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WPROWADZENIE

Jednym z ważnych celów rozwoju społecznego zarówno na szczeblu lo-
kalnym, regionalnym, ogólnokrajowym, jak i międzynarodowym jest za-
spokajanie potrzeb społeczeństwa. Jest to także jedno z kluczowych zadań 
polityki społecznej i gospodarczej. Co więcej, stopień zaspokojenia potrzeb 
jednostki stanowi o poziomie i jakości jej życia. 

Badając potrzeby osób z niepełnosprawnością mieszkających w mie-
ście Białystok, warto najpierw wyjaśnić, co należy rozumieć pod pojęciem 
potrzeby. W literaturze brak jest jednoznacznej interpretacji tego pojęcia. 
Różnorodność przyjętych założeń i zastosowań powoduje, iż można wy-
znaczyć kilka grup definicji. Najbardziej powszechny jest sąd, że potrzeba 
jest aktualnym stanem człowieka lub jego organizmu, który wynika z nie-
spełnienia ważnych warunków niezbędnych do funkcjonowania. Z kolei 
w literaturze naukowej, a także w ogólnej opinii społecznej, potrzeba 
pojmowana jest w kontekście subiektywnego odczucia braku czegoś i nie-
zaspokojenia określonych warunków. W literaturze psychologicznej nato-
miast, potrzeba – to właściwość (dyspozycja) człowieka, która polega na 
tym, że z powodu niespełnienia określonych warunków człowiek odczuwa 
niemożność osiągnięcia ważnych stanów lub celów. W kategorii socjolo-
gicznej istotą potrzeb „jest pewien brak naruszający możność funkcjonowa-
nia człowieka w danym wymiarze”. Potrzebę można także zdefiniować jako 
pewien odczuwalny stan braku czegoś, co jest niezbędne do utrzymania 
człowieka przy życiu, umożliwienia jego rozwoju i utrzymania określonej 
roli społecznej oraz zachowania równowagi psychicznej.

Najbardziej znaną klasyfikacją potrzeb jest klasyfikacja wg Abrahama 
Maslowa1. Zgodnie z nią, zaspokojenie potrzeb niższego rzędu warunkuje 

1 A. H. Maslow, A. H., Motywacja i osobowość. Tłum. Józef Radzicki, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 2013. 
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przejście na wyższy poziom potrzeb. U samego dołu piramidy znajdują 
się najbardziej podstawowe potrzeby, czyli potrzeby fizjologiczne (jedze-
nie, picie, sen, powietrze, prokreacja, odpoczynek itp.). Ich zaspokojenie 
wyzwala potrzeby nowe, bardzie złożone, związane z bezpieczeństwem 
(opieka, oparcie, wygoda, życie bez strachu itp.). Następnie pojawiają się 
potrzeby związane z kontaktami społecznymi – potrzeba miłości i przyna-
leżności. Potrzeby wyższego rzędu to potrzeby szacunku i uznania. Ostat-
nią grupę stanowią potrzeby związane z samorealizacją i samorozwojem.
Mimo że u wszystkich ludzi potrzeby są podobne, to jednak sposób ich 
odczuwania jest subiektywny. Warunkuje to wybór sposobu ich zaspoko-
jenia oraz motywację do działania. 

Inna teoria potrzeb, teoria potrzeb Claytona P. Alderfera, znana jako 
teoria ERG, zakłada istnienie trzech nakładających się grup potrzeb2:

l egzystencji (E – Existence needs) – odnoszących się do materialnych 
oraz fizjologicznych potrzeb życiowych (zaspokajanie głodu, pra-
gnienia, bezpieczeństwa i stałości zatrudnienia);

l kontaktu (R – Relatedness needs) – określanych również jako po-
trzeby integrujące lub przynależności. Należą do nich pragnienia 
człowieka dotyczące utrzymywania kontaktów międzyludzkich, 
a w aspekcie pracy – dotyczą potrzeb uznania, osiągania sukcesów, 
awansu itd.; 

l rozwoju (G – Growth needs) – dotyczących wzbogacania osobowo-
ści człowieka, motywują go do podejmowania starań w kierunku 
doskonalenia się.

Ze względu na rodzaj posiadanej niepełnosprawności i związane z tym 
problemy zdrowotne, a także z powodu różnic w poziomie wykształcenia 
i aktywności zawodowej osoby z niepełnosprawnością stanowią grupę sil-
nie zagrożoną wykluczeniem społecznym, biedą i ubóstwem. Wykluczenie 
społeczne skutkuje ograniczeniem możliwości uczestnictwa w podstawo-
wych formach życia publicznego, korzystania z dóbr publicznych i infra-
struktury społecznej, korzystania z instytucji, które powinny być dostępne 

2 M. Amstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Dom 
Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
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dla wszystkich. Uniemożliwia także pełnienie ról społecznych, zdobywanie 
dochodów w godny sposób, czy też gromadzenie zasobów.

Z licznych badań wynika, że wykluczenie społeczne na ogół dotyczy 
osób, rodzin lub grup ludności, które:

l żyją w niekorzystnych warunkach ekonomicznych (ubóstwo ma- 
terialne);

l posiadają cechy utrudniające im korzystanie z zasobów społecznych 
ze względu na zaistnienie niesprawności, uzależnienia, długotrwa-
łej choroby albo innych cech indywidualnych; 

l nie zostały wyposażone w kapitał życiowy umożliwiający im osią-
gnięcie określonej pozycji społecznej, odpowiedniego poziomu kwa- 
lifikacji czy wejście na rynek pracy; 

l zostają dotknięte niekorzystnymi procesami społecznymi (np. kry-
zysami, gwałtownymi upadkami branż itp.); 

l nie posiadają dostępu do odpowiednich instytucji pozwalających na 
wyposażenie w kapitał życiowy, jego rozwój i pomnażanie (ma to 
miejsce w przypadku braku priorytetów życiowych, braku środków 
publicznych, niskiej efektywności funkcjonowania); 

l doświadczają przejawów dyskryminacji na skutek niedorozwoju 
właściwego ustawodawstwa, uprzedzeń oraz stereotypów; 

l są przedmiotem niszczącego działania innych osób, np. przemocy, 
szantażu, indoktrynacji.

Osoby z niepełnosprawnością ze względu na stan swojego zdrowia, 
warunki psychofizyczne i odmienne od pełnosprawnej części społeczeń-
stwa możliwości funkcjonowania, w życiu codziennym narażone są częściej 
niż inni na wykluczenie społeczne. Mimo oferowanego przez państwo 
systemu wsparcia niepełnosprawni mają zdecydowanie większe trudności 
w znalezieniu pomocy w sytuacji kłopotów życiowych, rehabilitacyjnych, 
edukacyjnych itp., trudniej jest im także uzyskać pomoc finansową i wspar-
cie w ciężkiej sytuacji. 

Inkluzja, jako podstawa solidaryzmu społecznego i pomocniczości, sta-
nowiąca jednocześnie wyzwanie XXI wieku, uznawana jest za cel działań 
zapobiegających marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. Zgodnie z jej 
założeniami funkcjonowanie społeczne powinno opierać się na uznaniu 
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podmiotowości każdego człowieka, równouprawnieniu i tolerancji, braku 
dyskryminacji oraz uprzedzeń, a ponadto wzajemnej pomocy w przypad-
ku wystąpienia trudności w realizacji zadań życiowych. Inkluzja wiec, to 
nie tylko proces „włączania” osób marginalizowanych w tzw. nurt życia 
społecznego, ale to także tworzenie szans na taki poziom życia, który trak-
towany jest jako standard w danym społeczeństwie3. Inkluzja to również 
ograniczanie nierówności między poszczególnymi grupami lub wspólnota-
mi najmniej uprzywilejowanymi a pozostałą częścią społeczeństwa przez 
likwidację nierówności oraz udzielanie wsparcia tym, którzy go najbardziej 
potrzebują4. 

Niepełnosprawność i jej konsekwencje generują problemy w różnych 
obszarach życia społecznego, istotne jest więc poznanie potrzeb osób z nie-
pełnosprawnością w celu uruchomienia mechanizmów wsparcia, a co za 
tym idzie procesu inkluzji społecznej. Proces ten jest trudny i wymaga 
zaangażowania wielu podmiotów, zaczynając od rodziny a kończąc na 
instytucjach wsparcia społecznego. Jest to jednak jedyna droga do za-
gwarantowania osobom z niepełnosprawnością pełnego i partnerskiego 
uczestnictwa w codziennym życiu. 

Autorami poszczególnych rozdziałów byli: rozdziału I – Jerzy Mantur, 
rozdziału II – Jolanta Szada-Borzyszkowska, rozdziału III – Agnieszka 
Sakowicz-Boboryko, rozdziału IV – Dorota Otapowicz, rozdziału V – Mał-
gorzata Bilewicz, rozdziału VI – Mariusz Zemło, rozdziału VII – Małgorzata 
Dziekońska, rozdziału VIII – Jerzy Mantur.

3 B. Szatur-Jaworska, Uwagi o ekskluzji i inkluzji na przykładzie polityki społecz-
nej wobec ludzi starych, W: J. Grotowska-Leder, K. Faliszek (red.), Ekskluzja i inkluzja 
społeczna. Diagnoza – uwarunkowania, kierunki działań, Wydawnictwo Edukacyjne 
Akapit, Toruń, 2005, s. 68 – 71.

4 M. Raczkowska, Procesy inkluzji społecznej na obszarach wiejskich w Polsce, 
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, T. 15, nr 5, 
s. 241 – 248. 
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Rozdział I

METODOLOGIA BADAŃ

1.1. Cele badań

Celem ogólnym badań było zdiagnozowanie potrzeb dorosłych osób z nie-
pełnosprawnością mieszkających w mieście Białystok w różnych aspektach 
życia codziennego i społecznego. 

Cele szczegółowe pracy badawczej zostały określone następująco:

Cele poznawcze:
l rozpoznanie trudności, problemów, jakie napotykają osoby z niepeł- 

nosprawnością w życiu codziennym, w obszarze rehabilitacji, edukacji, 
pracy zawodowej oraz w relacjach z osobami pełnosprawnymi;

l zdiagnozowanie zasobów i ograniczeń środowiskowej sieci wspar-
cia osób z niepełnosprawnością.

Cel praktyczny: opracowanie, na podstawie uzyskanych wyników ba-
dań, propozycji konkretnych działań, inicjatyw na rzecz poprawy jakości 
życia osób z niepełnosprawnością i ich funkcjonowania społecznego w śro-
dowisku lokalnym.

1.2. Metoda i techniki badań

W procedurze badawczej zastosowano podejście jakościowe. Taka per-
spektywa badawcza „(…) pozwala na pogłębioną interpretację rozpo-
znanych faktów, ale przede wszystkim daje możliwość uwzględnienia 
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subiektywnego postrzegania własnych doświadczeń przez konkretne oso- 
by”1. Uznano, iż przyjęcie jakościowego kierunku badań pozwoli na le- 
psze uchwycenie, opisanie oraz głębsze zrozumienie sytuacji życiowej 
osób z niepełnosprawnością, ich potrzeb, doświadczeń związanych z co-
dziennością i funkcjonowaniem w różnych obszarach życia (przestrzeń 
rehabilitacyjna, edukacyjna, zawodowa, społeczna) a także oczekiwanego 
i otrzymywanego w tym zakresie wsparcia w środowisku lokalnym. 

Projekt badawczy zrealizowano z wykorzystaniem następujących tech-
nik badawczych:

l indywidualny wywiad pogłębiony (IDI) z osobami z niepełnospraw-
nością; 

l wywiad fokusowy z przedstawicielami NG-os działających na rzecz 
osób z niepełnosprawnością.

