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Pani Przewodnicząca / Pan Przewodniczący
Wojewódzkiej Społecznej Rady
do Spraw Osób Niepełnosprawnych
wg rozdzielnika

Szanowna Pani Przewodnicząca / Szanowny Panie Przewodniczący,
panująca obecnie w kraju sytuacja epidemiologiczna i związane z nią ograniczenia
powodują pogorszenie stanu psychicznego wielu osób niepełnosprawnych, w szczególności
osób z zaburzeniami psychicznymi, z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi w tym
autyzmem, czy niepełnosprawnością intelektualną, a często także osób z ich najbliższego
otoczenia.
Wprowadzone obostrzenia, zamknięcie części szkół i zakładów pracy, a w konsekwencji
przejście na naukę i pracę w trybie zdalnym wiąże się dla wielu osób ze zwiększonym
poczuciem stresu i lęku. Poza tym, natura samego wydarzenia – pandemia z nieznaną datą
zakończenia – pogłębia poczucie chaosu i braku przewidywalności. Wiele osób
niepełnosprawnych korzystało na co dzień z różnego rodzaju wsparcia: psychoterapii, spotkań
w ramach grup wsparcia, grupowych zajęć terapeutycznych, różnego rodzaju treningów
(umiejętności społecznych, poznawczych, emocjonalnych, itd.), integracji sensorycznej. Wraz
z pandemią zajęcia te zostały wstrzymane lub ograniczone i tylko niektóre z nich zostały
przeniesione w tryb zdalny. W konsekwencji, część osób będących w stanie kryzysu
psychologicznego pozbawiona jest obecnie wsparcia terapeutycznego, a dla części osób
rodzice, opiekunowie i osoby z nimi mieszkające zaczynają odgrywać rolę „terapeutów”.

Związane z pandemią ograniczenia, wpływają także negatywnie na bezpośrednie otoczenie
osób niepełnosprawnych – rodziców, opiekunów, małżonków, lub inne bliskie osoby. Wielu
ekspertów zwraca uwagę na wzrastające napięcia w rodzinach, w których funkcjonują osoby
z problemami natury psychicznej. W takich przypadkach niezbędne jest włączenie również
rodziny i otoczenia osób niepełnosprawnych do planowanej interwencji terapeutycznej, czy
to w formie grupowej – terapii rodzinnej, czy też indywidualnych spotkań.
Na potrzebę uruchomienia interwencyjnego wsparcia psychologicznego, świadczonego
w sposób zapewniający odpowiedni poziom bezpieczeństwa, a więc np. w formach zdalnych
wskazują, między innymi, wyniki przeprowadzonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych badania ankietowego skierowanego do osób niepełnosprawnych,
warsztatów terapii zajęciowej, organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu
terytorialnego. Zwrócono także uwagę, iż negatywne konsekwencje stanu epidemii będą
utrzymywać się wśród wielu osób niepełnosprawnych również po zniesieniu formalnych
ograniczeń związanych z tym stanem, co będzie wymagało kontynuacji wsparcia
psychologicznego przez kilka kolejnych miesięcy.
Biorąc powyższe pod uwagę, pragnę zachęcić Państwa do skorzystania z możliwości jakie
zostały przewidziane w art. 15zzm ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842).
Na mocy ww. postanowień w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo
stanu epidemii organ administracji publicznej może zlecać organizacjom pozarządowym oraz
podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) realizację zadania
publicznego w celu przeciwdziałania COVID-19 z pominięciem otwartego konkursu ofert,
o którym mowa w dziale II rozdziale 2 tej ustawy.
Tryb z pominięciem procedury konkursowej stwarza możliwość wprowadzenia szybkiej
i dostosowanej do zmieniających się warunków interwencji. W obecnej sytuacji wsparcie
polegające na przeciwdziałaniu negatywnym skutkom wywołanym przez pandemię
koronawirusa jest oczekiwane przez wiele osób niepełnosprawnych.

Wobec zdiagnozowanych potrzeb Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
wygospodarował, w ramach planu finansowego na 2020 rok, środki finansowe, pozwalające
na zastosowanie rozwiązań przyjętych w art. 15zzm ustawy o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
PFRON oczekuje na składanie przez organizacje pozarządowe ofert realizacji zadań w zakresie
wsparcia

psychologicznego,

przeciwdziałającego

negatywnym

skutkom

pandemii,

w szczególności konsekwencjom zaniechania lub ograniczenia działań terapeutycznych.
Oferty można składać na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia
Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.
w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych
oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (DZ. U z 2018 r. poz. 2057), który można
pobrać ze strony: https://www.gov.pl/web/pozytek/po-dniu-1-marca-2019-roku-wchodza-wzycie-nowe-wzory-ofert-umow-i-sprawozdan-czyli-podstawowych-dokumentow-systemuzlecania-zadan-publicznych.
Te organizacje pozarządowe, które dysponują odpowiednim potencjałem i doświadczeniem,
w szczególności wyspecjalizowane w świadczeniu pomocy psychologicznej, zostaną przez
Fundusz zaproszone do negocjacji w sprawie zlecenia realizacji zadania zgłoszonego w ofercie.
Zachęcam Państwa do podjęcia inicjatywy w tym zakresie. Obecna sytuacja wpływa bez
wątpienia na to, że wiele osób niepełnosprawnych potrzebuje terapii psychologicznej, nawet
bardziej niż przed kryzysem epidemiologicznym. Istotna jest również dostępność rzetelnej
i kompleksowej informacji o możliwych zagrożeniach oraz przysługującej pomocy. Realizacja
wsparcia ukierunkowanego na łagodzenie skutków wywołanych pandemią jest zatem
w oczywisty sposób pożądana i oczekiwana przez środowisko osób niepełnosprawnych.
Oferty należy składać w formie elektronicznej, na adres: zadania_zlecane@pfron.org.pl.
Z wyrazami szacunku
Elektronicznie podpisany przez
Tomasz Maruszewski
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Rozdzielnik
Przewodniczący Wojewódzkich Społecznych Rad do Spraw Osób Niepełnosprawnych:
1) Pan Przewodniczący Piotr Kuźniak – województwo dolnośląskie;
2) Pan Przewodniczący Jan Schwarz – województwo kujawsko-pomorskie;
3) Pani Przewodnicząca Edyta Długosz – województwo lubelskie;
4) Pani Przewodnicząca Danuta Tarnawska – województwo lubuskie;
5) Pan Przewodniczący Tomasz Musielski – województwo łódzkie;
6) urzad@umwm.malopolska.pl – województwo małopolskie;
7) Pan Przewodniczący Jacek Zalewski – województwo mazowieckie;
8) Pani Przewodnicząca Tatiana Filipkowska – województwo opolskie;
9) Pan Przewodniczący Adam Hadław – województwo podkarpackie;
10) Pani Przewodnicząca Jolanta Elżbieta Świderska – województwo podlaskie;
11) Pani Przewodnicząca Katarzyna Heba – województwo pomorskie;
12) Pani Przewodnicząca Anna Wandzel – województwo śląskie;
13) Pan Przewodniczący Witold Janocha – województwo świętokrzyskie;
14) Pan Przewodniczący Marek Skaskiewicz – województwo warmińsko-mazurskie;
15) Pan Przewodniczący Piotr Tomankiewicz – województwo wielkopolskie;
16) Pan Przewodniczący Błażej Sokołowski – województwo zachodniopomorskie .

