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INFORMACJA PRASOWA 

Na terenie województwa mazowieckiego rozpoczęła się kampania społeczna „Porzucone-

Niepełnosprawne”, współfinansowana ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, której inicjatorem 

jest Fundacja Odzyskać Radość, od wielu lat aktywnie działająca na rzecz dzieci przebywających w Zakładzie 

Opiekuńczo-Leczniczym w Kraszewie-Czubakach.  

Poprzez kampanię  „Porzucone-Niepełnosprawne” będziemy informować bezpośrednio o określonej, niewielkiej 

grupie dzieci, jednak jej społeczny wymiar - w odniesieniu do możliwości wystąpienia kolejnych porzuceń dzieci 

niepełnosprawnych - jest znacznie szerszy – pisze w liście załączonym do informatora akcji Arkadiusz Chmieliński, 

Prezes Fundacji „Odzyskać Radość. Realizując ten projekt i przedstawiając w nim sytuację porzuconych, 

niepełnosprawnych dzieci i związane z nią konsekwencje dla nich samych, chcemy wywołać społeczną dyskusję nad 

konsekwencjami tego smutnego zjawiska. 

Oprócz szeroko zakrojonej akcji informacyjnej, powstał również specjalny portal internetowy 

www.porzucone-niepelnosprawne.pl, za pośrednictwem którego będzie można m.in. dowiedzieć się, jak pomóc 

dzieciom, poznać ich historię oraz uzyskać bardziej szczegółowe informację na temat problematyki tego 

smutnego zjawiska, jakim są porzucenia małych dzieci z dysfunkcjami.  

Jednym z takich dzieci jest czteroletnia Kasia, która przebywa w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym dla Dzieci  
i Młodzieży w Kraszewie-Czubakach od 2010 roku. Tuż po narodzinach została porzucona przez matkę. Dziewczynka 
urodziła się z rozszczepem kręgosłupa i przepukliną okołordzeniową. Ma stópki ustawione końsko-szpotawo, przez 
co ma trudności z samodzielnym staniem i utrzymaniem równowagi. Kasia ma szansę samodzielnie chodzić,  
ale wymaga kolejnej operacji i nowych ortez, które tylko w części finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia.  
Zakład – w którym przebywa dziewczynka – nie jest w stanie zapewnić pozostałych kosztów ortez, stąd też szansa 
umożliwienia Kasi normalnego chodzenia może zostać zaprzepaszczona.    

Takich maluchów, jak Kasia jest w Polsce naprawdę wiele, a bulwersujący problem „porzuceń” przez rodziców 
niepełnosprawnych dzieci – mimo faktu, że naprawdę ciężko pozostać obojętnym wobec ich nieszczęścia - rzadko 
poruszany jest przez media i opinię publiczną. Pomysłodawcy kampanii postanowili to zmienić. Nie oceniamy 

rodziców naszych podopiecznych – wyjaśnia Katarzyna Stępińska, Dyrektor Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego  
w Kraszewie-Czubakach.  Nie zawsze odrzucenie wiąże się z brakiem miłości.  (…) zdajemy sobie sprawę, że stało się 

tak, bo ich rodzice byli niewydolni, chorzy i dlatego zrzekli się praw lub zostali ich pozbawieni. Zajmujemy się 

dziećmi z poważnymi obciążeniami, pozostawianymi po urodzeniu w oddziałach noworodkowych przez rodziny, 

borykające się z biedą, czy alkoholizmem, a także takie, które nie potrafią sprostać opiece nad ciężko chorym lub 

niepełnosprawnym dzieckiem. Próbujemy więc dla tych odrzuconych dzieci ustanowić pieczę zastępczą,  zamiast 

rodziców
1
.  

W sytuacji, kiedy dziecko pozbawione jest opieki ze strony rodziców, państwo zobowiązane jest  

do zapewnienia mu ochrony.  W przypadku, gdy dziecko jest niepełnosprawne, zadaniem instytucji państwa  

jest zapewnienie mu możliwości leczenia, rehabilitacji, całodobowej opieki oraz wsparcia.  Mimo to, pojawia się 

wiele barier (prawodawstwo, problem „dzieci porzuconych”), przeszkód (opieszałe procedury sądowe) oraz 

                                                           
1
 Źródło: wypowiedź pochodzi z artykułu Marty Maik „Wszystkie dzieci nasze są…” [w: Tygodnik Ciechanowski nr 22]. 
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problemów (niedofinansowanie zakładów opiekuńczo-leczniczych, wykluczenie społeczne), z którymi muszą się 

zmagać placówki opiekujące się niepełnosprawnymi, porzuconymi dziećmi. 

Należy więc podkreślić konieczność poniesienia przez społeczeństwo większej odpowiedzialności za  los tych 

dzieci, potrzebę podjęcia dobrowolnych i aktywnych działań na rzecz polepszenie jakości ich życia i  szans oraz 

przeciwdziałanie dyskryminacji 

Więcej informacji odnośnie kampanii społecznej „Porzucone-Niepełnosprawne” znajdą Państwo na stronie 

internetowej www.porzucone-niepelnosprawne.pl   

Chętnie odpowiemy również na Państwa pytania: dzieci@porzucone.pl  

 

Zdjęcie do przedruku 

 

 