Interakcyjny charakter zastosowanych technik badawczych daje moż-
liwość nawiązania partnerskiego kontaktu z rozmówcą, co z kolei stwarza 
szanse uzyskania informacji, których badacz nie założył sobie przed bada-
niem oraz możliwość modyfikowania opinii badanej osoby2. Niewątpliwym 
walorem indywidualnego wywiadu pogłębionego (IDI) jest również to, 
iż pozwala on badaczowi dotrzeć do najgłębszych, często ukrywanych 
potrzeb i motywacji badanych osób. 

Do zgromadzenia materiału badawczego posłużył autorski kwestiona-
riusz indywidualnego wywiadu pogłębionego skierowany do osób z nie-
pełnosprawnością lub – w przypadku braku możliwości samodzielnego 
udzielenia przez respondenta odpowiedzi na zadawane pytania – ich opie-
kunów prawnych. Narzędzie badawcze określało tylko ramy badania, było 
tak skonstruowane, aby badacz mógł formułować pytania dodatkowe, 
jeśli respondent wykazywał zainteresowanie i chęć zgłębienia tematu. 
Formuła przyjętej strategii badań oraz konstrukcja kwestionariusza dawała 

1 W. Danilewicz, Rodzina ponad granicami. Transnarodowe doświadczenia wspól-
noty rodzinnej. Wydawnictwo Trans Humana, Białystok 2010, s. 167.

2 Por. U. Ostrowska, Dialog w pedagogicznym badaniu jakościowym, Oficyna 
Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2000;. E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Wy- 
dawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 327.
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możliwość zebrania jak największej ilości informacji istotnych z punktu 
widzenia podjętej problematyki badawczej. 

W celu zweryfikowania założeń badawczych oraz oceny trafności na-
rzędzia badawczego w lutym 2018 roku zostało przeprowadzone bada-
nie pilotażowe na próbie 20 osób z różnymi rodzajami dysfunkcji. Zespół 
badawczy, po wprowadzeniu korekt, przyjął ostateczną wersję kwestio-
nariusza wywiadu. Zawarte w nim pytania ujęte zostały w sześć bloków 
tematycznych (obszarów badawczych), takich jak:

l sytuacja socjalno-bytowa, 
l rehabilitacja, 
l edukacja, 
l aktywność zawodowa, 
l aktywność społeczna, 
l przemoc wobec osób z niepełnosprawnością.

Pierwszy obszar badawczy dotyczył potrzeb związanych z sytuacją 
socjalno–bytową osób z niepełnosprawnością, a w szczególności ich sytu-
acją ekonomiczną, źródłami utrzymania, samodzielnością w prowadzeniu 
gospodarstwa domowego, sytuacją mieszkaniową, uzyskiwaną pomocą 
w tym zakresie, korzystaniem z usług asystenta osób niepełnosprawnych.

Drugi blok pytań dotyczył potrzeb w zakresie rehabilitacji. Na podsta-
wie odpowiedzi na pytania starano się ustalić formy rehabilitacji, z których 
korzystały osoby z niepełnosprawnościami, skuteczność rehabilitacji, ocenę 
wsparcia w zakresie rehabilitacji oraz najważniejsze potrzeby responden-
tów dotyczące działań rehabilitacyjnych.

Trzeci obszar badawczy związany był z potrzebami osób z niepełno-
sprawnością w zakresie edukacji. Pytania tej części ankiety dotyczyły sytuacji 
edukacyjnej badanych, utrudnień i barier związanych ze zdobyciem wy-
kształcenia, ich oczekiwań dotyczących wsparcia oraz planów edukacyjnych. 

Kolejna, czwarta grupa pytań zawartych w kwestionariuszu wywiadu 
dotyczyła aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością. Na pod-
stawie wypowiedzi respondentów zamierzano ustalić zakres doświadczeń 
zawodowych, utrudnień związanych z realizacją czynności zawodowych, 
pilnych potrzeb w tym zakresie oraz działań, jakie podjęliby badani w celu 
podniesienia swojej atrakcyjności na rynku pracy.
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Piąta część kwestionariusza wywiadu zawierała pytania o kontekst spo-
łeczny funkcjonowania osób z niepełnosprawnością. Zamierzano określić 
jakość relacji z innymi osobami, w tym osobami pełnosprawnymi, samo-
poczucie badanych osób w kontaktach z innymi, a także ich oczekiwania 
i bariery związane z sytuacjami społecznymi.

Szósty blok pytań dotyczył przemocy wobec osób z niepełnosprawno-
ścią. W związku z osobistym charakterem pytań odpowiedzi respondentów 
były mniej lub bardziej ogólne. Zamiarem badacza było zdiagnozowanie 
tych indywidualnych doświadczeń, które kojarzą się z powszechnie rozu-
mianym stygmatyzowaniem i przemocą rozumianą nie tylko w aspekcie 
fizycznym, ale równie psychicznym. 

Drugą techniką zastosowaną w badaniach był wywiad fokusowy. Jest 
to technika, która pozwala na wykorzystanie wiedzy eksperckiej przy rów-
noczesnym wystąpieniu efektu synergii (wzajemnego stymulowania się 
uczestników dyskusji od pogłębiania wypowiedzi)3. 

Układ pytań odpowiadał chronologii pytań zawartych w kwestiona-
riuszu wywiadu skierowanego do osób z niepełnosprawnością. Wywiad 
fokusowy miał na celu zdobycie informacji na temat działań prowadzonych 
na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz stopnia realizacji ich potrzeb 
w mieście Białystok.

1.3. Charakterystyka badanych osób

Badaniami objęto 120 dorosłych osób z niepełnosprawnością potwierdzo-
ną prawnie. Wśród nich jednakową liczbę (po 20 osób) stanowiły osoby 
z niepełnosprawnością słuchową, wzrokową, ruchową, intelektualną, psy-
chiczną i z autyzmem.

Dobór grupy badanych osób był celowy, wyznaczony następującymi kry-
teriami: 1) posiadanie orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu  

3 Badanie i ocena działań aktywizacyjnych, adresowanych do osób wykluczo-
nych oraz zagrożonych wykluczeniem zawodowym i/lub społecznym w projektach 
realizowanych w ramach Priorytetu VI i VII PO KL w województwie dolnośląskim, 
w kontekście wpływu udzielonego wsparcia na funkcjonowanie uczestników projek-
tów w życiu zawodowym. Badanie zrealizowane na zlecenie Dolnośląskiego Woje- 
wódzkiego Urzędu Pracy. (2013). Kraków. W: https://www.ewaluacja.gov.pl/me-
dia/42334/131121_raport_badanie.pdf, [dostęp: 25.10.2018].
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niepełnosprawności albo orzeczenia o niepełnosprawności, 2) zamieszka-
nie na terenie miasta Białegostoku. Dokładna cfharakterystyka badanych 
osób została przedstawiona w tabeli 1. 

TABELA 1. CHARAKTERYSTYKA BADANEJ POPULACJI

Rodzaj  
niepełnosprawności

Stopień  
niepełnosprawności Płeć Wiek

le
kk

i

um
ia

rk
ow

an
y

zn
ac

zn
y

K M 18-25 
lat

26-35 
lat

36-45 
lat

46-55 
lat

56-65 
lat

66 lat 
+

Intelektualna N=20 4 9 7 7 13 5 10 3 2 - -

Wzrokowa N=20 0 7 13 15 5 2 6 5 1 4 2

Słuchowa N=20 0 17 3 11 9 4 4 6 1 3 2

Autyzm N=20 0 7 13 7 13 7 13 - - - -

Ruchowa N=20 1 7 12 4 16 2 6 5 3 4 -

Psychiczna N=20 0 15 5 13 7 4 6 6 3 1 -

Ogółem N=120 5 62 53 57 63 24 45 25 10 12 4

Źródło: opracowanie własne

W badanej populacji porównywalne pod względem liczebności były 
grupy osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. 
Wyraźne różnice w rozkładzie wskaźników dla zmiennej „stopień niepeł-
nosprawności” są zauważalne, gdy rozpatrujemy ją w kontekście rodzaju 
dysfunkcji rozwojowej. W grupie osób z niepełnosprawnością słuchową 
i z autyzmem dominował umiarkowany stopień niepełnosprawności, na-
tomiast u większości osób z niepełnosprawnością wzrokową i autyzmem 
orzeczono stopień znaczny. W badaniach uczestniczyło również 5 osób 
z niepełnosprawnością w stopniu lekkim. U tych osób, mimo posiadanego 
orzeczenia, stwierdzono niski stopień funkcjonowania. 

Biorąc pod uwagę płeć respondentów, dobrano próby porównywalne 
pod względem liczebności. Ogółem w badaniach uczestniczyło 57 kobiet 
i 63 mężczyzn. W podziale na grupy osób z określonym rodzajem dys-
funkcji odnotowano, iż kobiety stanowiły większość w wśród osób z nie-
pełnosprawnością wzrokową i niepełnosprawnością psychiczną, natomiast 
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mężczyźni stanowili przewagę liczebną w grupie badanych z niepełno-
sprawnością ruchową, intelektualną oraz wśród osób z autyzmem.

Wśród respondentów wyraźnie dominowała grupa osób w przedziale 
wiekowym 26-36 lat (38%). Najmniej z kolei było osób po 66 roku życia 
(3%). Interesujący rozkład danych stwierdzono w grupie respondentów 
z autyzmem, wśród których nie było osób w wieku powyżej 35 lat. 

W dotarciu do respondentów zespół badawczy korzystał z pomocy 
Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz 
organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawno-
ścią. Ich pomoc okazała się nieoceniona. Bez niej przeprowadzenie bada-
nia w takim kształcie, a przede wszystkim z zachowaniem wyznaczonych 
terminów nie byłoby możliwe. 

1.4. Organizacja i przebieg badań

Badania zrealizowano w okresie od marca do czerwca 2018 roku. Wywia-
dy z respondentami (osobami z niepełnosprawnością lub ich opiekunami 
prawnymi) przeprowadzane były najczęściej w siedzibach instytucji/ orga-
nizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnością 
(Warsztaty Terapii Zajęciowej, Stowarzyszenie „My dla Innych”, Zakład 
Aktywności Zawodowej, Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym – MIG-iem, 
Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych „START”, Stowarzy-
szenie na rzecz Rehabilitacji Psychiatrycznej, Polski Związek Niewidomych, 
Fundacja „Oswoić Świat”). W niektórych przypadkach rozmowy z rodzica-
mi osób z niepełnosprawnością (intelektualną lub z autyzmem) odbywały 
się w ich miejscu zamieszkania.

Na spotkania umawiano się z respondentami w terminach dla nich 
dogodnych. Podczas spotkań starano się stworzyć warunki sprzyjające roz-
mowie, tj. wyeliminować czynniki niekorzystne (hałas, interwencję osób 
trzecich itp.). Wywiady z osobami niesłyszącymi były przeprowadzane 
z udziałem certyfikowanych tłumaczy języka migowego. W trakcie spotkań 
nawiązywano bardzo dobry kontakt ze wszystkimi uczestnikami badań, 
stworzono atmosferę sprzyjającą ich poczuciu bezpieczeństwa, życzliwo-
ści i zaufania, co umożliwiło przeprowadzenie wywiadu pogłębionego. 
Podczas rozmów zwracano uwagę na samopoczucie rozmówców oraz ich 
chęć wypowiadania się na zadane tematy. W przypadku niezrozumienia 
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pytań – wyjaśniano zagadnienie poprzez dobór odpowiedniego słownic-
twa, adekwatnie do możliwości percepcyjnych respondentów. Wywiady 
były rejestrowane w programie Windows Media Player, następnie doko-
nywano ich transkrypcji w programie Word. Do kodowania wywiadów 
zastosowano następujące oznaczenia:

l W – wywiad 
l 1–20 – numer wywiadu 
l rodzaj niepełnosprawności: 
 A – autyzm
 G – niepełnosprawność słuchowa
 I – niepełnosprawność intelektualna
 P – niepełnosprawność psychiczna
 R – niepełnosprawność ruchowa
 W – niepełnosprawność wzrokowa

Uzyskany tą drogą materiał empiryczny został poddany analizie jako-
ściowej z elementami analizy narracji respondentów, a przy interpretacji 
niektórych danych – dołączono elementy metod ilościowych. 

