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Szanowny Pan Profesor Adam Bodnar

Rzecznik Praw Obywatelskich

Szanowny Panie Rzeczniku,

w imieniu inicjatywy obywatelskiej „Chcemy całego życia!”, zrzeszającej osoby 
z niepełnosprawnościami, ich rodziców, opiekunów i przyjaciół, pragniemy serdecznie 
podziękować za Pana zaangażowanie w sprawy osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin 
oraz ogromne wsparcie, którego doświadczyliśmy jako inicjatywa obywatelska ze strony 
Rzecznika Praw Obywatelskich i Przedstawicieli Biura RPO.

Jesteśmy wdzięczni za poparcie naszych kampanii społecznych: „Nie zamykajmy dorosłych 
z niepełnosprawnością w czterech ścianach!” (o środowiskowe domy samopomocy dla osób 
z autyzmem i osób z niepełnosprawnością sprzężoną) oraz „Dzieciństwo bez przemocy, 
dorosłość bez lęku” (kwiecień 2020 r.). Pięknie dziękujemy za długą rozmowę w Biurze RPO 
2 kwietnia 2019 r. - po zakończeniu naszego zgromadzenia przed Ministerstwem Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej — z Zastępcą Rzecznika Praw Obywatelskich, Panem Stanisławem 
Trociukiem i Panią Agnieszką Jarzębską, podczas której mogliśmy opowiedzieć o dorosłych 
osobach z autyzmem i z niepełnosprawnością sprzężoną w najtrudniejszej życiowej sytuacji, 
nieotrzymujących odpowiedniego systemowego wsparcia. Nie do przecenienia było poparcie 
RPO dla postulatów strony społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy typu 
D, w kwestii uwzględnienia w tzw. tarczy antykryzysowej potrzeb i perspektyw rodzin osób 
z niepełnosprawnościami oraz ważny głos w innych kluczowych dla środowiska sprawach 
- od kwestii socjalnych i anty dyskryminacyjnych, przez edukację włączającą, po bezpieczną 
przyszłość dorosłych z niepełnosprawnościami.
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Dziękujemy za patronowanie naszym imprezom masowym - dwukrotnie centrum „Chcemy 
całego życia!” na ogólnopolskich Kongresach Kobiet w 2017 i 2018 r. oraz gliwickim Piknikom 
Rodzinnym, na których mieliśmy zaszczyt i przyjemność gościć Regionalnych Przedstawicieli 
Biura RPO. Dziękujemy za możliwość aktywnego udziału w Kongresach Praw Obywatelskich.

W trudnych dla nas chwilach doświadczyliśmy, jak ważny jest niezależny, odważny, 
empatyczny RPO, zdecydowanie reagujący na łamanie konstytucyjnych praw i naruszanie 
Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami. Był Pan i pozostanie „naszym 
Rzecznikiem”.

Z wyrazami głębokiego szacunku, 

w imieniu członków i przyjaciół inicjatywy obywatelskiej „Chcemy całego życia!”:
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