zawodowej, która umożliwi przełamanie obaw
przed wejściem na rynek pracy. Proces specjalistycznego wsparcia powinien zaczynać się przed
podjęciem decyzji o gotowości do podjęcia pracy, trudno więc środki na ten cel uzależniać
od liczby zarejestrowanych bezrobotnych osób z niepełnosprawnościami.
Dobrostan i zaspokojenie podstawowych potrzeb osób z niepełnosprawnościami powinny
być priorytetem działań na każdym szczeblu, gdyż jest to grupa szczególnie narażona
na marginalizację i najsilniej dotykana przez negatywne zjawiska socjoekonomiczne. Dlatego też
nalegamy, aby zmiany w ustawie uwzględniały konieczność dostosowania wysokości środków
przekazywanych powiatom na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych do potrzeb danej społeczności. Ma to szczególne
znaczenie dla powiatów, takich jak Słupsk, które mają mniejsze szanse na pozyskiwanie środków
zewnętrznych umożliwiających realizację działań na rzecz zaspokajania indywidualnych potrzeb
osób z niepełnosprawnościami.
W związku z powyższym Rada Miejska w Słupsku zwraca się z apelem do Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej o uwzględnienie w pracach legislacyjnych konieczności lepszego dostosowania
wysokości środków na realizację zdań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej
przekazywanych samorządom powiatowym do potrzeb lokalnych społeczności.
Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Słupsku
Beata Chrzanowska