Następnym etapem badań był panel ekspercki, który odbył się 24 wrze-
śnia 2018 roku w siedzibie Departamentu Spraw Społecznych Urzędu 
Miejskiego w Białymstoku. Uczestniczyło w nim 8 osób, reprezentujących 
7 organizacji pozarządowych, działających na potrzeby osób z niepełno-
sprawnościami na terenie miasta Białegostoku. W trakcie spotkania stwo-
rzono warunki dogodne do rozmów. Przebieg spotkania był rejestrowany 
urządzeniem przenośnym z zainstalowanym systemem Android. Wszyscy 
uczestnicy panelu wyrazili na to zgodę. W trakcie wywiadów przestrzegano 
zasad typowych dla panelu eksperckiego. 

Przyjęta organizacja badań umożliwiła uzyskanie obszernego materiału 
badawczego, który poddany został wnikliwej i rzetelnej analizie i inter-
pretacji przedstawionej w kolejnych częściach niniejszego opracowania. 
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Rozdział II

SYTUACJA SOCJALNO–BYTOWA  
OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Potrzeby, którymi zajmowano się w badaniu, a związane z sytuacją ma-
terialną i socjalną osób z niepełnosprawnościami, uplasować można na 
najniższych szczeblach piramidy potrzeb Abrahama Maslowa. Bez ich za-
spokojenia niemożliwe jest pełnowartościowe funkcjonowanie w życiu 
społecznym i zawodowym, a także zaspokajanie potrzeb wyższych rzędów. 
Również koncepcji potrzeb Claytona P. Alderfera (ERG) kluczowymi po-
trzebami każdego człowieka są te, które wiążą się z codzienną egzysten-
cją1. Brak ich realizacji powoduje frustrację i niepokój. Zatem, jakość życia 
badanych osób niewątpliwie zależy od tego, w jakich warunkach żyją i czy 
są w stanie zapewnić sobie podstawowe środki do codziennego funkcjo-
nowania. W związku z powyższym, ocena warunków zarówno finanso-
wych, jak i mieszkaniowych osób z niepełnosprawnościami wydaje się być 
kluczową w badaniu, które przeprowadzono. Ocena sytuacji materialnej 
i mieszkaniowej stanowiła ważny element badań również ze społecznego 
punktu widzenia. Złe warunki bytowe stanowią bowiem istotny czynnik 
powodujący wykluczenie społeczne. 

1 M. Amstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Oficyna Ekonomiczna, Dom 
Wydawniczy ABC,  Kraków 2000. 
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2.1. Sytuacja ekonomiczna osób z niepełnosprawnością

2.1.1. Źródła utrzymania   

Oceniając sytuację materialną osób z niepełnosprawnościami starano się 
uzyskać odpowiedzi na kilka pytań: Z jakich źródeł finansowania korzysta-
ją osoby z niepełnosprawnościami? Czy osoby te utrzymują się z zarobków 
za wykonywaną pracę zawodową? Na ile niezbędna jest pomoc rodziny 
w zaspokojeniu podstawowych potrzeb związanych z egzystencją? Jak oso-
by z niepełnosprawnościami oceniają udzielaną im pomoc instytucjonalną 
i pozainstytucjonalną? Jakie są potrzeby finansowe osób z poszczególnych 
grup niepełnosprawności?  

RYSUNEK 1. GŁÓWNE ŹRÓDŁA UTRZYMANIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
Źródło: opracowanie własne 

Na podstawie analizy danych uzyskanych w badaniu można stwierdzić, 
że zdecydowana większość respondentów jako główne źródło dochodów 
wskazuje rentę socjalną z powodu niepełnosprawności (84 osoby, tj. 69% 
ogółu badanych). Część osób utrzymuje się z pracy zawodowej lub wy-
pracowanej emerytury, inni zaś są na wyłącznym utrzymaniu rodziny. 
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Szczegółowa analiza wypowiedzi respondentów pokazuje, że osoby z nie-
pełnosprawnościami najczęściej korzystają z kilku źródeł finansowania. 

RYSUNEK 2. WYKAZ ŹRÓDEŁ UTRZYMANIA
Źródło: opracowanie własne

W grupie osób pobierających świadczenia z tytułu niepełnosprawno-
ści panuje zróżnicowanie. Dla części respondentów renta socjalna stano-
wi jedyne źródło utrzymania (19 osób, tj. 16% respondentów), inni zaś 
wspomagają się środkami finansowymi pozyskiwanymi z dodatkowych 
źródeł. Duża grupa osób jednocześnie pobiera świadczenia socjalne i w 
sposób znaczący korzysta z pomocy rodziny (22 osoby, tj. 18% badanych). 
Inni wskazują na pracę i jednoczesną pomoc najbliższych. Ze wszystkich 
badanych osób aż 43 z nich (mimo iż niektórzy pracują zawodowo), co 
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stanowi 36% ogółu respondentów, wskazuje na znaczącą pomoc rodziny 
w utrzymaniu. Oprócz pozyskiwanych z różnych źródeł środków finanso-
wych, bez wsparcia rodziny badane osoby z niepełnosprawnościami nie 
byłyby w stanie samodzielnie się utrzymać. Często ten fakt jest związany 
ze wspólnym zamieszkiwaniem oraz prowadzeniem wspólnego gospodar-
stwa. Wyłącznie z pracy lub emerytury utrzymuje się 20 osób spośród 120 
badanych, co stanowi 17% ogółu. Wyłącznie z reny socjalnej otrzymywanej 
z powodu niepełnosprawności, bez jakiegokolwiek wsparcia z zewnątrz, 
utrzymuje się 19 osób, co stanowi 16% badanych. 

Jak wynika z danych uzyskanych w badaniach znacząca grupa respon-
dentów otrzymuje środki pieniężne z kilku źródeł. 

1. Dwa źródła dochodów stanowiła: a) renta i dodatkowa pomoc ro-
dziny (18%); b) renta i praca zawodowa (25%); c) praca zawo-
dowa/emerytura i pomoc rodziny (4%); d) renta socjalna i renta 
rodzinna (4%); e) renta rodzinna i pomoc rodziny (2%). 

2.  Trzy wskazywane jednocześnie źródła dochodów to: a) renta ro-
dzinna, renta socjalna i praca (1%); b) renta socjalna, renta ro-
dzinna i pomoc rodziny (1%). Korzystanie z pomocy rodziny uza-
sadniane było przez respondentów tym, że utrzymanie się z samej 
renty socjalnej lub z samych poborów jest niemożliwe. 

Zarówno wysokość renty otrzymywanej z powodu trwałej niepełno-
sprawności, jak i wysokość dochodów pracujących osób niepełnospraw-
nych jest niska, dlatego też bez dodatkowego wsparcia niemożliwe byłoby 
zaspokojenie podstawowych potrzeb związanych z egzystencją. Jak wynika 
z powyższego – potwierdzona zostaje teza, według której bez wsparcia 
najbliższych niemożliwe jest zaspokojenie elementarnych potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami. Trudna sytuacja finansowa stwarza zagrożenie 
ubóstwem i biedą, a co się z tym wiąże – zagrożenie wykluczeniem spo-
łecznym i to nie tylko z racji niepełnosprawności. 

Na podstawie uzyskanych danych można ocenić aktywność zawodową 
osób z niepełnosprawnościami (dokładne omówienie tego zagadnienia 
w rozdziale „Aktywność zawodowa osób z niepełnosprawnościami”). Praca 
zawodowa wiąże się bezpośrednio ze wskazywanym przez respondentów 
źródłem dochodów i możliwością zaspokajania potrzeb egzystencjalnych. 
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Na 120 badanych 54 osoby (45% respondentów) utrzymują się całkowicie 
lub połowicznie z zarobków za pracę na umowę o pracę lub z prac do-
rywczych. Uzyskany wskaźnik zatrudnienia w badanej populacji jest dość 
wysoki w porównaniu z wynikami uzyskanymi w II kwartale 2017 roku 
w Badaniu Aktywności Ekonomicznej Ludności, zgodnie z którymi w skali 
całego kraju 27,2% osób niepełnosprawnych było aktywnych zawodowo2. 
Niepokojące jest jednak to, iż część respondentów (8%) pozostaje na wy-
łącznym utrzymaniu innych członków rodziny (z reguły rodziców). 

Uzyskane dane umożliwiają prześledzenie źródeł dochodów w poszcze-
gólnych grupach niepełnosprawności (rys. 3–8). 

RYSUNEK 3. ŹRÓDŁA UTRZYMANIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
Źródło: opracowanie własne

Z analizy danych wynika, że źródłem utrzymania osób z niepełno-
sprawnością intelektualną jest przede wszystkim renta socjalna. Mimo 
otrzymywania tego typu świadczenia, znaczącą rolę ma pomoc rodziny. 
Najczęściej osoby z tej grupy niepełnosprawności mieszkają z rodzicami, 
w związku z czym prowadzenie gospodarstwa i ciężar utrzymania doro-
słego, niepełnosprawnego dziecka spoczywa na jego rodzicach. Żaden 

2 Diagnoza potrzeb i oczekiwań osób z niepełnosprawnością w zakresie kompetencji 
specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją. Raport metodologiczny. PFRON, Warszawa 
2017, s. 9.
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respondent nie wskazał pracy jako jedynego źródła utrzymania. Tylko 
25% osób z niepełnosprawnością intelektualną, oprócz przyznanych im 
świadczeń socjalnych, podjęło pracę.

RYSUNEK 4. ŹRÓDŁA UTRZYMANIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHOWĄ
Źródło: opracowanie własne

Osoby z niepełnosprawnością słuchową w większości twierdzą, że 
praca zawodowa jest ich głównym lub znaczącym źródłem utrzymania. 
Niektóre z nich jednocześnie otrzymują rentę socjalną. 2 osoby (co stanowi 
10% badanych osób z niepełnosprawnością słuchową) wypracowały eme-
ryturę. Łącznie 70% osób wskazało pracę jako jedno ze źródeł ich docho-
dów. Z rozmów z niepełnosprawnymi wynikało, iż pozyskanie i utrzymanie 
pracy nie stanowi większej trudności. W porównaniu z osobami z nie-
pełnosprawnością intelektualną zdecydowanie mniejsza grupa korzysta 
ze wsparcia rodziny (zaledwie 10% badanych). Osoby niepełnosprawne 
z dysfunkcją słuchu to osoby w miarę samodzielne, a pozyskiwane przez 
nie środki finansowe są na tyle wystarczające, by zapewnić zaspokojenie 
podstawowych potrzeb życiowych. 

Sytuacja osób z niepełnosprawnością wzrokową w stopniu znacznym 
i umiarkowanym pod względem źródeł utrzymania jest zbliżona do sytuacji 
osób z dysfunkcją słuchu. Praca zawodowa jest wskazywana jako główne 
lub znaczące źródło dochodów. Jednak osoby niewidome i niedowidzące 
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rzadziej utrzymują się wyłącznie z poborów. Częściej wskazują na kil-
ka źródeł utrzymania. Częściej także korzystają ze świadczeń socjalnych. 
Łącznie 60% respondentów z tej grupy niepełnosprawności pobiera rentę 
socjalną i rodzinną oraz korzysta z pomocy rodziny.

