Społeczna akcja zbierania podpisów pod obywatelskim projektem
zmian ustawy poprawiającej sytuację osób niepełnosprawnych.

Zwiększyć wpływy do PFRON o
kwotę ponad 660 mln złotych rocznie
Proponowane w naszej ustawie
rozwiązania pozwolą na zwiększenie
wpływów do PFRON o ponad 660 mln
złotych rocznie. Te pieniądze zostaną
przeznaczone na większe niż dzisiaj
wsparcie miejsc pracy dla najciężej
poszkodowanych osób
niepełnosprawnych oraz ochronę już
istniejących miejsc pracy.

Pobrać materiały
Na www.zapolitykow.pl znajdziesz
listę do zbierania podpisów oraz
ustawę, które należy wydrukować.
Na stronie znajdują się też
niezbędne materiały takie jak ulotka
informacyjna oraz instrukcja jak
prawidłowo zbierać podpisy.

Zwiększyć szanse osób
niepełnosprawnych na rynku pracy
Osobom najciężej poszkodowanym,
najtrudniej jest znaleźć pracę a często
jest ona dla nich nie tylko zajęciem
zarobkowym, ale przede wszystkim
rehabilitacją. Niestety ich zatrudniania
podejmują się nieliczni pracodawcy.
Chcemy im pomóc zwiększając
zachęty do zatrudniania osób z
umiarkowanym i znacznym stopniem
niepełnosprawności.

Zebrać podpisy
Wydrukowane materiały przedstaw
znajomym i rodzinie, a nawet
wszystkim, których spotkasz i zbierz
ich podpisy pod nowym projektem
ustawy. Zachęć wszystkich, by
poinformowali o akcji innych,
polubili profil na FB i twitter akcji
oraz odwiedzili stronę
www.zapolitykow.pl

Zapobiec likwidacji 15 tys. miejsc
pracy
Przepisy, które wprowadził poprzedni
Sejm, mogą skutkować tym, że 15
tysięcy osób najciężej
poszkodowanych np. chorych
psychicznie może stracić swoją pracę,
dlatego chcemy cofnąć te wadliwe
przepisy.

Wysłać listy na adres Komitetu
Zebrane podpisy wyślij na adres:
Komitet inicjatywy ustawodawczej
projektu Ustawy o zmianie ustawy o
rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, ul. Kępińska 90,
05-805 Otrębusy.
Czekamy na podpisane listy do
14 września!

Włączenie się do akcji wymaga jedynie chęci pomocy i zaangażowania.
Potrzebujemy zebrać 100 tys. podpisów pod projektem nowej ustawy,
Podpisy możemy zbierać wśród znajomych, rodziny, sąsiadów.
Każda pomoc jest na wagę złota.

Komitet inicjatywy ustawodawczej projektu Ustawy o zmianie ustawy
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
ul. Kępińska 90, 05-805 Otrębusy
Koordynator projektu: Kamila Jeleń

E: kontakt@sejmik.org.pl