RYSUNEK 5. ŹRÓDŁA UTRZYMANIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKOWĄ
Źródło: opracowanie własne

RYSUNEK 6. ŹRÓDŁA UTRZYMANIA OSÓB Z AUTYZMEM
Źródło: opracowanie własne
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Żadna z badanych osób z autyzmem nie utrzymuje się wyłącznie 
z pracy zawodowej. Najczęściej wskazywane są 2 lub więcej źródła do-
chodów. Oprócz renty socjalnej niektórzy utrzymują się dodatkowo z za-
robków z pracy zawodowej (20%) oraz korzystają z pomocy finansowej 
rodziny (w 50% przypadków osób z tej grupy niepełnosprawności). Po-
dobnie jak osoby z niepełnosprawnością intelektualną, często tworzą 
gospodarstwo domowe wraz z rodzicami lub rodziną i dzięki wspólnemu 
budżetowi są w stanie sprostać wydatkom związanym z codziennym ży-
ciem. Ze względu na specyfikę funkcjonowania część badanych osób, aby 
polepszyć swoje warunki finansowe, podejmuje się wykonywania jedynie 
prac dorywczych. Z relacji respondentów wynika, że prace tego typu nie 
przynoszą znaczącego dochodu, ani też nie stanowią trwałego źródła 
pozyskiwania pieniędzy. 

RYSUNEK 7. ŹRÓDŁA DOCHODÓW OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ
Źródło: opracowanie własne

Osoby z niepełnosprawnością ruchową w większości utrzymują się 
z renty socjalnej. Rodzaj ich niepełnosprawności determinuje ograniczoną 
możliwość podjęcia pracy. Związany jest z tym także rodzaj i charakter 
pracy. W związku z tym faktem tylko 30% osób z niepełnosprawnością 
ruchową podaje pracę zawodową jako główne i jedyne źródło utrzymania. 
Pozostali respondenci najczęściej środki finansowe uzyskują w postaci renty 
socjalnej. Dla 30% osób renta z powodu niepełnosprawności stanowi jedyne 
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źródło utrzymania, dla niewielkiej zaś grupy świadczenia socjalne stanową 
uzupełnienie zarobków z pracy zawodowej. Część niepełnosprawnych 
ruchowo jest na wyłącznym utrzymaniu rodziny lub korzysta z zasiłku.

 

RYSUNEK 8. ŹRÓDŁA UTRZYMANIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ PSYCHICZNĄ
Źródło: opracowanie własne

Wszystkie osoby z niepełnosprawnością psychiczną pobierają świad-
czenia socjalne. Renta stanowi główne źródło ich utrzymania. W związku 
z zagrożeniem nawrotem choroby lub z niekorzystnymi dla zdrowia czyn-
nikami, rzadziej podejmują pracę zawodową niż osoby niepełnosprawne 
z innych grup niepełnosprawności. Obok renty socjalnej, jedynie dla 25% 
respondentów tej grupy, praca stanowi drugie ważne źródło finansowe. 
Wiele osób deklaruje pomoc rodziny jako niezbędny element do zaspoka-
jania podstawowych potrzeb związanych z egzystencją. Łącznie z pomocy 
rodziny korzysta 50% badanych osób z chorobami psychicznymi.

Analizując źródła utrzymania wszystkich badanych osób (N=120) 
najczęściej aktywność zawodową deklarują osoby z niepełnosprawnością 
słuchową, ruchową oraz wzrokową. Żadna z osób z niepełnosprawno-
ścią intelektualną, z autyzmem i chorobą psychiczną nie podała pracy 
zawodowej jako jedynego źródła utrzymania. Ze świadczeń socjalnych 
utrzymują się głównie osoby chore psychicznie oraz z niepełnosprawno-
ścią intelektualną. W zbliżonych proporcjach z rent socjalnych korzystają 
badani z pozostałych grup niepełnosprawności. 
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Praca jest źródłem dochodów głównie dla osób z dysfunkcją wzroku 
(55%) oraz dla osób z dysfunkcją słuchu (50%). Wynika z tego, że niepeł-
nosprawność nie wyklucza ich całkowicie z rynku pracy, mogą pozyskać 
zatrudnienie i samodzielnie się utrzymywać. Równie samodzielne pod 
względem zatrudnienia są osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu. 
Najmniejszy odsetek utrzymujących się z własnej pracy zawodowej sta-
nowią osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz ze stwierdzoną 
chorobą psychiczną (odpowiednio 15% i 10%). Na utrzymaniu członków 
rodziny (głównie rodziców) pozostają w szczególności niepełnosprawni 
intelektualnie oraz osoby z autyzmem. Żadna osoba z całej populacji ba-
dawczej nie prowadzi własnej działalności gospodarczej. 

  

RYSUNEK 9. ŹRÓDŁA UTRZYMANIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 
Z PODZIAŁEM NA PŁEĆ
Źródło: opracowanie własne

Analiza porównawcza źródeł utrzymania wskazywanych przez niepeł-
nosprawne kobiety i mężczyzn nie wykazała istotnych różnić. Utrzymuje 
się jednak tendencja, że częściej pracę zawodową podejmują mężczyźni 
niż kobiety. W związku z tym, większość badanych kobiet z różnych grup 
niepełnosprawności nie mogła wskazać pracy jako źródła utrzymania, 
zarówno głównego, jak i jednego z kilku możliwych źródeł (59%). Taka 
sytuacja może sugerować, że poziom życia mężczyzn jest nieco wyższy niż 
kobiet. Mężczyźni mogą także ocenić swoją sytuację materialną korzystniej 
niż kobiety oraz zaspokoić w większym stopniu potrzeby socjalno-bytowe.
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2.1.2. Sytuacja ekonomiczna w opinii osób z niepełnosprawnością

Przeprowadzone badania pozwoliły na ustalenie subiektywnej oceny wła-
snej sytuacji materialnej przez osoby z niepełnosprawnościami. Należy 
jednak wziąć pod uwagę fakt, że część osób nie interesuje się budżetem 
domowym (głównie osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby 
z autyzmem). Jest to uzależnione od stopnia i rodzaju niepełnosprawności, 
a także od faktu samodzielnego lub wspólnego z rodziną prowadzenia 
gospodarstwa domowego.

RYSUNEK 10. OPINIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ NA TEMAT WŁASNEJ  
SYTUACJI MATERIALNEJ
Źródło: opracowanie własne

Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że większość 
badanych ocenia stan swoich dochodów jako przeciętny (57%). Na skrajne 
wartości, czyli sytuację bardzo dobrą lub bardzo złą wskazywało najmniej 
respondentów – odpowiednio 1% i 5%. Natomiast 1 na około 3 wskazania 
świadczyły o tym, że w ocenie badanych ich sytuacja materialna jest dobra. 

Szczegółowo analizując dane uzyskane w badaniu można ustalić, jak 
swoją sytuację ekonomiczną oceniają osoby z poszczególnych grup nie-
pełnosprawności. 

Większość badanych osób z niepełnosprawnością intelektualną, słu-
chową, psychiczną oraz z autyzmem ocenia swoją sytuację material-
ną jako przeciętną. Natomiast osoby niewidome i niedowidzące oraz 

KATEDRA-w-kierunku-inkluzji_09_DRUK_popr.indd   29 2018-12-11   01:56:18



30    W KIERUNKU INKLUZJI SPOŁECZNEJ. POTRZEBY OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W MIEŚCIE BIAŁYSTOK

niepełnosprawne ruchowo swoją sytuację finansową sytuują głównie 
na poziomie dobrym. Jednocześnie, osoby z wadami słuchu częściej niż 
inni swoją sytuację materialną określają jako bardzo złą (15% wskazań). 
We wszystkich grupach niepełnosprawności najczęściej wskazywano na 
odpowiedzi dotyczące sytuacji materialnej, że jest ona przeciętna lub  
dobra.    

TABELA 2. SYTUACJA EKONOMICZNA W OPINII OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 
Z PODZIAŁEM NA GRUPY NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Ocena sytuacji 
materialnej

Rodzaj niepełnosprawności

Intelektualna Słuchowa Wzrokowa Autyzm Ruchowa Psychiczna

N=20 N=20 N=20 N=20 N=20 N=20

Bardzo źle 1 3 - - 1 1

Raczej źle 1 2 3 3 1 -

Przeciętnie 16 11 8 13 6 14

Dobrze 2 4 9 4 11 5

Bardzo dobrze - - - - 1 -

Ogółem 20 20 20 20 20 20

Źródło: opracowanie własne

Analizując wypowiedzi niepełnosprawnych kobiet i mężczyzn stwier-
dza się, że sytuacja materialna oceniana jest podobnie. Zarówno kobiety, 
jak i mężczyźni najczęściej określali ją jako przeciętną oraz dobrą. Roz-
kład liczbowy danych pokazuje jednak, że kobiety są bardziej krytyczne 
w ocenie swojego położenia ekonomicznego niż mężczyźni. Dały temu 
wyraz oceniając, częściej niż mężczyźni, swoją sytuację jako „bardzo zła” 
i „raczej zła”. 

Sytuacja materialna oceniana była przez osoby z niepełnosprawno-
ściami subiektywnie i często pochopnie. Mimo iż na pytanie „Jak ocenia 
Pan/Pani swoją sytuację materialną?” stwierdzano, że dobrze lub bardzo 
dobrze, to jednak przy pytaniach szczegółowych okazywało się, że środ-
ków finansowych nie starcza na zaspokojenie potrzeb związanych z co-
dziennym życiem, rehabilitacją, zdrowiem, kulturą itp. (np. W11R). Na 
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potwierdzenie powyższej tezy można przytoczyć wypowiedź jednej z osób 
z niepełnosprawnością psychiczną określającą swoją sytuację: W porówna-
niu do tego co kiedyś, to jest bardzo dobra, natomiast zawsze mogłaby być 
lepsza (W12P). Dalej ta sama osoba stwierdza: Myślę że jestem w tej grupie 
(…) osób najmniej zarabiających (W12P). Inna wypowiedź jest następują-
ca: (…) utrzymuję się głównie z renty, tzn. jestem pod opieką rodziców, więc 
to wspólne gospodarstwo domowe jest. Ale jeśli tak spojrzeć na to, wydatki 
np. na leki i ewentualnego lekarza, tudzież prywatnie na przykład, bo często 
takie potrzeby też zachodzą, to myślę, że to jest ciężko (W1P). Kolejna osoba 
z niepełnosprawnością ocenia swoją sytuacją jako w miarę dobrą, jednak 
analizując swoje potrzeby stwierdza, że gdyby nie pomoc rodziny, nie by-
łaby w stanie samodzielnie się utrzymać: (…) teraz nie jest tak najgorzej, 
ale (…) gdybym musiała sama mieszkać, to bym na przykład, może bym nie 
miała tyle, może nie mogłabym, tak jakby… no… związać koniec z końcem, 
bo mam tylko 700 zł (W5P). Na pytanie ankiety „Których potrzeb nie jest 
Pani w stanie zaspokoić?” uzyskano następującą odpowiedź: (…) opłaty 
za mieszkanie, za czynsz, gaz, światło, prąd, jedzenie (…) lekarstwa (W7P). 
Inni oszczędzają na podstawowych artykułach spożywczych mówiąc, że: 
(…) staram się sam zacisnąć pasa, tak, żeby starczyło do końca i żeby się 
nie zapożyczać (W17R).

RYSUNEK 11. SYTUACJA MATERIALNA W OCENIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 
Z PODZIAŁEM NA PŁEĆ
Źródło: opracowanie własne
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2.1.3. Aktualny poziom realizacji potrzeb w ramach dochodów osoby 
z niepełnosprawnością

Na podstawie analizy wypowiedzi badanych można stwierdzić, że niektó-
rzy z nich nie są w stanie sprecyzować swoich potrzeb i określić możliwości 
ich zaspokojenia. Najczęściej kojarzyły one dobrobyt z możliwością zakupu 
jedzenia i podstawowych środków niezbędnych do codziennego życia.

TABELA 3. STOPIEŃ ZASPOKOJENIA POTRZEB W OCENIE OSÓB  
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Rodzaj potrzeb

Rodzaj odpowiedzi

Tak Częściowo Nie

N N N

Potrzeby socjalno-bytowe (żywność, opłaty mieszkaniowe i inne, 
sprzęt niezbędny do codziennego funkcjonowania, ubrania, itp.) 79 29 12

Potrzeby związane z posiadaną niepełnosprawnością (transport, 
pomoc asystenta, usługi związane z przystosowaniem użytkowe-
go sprzętu, itp.)

48 31 41

Potrzeby zdrowotne (lekarstwa, inne środki medyczne, wizyty 
lekarskie, rehabilitacja, oprzyrządowanie itp.) 46 37 37

Potrzeby kulturalne (korzystanie z dóbr kultury: kino, teatr, opera, 
zakup książek, itp.) 40 36 44

W związku z wyborami wielokrotnymi dane nie sumują się do 100% 
Źródło: opracowanie własne

Z rozmów z ankietowanymi wynikało, że w pierwszym rzędzie starają 
się oni zaspokoić najbardziej elementarne potrzeby. Dochody przeznaczane 
są na zakup żywności, opłaty za mieszkanie, zakup odzieży, czy też zakup 
niezbędnego sprzętu domowego. Większość osób żyje bardzo oszczędnie 
i nie może pozwolić sobie na zakup produktów wyższej jakości: Staram 
się żyć oszczędnie, czasami nie starcza na bieżące potrzeby. Chciałabym cza-
sami kupić lepsze produkty, ale muszę bardzo uważać, bo najpierw muszę 
zapłacić za mieszkanie, prąd i za najważniejsze potrzeby. Jeżeli kupię coś 
lepszego, to muszę mniej wydać na jedzenie (W16G). Odzież także kupowana 
jest w najtańszych sklepach: Jak się uda coś zarobić mężowi, oszczędzamy, 
ubieramy się w odzieży używanej, kupujemy najtańsze produkty (W11A). 
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Najtrudniejsza sytuacja jest u 10% badanych, których nie stać nawet na 
zakup żywności, ubrań i utrzymanie mieszkania. Na pytanie ankiety „Któ-
rych potrzeb nie jest Pan/Pani w stanie zaspokoić? – jedna z respondentek 
wymieniła te elementarne, których zaspokojenie jest niezbędne do życia: 
Opłaty za mieszkanie, za czynsz, gaz, światło, prąd, jedzenie (W7P). Inny 
badany deklarował, że dodatkowe pieniądze, gdyby je otrzymał, wydałby 
na: (…) bułki, masło, wędliny, ser i tym podobne (W5A).

Dla wielu osób utrzymanie się z renty i zasiłku pielęgnacyjnego jest 
niemożliwe. Osoby takie żyją w biedzie. Sytuacja łatwiejsza jest wtedy, 
gdy osoba niepełnosprawna prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie 
z rodziną. Często dorosłe dzieci z niepełnosprawnością nie orientują się 
w wydatkach, ponieważ sprawami bytowymi zajmują się ich rodzice lub 
inni członkowie rodziny. Dzięki otrzymywanym świadczeniom zaspokajają 
spontanicznie pojawiające się potrzeby, natomiast te – związane z proble-
mami bytowymi – cedowane są na innych członków rodziny/opiekunów. 
U części badanych brak jest świadomości istnienia wydatków tego typu.

Osoby z niepełnoprawnościami dużą część swych środków finansowych 
wydają także na zaspokojenie potrzeb zdrowotnych, takich jak lekarstwa 
i wizyty u lekarza. Większość badanych z racji swojej niepełnosprawności 
powinna przyjmować zalecane przez lekarza lekarstwa, jednak tylko mniej 
niż połowa (40%) badanych nie ma problemów z tego typu wydatkami. 
Pozostałe osoby tylko częściowo realizują potrzeby zdrowotne lub ich nie 
mogą zrealizować z powodu braku środków: Osoba z dysfunkcją wzro-
ku stwierdza: Renta socjalna to jest mało. Moje potrzeby zaspokojone są 
w stopniu minimalnym. Z renty socjalnej jest bardzo ciężko wyżyć. Nie jestem 
w stanie zabezpieczyć sobie potrzeb zdrowotnych z renty (W3W). Inna wypo-
wiedź: Oszczędzamy (…) no jak 400 zł wydać na leki na jedną osobę to nie 
jest mało (W4P). Jeszcze inna stwierdza: Nie wystarcza mi. Jeżeli miałabym 
dofinansowanie nie byłoby problemu, miałabym na lekarstwa czy baterie do 
aparatu. Jak otrzymuję wypłatę, zawsze mi brakuje, nie wystarcza mi, szybko 
ją wydaję i to mnie martwi. To niesprawiedliwe, jest mi przykro: niektórzy 
głusi mają rentę socjalną, a ja nie, że nie każdy głuchy ma rentę (W13G).

Podobnie rzecz się ma z zaspokajaniem potrzeb związanych z rehabi-
litacją. Części badanych (31%) brakuje środków na zakup niezbędnego 
sprzętu rehabilitacyjnego. Niepełnosprawni realizują tego typu potrzeby 
biorąc kredyty w banku lub zapożyczając się u rodziny: Jak potrzeba mi  
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jest zakupu okularów, które kosztują powyżej tysiąca złotych, albo sprzętu, to 
rozkładam to na raty, albo muszę wziąć pożyczkę” (W9W). Często rezygnują 
z niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego: Brakuje, żeby kupić nowy aparat 
słuchowy (W20G).

Dużej części badanych trudno jest zaspokoić potrzeby wynikające z ich 
niepełnosprawności: transport, pomoc asystenta, usługi związane z przy-
stosowaniem użytkowego sprzętu, itp. Szczególne problemy stwarza za-
pewnienie pomocy udzielanej przez asystenta osób niepełnosprawnych. 
Opiekunowie badanych, z którymi rozmawiano (w przypadku osób z nie-
pełnosprawnością intelektualną i z autyzmem), chętnie skorzystaliby z tego 
typu świadczeń, jednak konieczność ponoszenia opłat powstrzymuje ich 
przed tym: Zawsze potrzebuję iść z opiekunem z racji mojej niepełnosprawno-
ści. Opiekunowi też trzeba by było bilet kupić, ale na to mnie nie stać (W2W). 
Matka dorosłego dziecka z autyzmem stwierdza: Jakie stawki miałabym 
płacić – jak za opiekę nad małym dzieckiem? To także problem. Kto miałby 
takie usługi świadczyć? Gdyby weszła osoba nie obeznana, to mogłoby to się 
skończyć tragicznie (W10A). 

Brakuje także środków na zaspokojenie potrzeb kulturalnych (korzysta-
nie z dóbr kultury: kina, teatru, opery, zakup książek, itp.). Traktowane są 
one jako dalszoplanowe w stosunku do zaspokajania potrzeb związanych 
z niepełnosprawnością: Jeśli mam mniejsze wydatki na sprawy zdrowia, 
to mogę skorzystać z kultury. Ale jeśli się nagromadzą wydatki, to muszę 
zrezygnować z wydarzeń kulturalnych (W5N). Jedna z osób stwierdza: „Na 
potrzeby kulturalne brakuje pieniędzy, bilety do opery czy do teatru są drogie 
niestety (W16G). Matka niepełnosprawnej intelektualnie córki również 
wypowiada się następująco: (…) chociaż Patrycja bardzo lubi teatr, kino, 
ale nas po prostu nie stać na to (W11A). 

Osoby z niepełnosprawnościami pytane o sytuację finansową wyrażały 
obawę o stałość dochodów z pracy: W tym momencie pracuję, więc stać mnie 
na to wszystko, gorzej będzie jeżeli stracę pracę” (W12W). Inna wypowiedź 
tego samego charakteru: Dochody nie są stałe, nie jest powiedziane, że my je 
mamy zagwarantowane. Jak w moim przypadku, mamy je zagwarantowane 
na poziomie najniższej krajowej (W9A); Nie ma takiej płynności, udaje się, 
ale jednego miesiąca jest lepiej, drugiego gorzej” (W6G). Zwracano także 
uwagę na konieczność wyboru takich potrzeb, których zaspokojenie jest 
priorytetowe. Oto wypowiedź matki dorosłego dziecka z autyzmem: (…) 
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musimy wybiórczo podchodzić do naszych potrzeb, bo to praktycznie moje 
pobory muszą wystarczyć na dwie osoby. I na wszystkie rachunki i na inne 
potrzeby minimalne. A jeśli są dodatkowe jakieś działania, czy jakieś potrzeby, 
to wtedy musimy już oszczędzać (W3A).

2.1.4. Ocena uzyskiwanej pomocy materialnej

W toku badań starano się ustalić, z jakich źródeł osoby z niepełnospraw-
nościami otrzymują wsparcie finansowe i jak je oceniają. Zaprezentowano 
ankietowanym wiele możliwości wyboru. Mogli oni wymienić dowolną 
liczbę źródeł finansowania, z których korzystają.

TABELA 4. KORZYSTANIE Z POMOCY FINANSOWEJ PRZEZ OSOBY  
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
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MOPS 3 - - - - 3 6

MOPR 8 15 11 7 5 9 55

Znajomi i rodzina 10 3 6 8 12 12 51

Banki 3 1 3 1 4 2 14

Nie korzystam 5 3 8 6 3 6 31

Nie wiem 1 - - 1 - - 2

W związku z wyborami wielokrotnymi dane nie sumują się do 100% 
Źródło: opracowanie własne

Spośród podanych instytucji zdecydowanie najczęściej wskazywa-
ny był Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Instytucja ta według swoich 
założeń statutowych jest zobowiązany do świadczenia pomocy osobom 
niepełnosprawnym w formie dofinansowania z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych między innymi następują-
cych zadań: 
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l uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych;
l zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze;
l likwidacji barier architektonicznych;
l likwidacji barier w komunikowaniu się;
l likwidacji barier technicznych;
l zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób z niepełnospraw- 

nością;
l usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika3.

Z analizy uzyskanych w badaniu rezultatów wynika, że 55 osób z nie-
pełnosprawnością (co stanowi 46% badanej populacji) w ciągu swojego 
życia zwracało się do MOPS-u o pomoc. Najczęściej dofinansowywane były 
turnusy rehabilitacyjne i zakup sprzętu rehabilitacyjnego właściwego dla 
danego rodzaju niepełnosprawności. Pomoc MOPR-u według badanych 
jest jednak niewystarczająca, a surowe wymagania dotyczące przecięt-
nego dochodu na osobę w rodzinie w zdecydowanym stopniu utrudniają 
uzyskanie stosownych świadczeń. Jedna z osób z niepełnosprawnością 
ruchową stwierdziła, że: (…) Jest za mało. Na pewno za mało. Ta pomoc 
dla niepełnosprawnych jest bardzo uboga, a wręcz w niektórych sytuacjach 
w ogóle nie ma takiej możliwości. To należałoby zmienić (W7R). Kłopotliwe 
dla niepełnosprawnych ruchowo jest także załatwianie formalności zwią-
zanych z pozyskaniem świadczeń socjalnych i konieczność ich uzasad-
niania: najbardziej potrzebna jest pomoc finansowa, bo wiem na co mi jest 
potrzebne i mogę zadysponować wtedy, czy na to, czy na to (W12R). Często 
z powodu nadmiaru formalności rezygnują z przywilejów przynależących 
inwalidom: (…) w tej chwili nie korzystam nawet z uprzywilejowania dla 
inwalidów. Z kart korzystałem do chwili, kiedy wprowadzili komisję (…) do 
przydzielania tych kart. Powiedziałem, że nie będę się poniżał i prosił o kartę 
taką. (….) Jak dowiedziałem się, że tak postępują z inwalidami, to (…) już 
zrezygnowałem w ogóle z tego, z takich usług (W12R).

Na trudności z uzyskaniem pomocy finansowej z MOPR wskazywały też 
osoby z chorobami psychicznymi: (…) próbowałam o zasiłek pielęgnacyjny 

3 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, Osoby niepełnosprawne – formy 
dofinansowań. W: http://mopr.bialystok.pl/niep_formy_dofinansowan.html, [dostęp: 
08.09.2018].
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się starać, ale jak zachorowałam, znaczy…ten czas mojej choroby, za późno… 
Gdybym wcześniej zachorowała, to bym otrzymała taką pomoc finansową 
(W5P). Inna badana osoba z niepełnosprawnością psychiczną nie kryła 
żalu wobec sposobu udzielania pomocy finansowej przez MOPR: kiedyś 
chodziliśmy, to oni powiedzieli: Państwo sobie (…) możecie znaleźć pracę, 
jesteście na rencie, to sobie jakoś dobrze radzicie (W8P). Również matka do-
rosłego syna z niepełnosprawnością intelektualną negatywnie wyraziła 
się na temat utrudnień w dostępności do pomocy oferowanej przez MOPR 
stwierdzając: Kiedyś, jak Bartek był mniejszy jechali na wycieczki i od 15 lat 
zawsze mi wytykali Przecież dofinansowaliśmy syna do wycieczki Tylko raz 
(W14I). Opiekunowie osób z niepełnosprawnością intelektualną zwrócili 
też uwagę na brak należytej informacji dotyczącej możliwych form pomocy. 
Wykazywali się też bezradnością podczas poszukiwania źródeł pomocy: 
Może i by udzielili pomocy i warto by było. Bo przecież słychać, że a to żyw-
ność dają, a to jeszcze coś dają. Ale jakoś mnie nikt nie poinformował. Mimo 
że mąż nie miał emerytury, a był na zasiłku to nikt mnie nie poinformował 
żebym przyszła i że mi pomogą (W7I). Inna wypowiedź świadcząca o bra-
ku wiedzy na temat form pomocy: No, żeby to była taka informacja, gdzie 
my mamy iść, co my mamy robić, a tu nie ma nic (W15I). Matka dorosłej 
córki z autyzmem także skarżyła się na brak pomocy ze strony MOPR-u: 
(…) zapomóg by nam nie dano, pomocy takiej, której bym potrzebowała, 
by ktoś przychodził do dziecka, przecież nikt mi nie zaoferował (W10A). 
Z kolei osoba z niepełnosprawnością wzrokową ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności zwraca uwagę na skromne w stosunku do jej potrzeb 
świadczenia z MOPR-u i wypowiada się w następujący sposób: Dobrze by 
było dostać takie dofinansowanie na turnus. Na wypoczynek sama sobie nie 
potrafię zebrać funduszy żeby gdzieś wyjechać, więc te turnusy ratują moje 
zdrowie. Ale to za rzadko, raz na dwa lata. (…) MOPR ma za mało pieniędzy, 
żeby wspierać osoby niepełnosprawne, którym trudniej jest zdobyć fundusze, 
pracę jakąś dostać. Za mało MOPR ma na to funduszy (W2W). 

Według większości badanych otrzymywana pomoc finansowa z MOPR-
-u jest niezadowalająca. Osoby z umiarkowanym stopniem niepełnospraw-
ności nie otrzymują dofinansowania takiego samego, jak osoby niepełno-
sprawne w stopniu znacznym (Przy moim rodzaju niepełnosprawności, mam 
stopień umiarkowany, nie zawsze na wszystko mogę otrzymać dofinansowa-
nie. Większe możliwości są przy stopniu znacznym niepełnosprawności. Ja się 
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nie kwalifikuję) (W7W). Oprócz tego wskazano na niewłaściwą lokalizację 
MOPR, co stwarza problem w dotarciu do danej placówki: „Jeżeli chodzi 
o lokalizację to myślę, że tutaj nie zostało to pomyślane. Nie był to ukłon 
w kierunku osób niepełnosprawnych. Tutaj przy ulicy Białej, był Miejski Ośro-
dek Pomocy Rodzinie i tutaj wiele lokali się zwolniło i można było zaadapto-
wać te pomieszczenia na MOPR (W18W).

Drugim istotnym źródłem wsparcia materialnego była rodzina i znajo-
mi. To właśnie na najbliższych mogli liczyć badani respondenci w trudnych 
sytuacjach. Rodzina w 51 przypadkach (co stanowi 43% ogółu badanych) 
przekazywała środki do życia swoim niepełnosprawnym członkom, poma-
gała im zaopatrywać się w lekarstwa, sprzęt rehabilitacyjny, zapewniała 
podstawowe artykuły spożywcze czy gospodarcze. Oprócz tego, ponosiła 
koszty utrzymania mieszkania, opłacała czynsz, gaz, energię elektryczną 
itd. Najważniejsza jednak kwestia, to udzielanie przez rodzinę podsta-
wowej opieki i wsparcia duchowego. W związku z tym, że jedynie 12% 
badanych była w stanie samodzielnie żyć, a pozostali wymagali stałej lub 
dorywczej pomocy w określonych sytuacjach, oczywistym był fakt dużego 
zaangażowania rodziny w zapewnienie osobom niepełnosprawnym warun-
ków do życia. Taka sytuacja wynikała ze wspólnego zamieszkiwania oraz 
oczywistej konieczności wspólnego gospodarowania posiadanymi środka-
mi finansowymi. Często osoby niepełnosprawne nie miały świadomości 
wydatków, które związane są z prowadzeniem gospodarstwa. Dotyczyło 
to głównie osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób z autyzmem, 
które z reguły nie uczestniczyły w tym zakresie w życiu rodziny. 

Dla części osób z niepełnosprawnościami (12% badanych) ratunkiem 
w ciężkich sytuacjach były pożyczki z banku. Natomiast 31 osób (26% 
badanych) starało się w trudnych finansowo dla nich chwilach radzić so-
bie samodzielnie – oszczędzać, zminimalizować wydatki, nie korzystać 
z pomocy ani instytucjonalnej, ani rodzinnej. 

2.1.5. Potrzeby finansowe osób z niepełnosprawnością

W toku badań starano się określić potrzeby finansowe osób z niepełno-
sprawnościami. Zasadnicze pytanie, jakie stawiano respondentom było 
następujące: „Na co przeznaczyłby/przeznaczyłaby Pan/Pani dodatkowe 
środki pieniężne”? Z wypowiedzi badanych wynikało, iż dodatkowe środki 
pieniężne przeznaczane byłyby ogólnie na poprawę jakości życia, w tym: 
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zakup podstawowych artykułów niezbędnych do codziennego użytku (wy-
żywienie, ubrania), opłaty za mieszkanie, spłatę kredytu, poprawę kondycji 
zdrowotnej, sprzęt rehabilitacyjny, wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne, 
realizację potrzeb kulturalnych (najmniej wskazań) i realizację innych 
potrzeb wskazywanych spontanicznie.

Potrzeby osób z niepełnosprawnością ruchową przede wszystkim 
koncentrują się na zapewnieniu dostępu do ciągłej, na odpowiednim po-
ziomie rehabilitacji fizycznej. Środki finansowe przeznaczone byłyby zakup 
sprzęt rehabilitacyjnego, np. nowe wózki inwalidzkich, opony do wózków 
itp. (85% badanych). Istotną potrzebą są różnego rodzaju zabiegi rehabili-
tacyjne (90%). Świadczy o tym przytoczona odpowiedź na pytanie „Na co 
przeznaczone byłyby pieniądze?”: (…) na zakup lekarstw, na zakup sprzętu 
rehabilitacyjnego, na zabiegi rehabilitacyjne (…) (W19R). Zdecydowana 
większość osób z niesprawnością ruchową zainwestowałaby w wyjazdy 
rehabilitacyjne oraz przystosowanie mieszkania do swoich potrzeb. Takie 
wskazania pojawiały się u prawie wszystkich badanych. Ze względu na 
często trudną sytuację materialną, niepełnosprawni ruchowo nie są w sta-
nie unowocześniać swojego sprzętu rehabilitacyjnego, ani też korzystać 
z dodatkowych zabiegów usprawniających. Wśród odpowiedzi na zadane 
pytanie o potrzeby osób z niepełnosprawnością ruchową pojawiały się  
też bardziej prozaiczne oczekiwania. Pieniądze przeznaczone byłyby na 
realizację najbardziej elementarnych potrzeb: (…) na odżywianie się lepsze, 
zainwestowałbym w sprzęt rehabilitacyjny, wózek konkretnie. Resztę prze-
znaczyłbym na różne formy wypoczynku, wyjazdy rehabilitacyjne, obozy, 
wczasy (W7R).

Osoby z chorobami psychicznymi zgłaszały chęć zaspokojenia swoich 
potrzeb zdrowotnych, rehabilitacyjnych i kulturalnych. Pieniądze prze-
znaczane byłyby na lekarzy i leki, rozrywkę, własny rozwój (np. dodatko-
we kursy), wyjazdy na wczasy, podróże, dodatkowe ćwiczenia ruchowe, 
zajęcia na basenie, komputer, suplementację diety, książki, itp. Środki 
finansowe potrzebne byłyby również na usamodzielnienie się, np. wyna-
jęcie samodzielnego mieszkania i oddzielenie się od rodziny. W grupie 
osób z chorobą psychiczna nie można było określić dominujących potrzeb, 
raczej były to potrzeby bez specjalnego przeznaczenia. Obszar potrzeb 
o stosunkowo istotnym znaczeniu dla tej grupy osób, to potrzeby dotyczące 
możliwości zapewnienia sobie żywności, ubrań, opłaty za mieszkanie czy 
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zakup podstawowego sprzętu domowego (15% badanych). Dla przykładu 
przytoczone są słowa jednego z respondentów utrzymującego się wyłącz-
nie z renty socjalnej, który dodatkowe środki przeznaczyłby: (…) właśnie 
na te, na te podstawowe potrzeby, na czynsz, gaz, światło, prąd, jedzenie, 
ubranie (W7P). Inna osoba stwierdziła, że (…) to ja bym wydała wtedy wię-
cej na jedzenie po prostu…. Zależy ile bym tych pieniędzy dostała: (W20P). 
Pozyskane pieniądze byłyby też przeznaczane na rehabilitację: (…) no to 
bym w pierwszej kolejności zadbała o zdrowie, czyli na pewno byłoby to na 
rehabilitację… (W18P). 

Opiekunowie osób z autyzmem dodatkowe finanse wykorzystaliby na 
zapewnienie opieki swoim dorosłym dzieciom: córka w godzinach pracy 
przebywa w placówce, potem nie mam nikogo, kto mógłby się nią zająć, trze-
ba byłoby komuś zapłacić (W10A). Wskazywano na konieczność stworze-
nia takiej instytucji, w której mogłyby przebywać osoby niepełnosprawne 
pod opieką specjalistów w godzinach popołudniowych. Istotne było także 
podwyższenie standardu życia: (…) wydałabym na potrzeby córki Patrycji: 
ubrania (lepsze), kino, teatr, wycieczki itp. (W11A); Jedzenie lepsze córce, 
mówię autentycznie, lepsze ubranie (W12A). Jeszcze inni niepełnosprawni 
z autyzmem przeznaczyliby dodatkowe pieniądze na: spłatę kredytów ban-
kowych; zakup sprzętu (komputer, telefon, samochód); realizację potrzeb 
kulturalnych (Myślę albo nad wyjściami do filharmonii, albo nad kupnem 
nowego telefonu – W20A) lub na wyjazdy na wypoczynek. 

Sytuacja materialna to obszar wymagający największego wsparcia 
w grupie osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jest to związane 
z wyłączeniem z rynku pracy opiekuna osoby niepełnosprawnej z powodu 
konieczności sprawowania ciągłej opieki nad niepełnosprawnym, dorosłym 
dzieckiem. Brak zaspokojenia podstawowych potrzeb warunkuje zazwy-
czaj brak możliwości formułowania i realizacji potrzeb wyższego rzędu. 
Z wypowiedzi wynikało, że najpilniejszą potrzebą jest zapewnienie spe-
cjalistycznej opieki osobom z niepełnosprawnością intelektualną wtedy, 
kiedy prawni opiekunowie nie są w stanie wypełniać funkcji opiekuńczych. 
W tej grupie niepełnosprawności również (podobnie, jak w grupie osób 
z autyzmem) pojawiały się wnioski o stworzenie takiej instytucji, do której 
w godzinach popołudniowych można by było zaprowadzić osobę z niepeł-
nosprawnością intelektualną w sytuacji tzw. wyższej konieczności, tzn., 
w sytuacjach losowych (np. wizyta opiekuna u lekarza, nieoczekiwane 
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zdarzenia itp.), w sytuacji braku możliwości zapewnienia opieki niepeł-
nosprawnemu (np. choroba opiekuna). Instytucja taka mogłaby zapewnić 
także tymczasową opiekę nawet wówczas, gdy opiekun osoby niepełno-
sprawnej jest zmęczony codziennymi obowiązkami i potrzebuje wypoczyn-
ku chociaż przez krótki czas. Dodatkowe środki finansowe przeznaczane 
byłyby na zapewnienie niepełnosprawnej osobie przyszłości, np. zakup 
mieszkania (np. Co dla nich mógłbym zrobić? Wpłacić pieniążki, niech by 
leżały. Jak umrę, to jakieś będą miały, bo ja takiej kwoty dużej odłożyć nie 
mogę – W16I), kursy nadające konkretne kwalifikacje, zakup komputera 
z odpowiednim oprogramowaniem, zapewnienie pomocy w wykonywaniu 
podstawowych czynności życiowych, czy wyjazdy na turnusy rehabili-
tacyjne. (Oto wypowiedź matki niepełnosprawnego intelektualnie syna, 
lat 26: Przede wszystkim, bardzo pragnę, nie byłam na turnusie od 2010 
roku z Pawłem, ja pragnę odpoczynku, gdzieś nad morze wyjechać, w ciszy, 
uspokoić nerwy. I on tak samo, i mąż tak samo. Pochodzić po morzu, posłu-
chać tego szumu, uwielbiam to. Potrzebuję ciszy, spokoju. Nie tego zgiełku, 
który teraz jest w związku z tą budową drogi. Paweł jest w ogóle głośny, bo 
jest z lekkim niedosłuchem i mówi głośno. Żeby ktoś mi to zasponsorował 
– W9I). W rozmowie z respondentami można było zidentyfikować bardziej 
podstawowe potrzeby – zakup jedzenia, lekarstw, ubrań, remont i przysto-
sowanie mieszkania do potrzeb wynikających z niepełnosprawności (np. 
przy sprzężonej niepełnosprawności), prywatne wizyty lekarskie. Niektó-
rzy badani wskazywali na potrzeby kulturalne: wycieczki, sprzęt grający, 
wczasy z rodziną itp.

Główna, niezaspokojona potrzeba finansowa osób z niepełnospraw-
nością wzroku związana jest z rehabilitacją i sprzętem optycznym. Na 
tę potrzebę wskazywało 60% badanych z tej grupy niepełnosprawności. 
Do najbardziej potrzebnego sprzętu, na którego zakup nie stać badanych 
należą: okulary, lupy, inny sprzęt powiększający, a także sprzęt udźwieko-
wiony (np. zegarek, telefon, sprzęt audiowizualny itp.), który ułatwiałby 
życie osób z tej grupy niepełnosprawności. Niepełnosprawni podkreślają, 
że sprzęt optyczny jest drogi i nie mogą sobie pozwolić na tak duży wyda-
tek. Na pytanie, na co przeznaczyliby dodatkowe środki, odpowiadali: Na 
pewno na nowe okulary, które by mi ułatwiły pracę, ponieważ pracodawca 
nie zapewnia zakupu okularów. Ewentualnie jakąś lupę, która też mi ułatwi 
czytanie… (W9W). Duża grupa osób z niepełnosprawnością wzrokową 
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zgłasza potrzebę przystosowania mieszkania do potrzeb wynikających 
z niepełnosprawności (np. remont mieszkania, wyposażenie mieszkania 
w odpowiednie sprzęty): W pierwszej kolejności na pewno na wyposażenie, 
doposażenie mieszkania (…), mam na myśli meble, ale też bieżące potrzeby 
i naprawy (W7W). Ponad połowa badanych osób z dysfunkcją wzroku 
widzi potrzebę rehabilitacji, tj. zabiegów rehabilitacyjnych, wyjazdów na 
turnusy rehabilitacyjne, czy zakupu leków: Przede wszystkim przeznaczy-
łabym takie środki na podreperowanie zdrowia swego. Chciałabym pojechać 
na turnus, który usprawniałby moje widzenie. Też kupowałabym sobie jakieś 
leki, które wzmacniają wzrok, bo są takie leki, ale są drogie (W2W). Inna wy-
powiedź: (…) na rehabilitację, mam wadę postawy, krzywy kręgosłup, cho-
dziłabym na dodatkowe zajęcia, ćwiczenia (…) (W11W). Wśród istotnych, 
a niezaspokojonych potrzeb znalazły się też podstawowe potrzeby egzy-
stencjalne (żywność, odzież). Pieniądze przeznaczone byłyby na: (…) na 
jakąś żywność, odzież, na podstawowe potrzeby, na codzienne życie (W3W); 
Przede wszystkim też jakąś żywność kupowałabym bardziej wartościowszą, 
ekologiczną, która by mój wzrok podtrzymywała (W2W). Mniej istotne pot-
rzeby, to potrzeby kulturalne, które wskazywane były tylko przez nieliczne 
osoby: (…) takie środki przeznaczyłabym na rozwój kulturalny, może kurs 
który pomógłby mi w dalszym kształceniu, czy życiu zawodowym, oczywiści 
w ramach takiego kursu, który by mi nie kolidował ze wzrokiem (W10W).

Osoby z niepełnosprawnością słuchową, w szczególności niepełno-
sprawni w stopniu znacznym i głębokim, jako przydatne wskazują przede 
wszystkim wideo-domofon, wideo-tłumacza, świetlną sygnalizację bez-
pieczeństwa, czy też sprzęty codziennego użytku (np. specjalny budzik). 
Szczególną wagę przywiązują do przystosowania mieszkania do własnych 
potrzeb i wyposażenia go w takie sprzęty i urządzenia, które ułatwiałyby 
im życie. Jedna z osób podkreśla konieczność posiadania video-domofonu 
oraz urządzeń audiowizualnych do komunikacji na odległość. Ważne jest 
także zadbanie o remont mieszkania: Mam mieszkanie od 30 lat nieremon-
towane – odnowiłbym łazienkę, korytarz a przede wszystkim to bym ocieplił 
mieszkanie. Tam jest wilgoć, od piwnicy wieje… dużo tam jest do zrobienia, 
a z renty nie odłożę na ten cel (W14G). Priorytetową potrzebą osób z dys-
funkcją słuchu jest dbałość o zdrowie i tym samym polepszenie komfortu 
codziennego funkcjonowania. Dodatkowe pieniądze przeznaczane byłyby 
na zakup lepszego aparatu słuchowego. Takie potrzeby zgłasza 45% osób 
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niedosłyszących: (…) na kupienie lepszego aparatu (W12G); Na pewno 
przeznaczyłabym je [pieniądze – przyp. autora] na nowy aparat słuchowy, 
okulary – mam wadę wzroku. Dużo wydatków mam – na baterie do im-
plantu, lekarstwa (W13G) lub inna wypowiedź: Na aparat słuchowy jakiś 
super. Bo są drogie, taki super to kosztuje 6 tys. i sam nie kupię (W20G). 
W wypowiedziach osób z dysfunkcją słuchu zdecydowanie rzadziej wska-
zywane były potrzeby wyższego rzędu, np. potrzeby kulturalne: brakuje 
na takie zainteresowania, na przykład na podróże chciałaby wyjechać gdzieś, 
na wycieczkę jakąś, ale musi tutaj ten swój budżet, musi się liczyć ze swoim 
budżetem mocno (W11G). Inne osoby chcąc się usamodzielnić oszczędzają 
pieniądze na zapewnienie sobie przyszłości: Dla mnie potrzebne jest miesz-
kanie i pieniądze. Żebym mógł mieszkać samodzielnie i żeby wystarczyło mi 
pieniędzy. I więcej nic nie potrzebuję. Pracę mam, mam gdzie chodzić, mam 
swoje zajęcia (W8G). 

2.2.2. Sytuacja mieszkaniowa osób z niepełnosprawnością

Część pytań ankiety skierowanych do osób z niepełnosprawnościami miesz-
kających w Białymstoku dotyczyła ich sytuacji mieszkaniowej. Warunki 
mieszkaniowe były zróżnicowane zarówno z powodu wieku badanych, 
rodzaju ich niepełnosprawności, samodzielności utrzymywania się oraz 
wspólnego lub samodzielnego prowadzenia gospodarstwa domowego. 

2.2.1. Samodzielność w prowadzeniu gospodarstwa domowego

Na podstawie analizy uzyskanych danych stwierdza się dużą zależność 
osób Z niepełnosprawnościami od osób trzecich. Zdecydowana większość 
badanych ze wszystkich grup niepełnosprawności (96 osób, tj. 80% po-
pulacji) mieszka z rodzinami. Tylko 21 osób prowadzi samodzielnie go-
spodarstwo domowe. 

Analizując poszczególne rodzaje niepełnosprawności na uwagę zasłu-
guje fakt, iż najmniej samodzielne są osoby z niepełnosprawnością intelek-
tualną oraz osoby z autyzmem. Osoby z niepełnosprawnością intelek-
tualną w 95% przypadków mieszkają z rodzinami. Mimo że respondenci 
to osoby w dojrzałym wieku (25% tej grupy badanej stanowią osoby 
mieszczące się w przedziale wiekowym 43 – 48 lat), to w dalszym ciągu 
funkcje opiekuńcze w rodzinie wypełniają rodzice. W szczególności odnosi
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TABELA 5. PROWADZENIE GOSPODARSTWA DOMOWEGO SAMODZIELNIE  
LUB WSPÓLNIE Z RODZINĄ

Sposób zamieszkania

Rodzaj niepełnosprawności
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N=20 N=20 N=20 N=20 N=20 N=20 N=120

Samodzielnie 1 7 7 - 4 2 21

Z rodziną 
(mężem/żoną/partnerem/

rodzicami/dziećmi/ rodziną) 
19 13 13 20 15 16 96

Specjalny ośrodek - - - - 1 2 3

Źródło: opracowanie własne

się to do niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym 
i znacznym. Wiele rodzin jest rozbitych i głównie matki zajmują się swoimi 
dorosłymi niepełnosprawnymi intelektualnie dziećmi. Tylko 1 mężczyzna 
(lat 47) mieszka sam, pracuje i samodzielnie prowadzi gospodarstwo do-
mowe. Jednak nawet i on do 45 roku życia mieszkał ze swoją matką. 

Wszystkie badane osoby z autyzmem to z kolei osoby młode. Ich wiek 
mieści się w przedziałach 23 – 28 lat u kobiet, 19 – 29 lat u mężczyzn. 
Wszystkie badane osoby autystyczne są pod opieką rodziców (100%). 

Z kolei wśród osób z dysfunkcją słuchu i wzroku oraz z niepełno-
sprawnością ruchową wiele jest takich, które założyły rodziny, posiadają 
współmałżonków, partnerów i/lub dzieci i wspólnie z nimi prowadzą go-
spodarstwo domowe. Samodzielnie mieszka 7 osób z niepełnosprawnością 
wzroku i 7 osób z niepełnosprawnością słuchu. W tych grupach niepeł-
nosprawności i tak większość dzieli mieszkanie z rodziną. Także osoby 
z niepełnosprawnością psychiczną w większości (60%) nie mieszkają 
samodzielnie.

Fakt wspólnego zamieszkiwania powoduje, że osoby z niepełnospraw-
nością tylko częściowo odpowiedzialne są za swoje warunki bytowe, 
w tym, warunki mieszkaniowe. W związku z tym, obowiązek przystoso-
wania mieszkania do potrzeb wynikających z niepełnosprawności jednego 
z członków spoczywa na całej rodzinie.
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RYSUNEK 12. OCENA MOŻLIWOŚCI SAMODZIELNEGO FUNKCJONOWANIA  
OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
Źródło: opracowanie własne

Analiza rezultatów badań umożliwiła ocenę samodzielności osób z nie-
pełnosprawnościami w zakresie funkcjonowania w życiu codziennym. 
Nie tyle interesowała nas kwestia samodzielnego mieszkania, ale przede 
wszystkim samowystarczalność w codziennych sytuacjach: obowiązki do-
mowe, samoobsługa, robienie zakupów, utrzymanie porządku itp. Subiek-
tywne odczucie samodzielności osób z niepełnosprawnością (a w przypad-
ku osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób z autyzmem brano pod 
uwagę także wypowiedzi opiekunów) jest dość wysokie. Aż 68% badanych 
stwierdziło, że są samodzielni, ale wymagają pomocy w określonych sytu-
acjach. Stałej pomocy oczekuje 20% badanych. Pozostała grupa stwierdza, 
że może sama mieszkać i jest całkowicie samowystarczalna.

Biorąc pod uwagę płeć respondentów bardziej samodzielnymi okazali 
się niepełnosprawni mężczyźni (19%) niż kobiety (3,5%). Ta część ba-
danych twierdziła, że może samodzielnie mieszkać i poradzi sobie z co-
dziennymi obowiązkami. Rezultat ten może wskazywać na to, że męż-
czyźni z racji wykonywanej pracy zawodowej (częściej niż kobiety) lub/i 
stopnia niepełnosprawności odczuwali większą niezależność od innych 
osób. W grupie osób, które wymagają pomocy w określonych sytuacjach, 
znalazła się z kolei zdecydowana większość kobiet (81%). Jednocześnie 
24% mężczyzn nie byłoby w stanie samodzielnie funkcjonować, wymaga 
bowiem stałej opieki osób trzecich.
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RYSUNEK 13. MOŻLIWOŚĆ SAMODZIELNEGO MIESZKANIA PRZEZ OSOBY  
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Z PODZIAŁEM NA PŁEĆ
Źródło: opracowanie własne

RYSUNEK 14. MOŻLIWOŚĆ SAMODZIELNEGO MIESZKANIA Z PODZIAŁEM  
NA RODZAJ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
Źródło: opracowanie własne
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Ze względu na rodzaj niepełnosprawności stałej opieki innych szcze-
gólnie wymagają osoby z niepełnosprawnością intelektualną (55%) oraz 
osoby z autyzmem (50%). Specyfika ich funkcjonowania uzasadnia wspól-
ne mieszkanie takich osób z innymi członkami rodziny. Osoby, głównie ze 
znacznymi i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności intelektualnej, 
mają zaburzoną percepcję rzeczywistości, ich myślenie nie osiąga poziomu 
myślenia abstrakcyjnego, mowa często jest zaburzona, nie realizowane 
są na odpowiednim poziomie inne funkcje psychiczne, takie jak pamięć, 
uwaga, spostrzeganie, wyobrażenia. Dlatego też nie są w stanie decydo-
wać o sobie w różnorodnych sytuacjach wynikających z dnia codziennego. 
Z kolei osoby z autyzmem lub Zespołem Aspergera wykazują duży poziom 
nieprawidłowości w komunikowaniu się oraz w relacjach z innymi. Wobec 
powyższego również muszą pozostawać pod opieką innych osób.

Osoby z dysfunkcją wzroku (90% badanych z tej grupy niepełnospraw-
ności) i słuchu (95% badanych) wymagają pomocy w niektórych sytu-
acjach. Ma to związek z wykonywanymi czynnościami życiowymi, ale 
też z możliwościami wynikającymi ze stopnia ich niepełnosprawności. 
Podobnie sytuacja przedstawia się u osób z chorobami psychicznymi. W tej 
grupie aż 85% badanych korzysta z doraźnej pomocy bliskich.

Z analizy rezultatów wynika, że osoby z niepełnosprawnością ruchową 
są najbardziej samodzielne i deklarują możliwość samodzielnego miesz-
kania.

2.2.2. Przystosowanie mieszkania do potrzeb wynikających 
z niepełnosprawności

Na podstawie wypowiedzi badanych stwierdzić można zróżnicowanie 
stopnia dostosowania mieszkania do potrzeb wynikających z niepełno-
sprawności. 

Osoby z niepełnosprawnością słuchową w większości mają dostoso-
wane mieszkanie do swoich potrzeb (60% badanych). Z reguły posiadają 
dzwonek z sygnalizacją świetlną, wideo-domofon lub domofon z sygnaliza-
cją świetlną. Zadbano o to we własnym zakresie. Część prac montażowych 
wykonywana była przez samego niepełnosprawnego lub członków jego 
rodziny. Wśród znajdujących się w mieszkaniu sprzętów ułatwiających co-
dzienne funkcjonowanie wymieniane były: zegarek wyposażony w wibra-
cję, komputer z możliwością korzystania z Internetu, czujnik świetlny do
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TABELA 6. PRZYSTOSOWANIE MIESZKANIA DO POTRZEB OSÓB  
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Sposób zamieszkania

Rodzaj niepełnosprawności

in
te

le
kt

ua
ln

a

sł
uc

ho
w

a

w
zr

ok
ow

a

au
ty

em

ru
ch

oa
o

ps
yc

hi
cz

na

Og
ół

em
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Samodzielnie 1 7 7 4 2 21

Z rodziną 
(mężem/żoną/partnerem/rodzica-

mi/dziećmi/ rodziną) 
19 13 13 20 15 16 96

Specjalny ośrodek - - - - 1 2 3

Źródło: opracowanie własne

wody. Część osób (30% osób z dysfunkcją słuchu) zgłasza potrzebę mo-
dyfikacji swojego mieszkania i dostosowania go do specyfiki funkcjono-
wania osoby niesłyszącej lub niedosłyszącej, Konieczną do zaspokojenia 
potrzebą jest posiadanie domofonu z sygnalizacją świetlną i/lub wideo-
-domofonu, wideo-kamery, świetlnego czujnika gazu. Wskazywano także 
na brak środków na częstą naprawę już posiadanego sprzętu, niszczenie 
wideo-domofonów przez innych lokatorów budynku, a także na brak 
należytego zainteresowania spółdzielni mieszkaniowych instalacją takich 
urządzeń.

Osoby z niepełnosprawnością wzrokową (30% osób niewidomych 
lub niedowidzących) dostosowują mieszkanie do własnych potrzeb we 
własnym zakresie. Z reguły jest to dodatkowe oświetlenie, antypoślizgowa 
posadzka w łazience, kabina prysznicowa zamiast wanny, drzwi przesuwne 
między pomieszczeniami. Ponad połowa osób z tej grupy niepełnospraw-
ności (60%) nie ma dostosowanego mieszkania do własnych potrzeb: 
Mieszkanie nie jest przystosowane do moim potrzeb. Chciałabym mieć lampę, 
taką dużą powiększającą, terakotę antypoślizgową, oświetlenie pod szafkami 
w kuchni, żeby lepiej było widać kontrast jak filiżankę stawiam, drzwi prze-
suwane na pewno też są potrzebne. Tego w mieszkaniu nie mam (W3W). 
Brak modernizacji mieszkania najczęściej tłumaczona jest brakiem środ-
ków finansowych. Na pytanie o dofinansowanie modernizacji z funduszy 
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PFRON respondenci zwracali uwagę na długi czas oczekiwania na udzie-
lenie pomocy, skomplikowane zasady wypełniania wniosków o dofinanso-
wanie, a także na restrykcyjne zasady przydzielania dodatkowych środków 
osobom niepełnosprawnym: Nie korzystałem, bo to jest dość skomplikowa-
ne, z tego co wiem to trzeba robić kosztorys, za który trzeba zapłacić. Musi 
to robić firma profesjonalna, za co pewnie chciałaby dużo pieniędzy za to. 
Robię to własnym sumptem. Jakoś muszę sobie radzić, bo korzystanie z tych 
barier nie dość, że wymaga kosztorysu, to jeszcze dołożenia pieniędzy, więc 
nie jest to możliwe (W9W). Zgłaszane najczęściej potrzeby, to: dodatkowe 
oświetlenie (szczególnie dla osób niedowidzących), zróżnicowane pod 
względem faktury i kolorów meble (szczególnie dla osób niewidomych), 
antypoślizgowe posadzki, likwidacja progów w drzwiach, udźwiękowione 
przedmioty codziennego użytku.

Osoby z niepełnosprawnością ruchową (65% badanych z tej grupy 
niepełnosprawności) nie mają przystosowanego mieszkania do potrzeb 
wynikających z niepełnosprawności. Niektóre z nich zgłaszają konieczność 
dostosowania warunków mieszkaniowych do swoich potrzeb (…) łazienkę 
chcę przystosować jakby do swoich potrzeb. Mam wannę, ale chcę kabinę, 
bo już 3 razy pośliznęłam się, upadłam do tyłu i głową uderzyłam. Mam 
porażenie lewostronne i jak wychodzę to muszę się trzymać, z lewej, a jak 
ślisko to wiadomo (W13R). Problem stwarzają niedostosowane sprzęty, za 
wysoko umieszczone włączniki światła, za wysoko zainstalowana umywal-
ka, zbyt wąskie drzwi, w których nie mieści się wózek inwalidzki itp.: Dla 
nas to nie są drobiazgi, dla innych może tak. Na przykład łazienki, wysoki 
zlew, włączniki światła (W7R). Często jednak potrzeby osób niesprawnych 
ruchowo nie ograniczają się do modyfikacji mieszkania, a mają szerszy 
wymiar. W swoich pomieszczeniach nauczyli się funkcjonować i twierdzą, 
że „sobie jakoś radzą”, lub mówią, że „dobrze jest jak jest”.

Niektóre osoby z autyzmem ze względu na własne bezpieczeństwo 
i indywidualne potrzeby – wymagają dostosowania mieszkania. Jedna 
z matek opisuje: (…) mój syn potrafi huśtać się na łóżku, że wymagało 
wzmocnienia. Potrzebny jest lepszy, mocniejszy materac. Mamy zabezpie-
czenia, wysokie ogrodzenie, żeby nie przeszedł, odpowiednie zamki szyfrowe 
(W9A). Jednak większość osób z badanej grupy (70%) nie widzi koniecz-
ności wprowadzania jakichkolwiek zmian. Na pytanie o zakres dostosowań 
w mieszkaniu, z reguły respondenci odpowiadali, że to ich nie dotyczy. 
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Podobnie było w przypadku w przypadku osób z niepełnosprawnością 
psychiczną (90%) oraz z niepełnosprawnością intelektualną (100%). 
Temat związany z przystosowaniem mieszkania do potrzeb wynikających 
z niepełnosprawności zazwyczaj kojarzył się im z brakiem możliwości sa-
modzielnego poruszania się i stworzeniem warunków do przemieszczania 
się po domu wózkiem inwalidzkim. 

2.2.3. Potrzeby w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego

Jedną z form usług społecznych kierowanych do osób wymagających 
wsparcia jest mieszkalnictwo wspomagane. Ma ono na celu przygotowa-
nie między innymi osób z niepełnosprawnościami do niezależnego życia 
w społeczności lokalnej. Polega ono na czasowym zamieszkaniu wyżej 
wymienionych osób poza rodziną pod całodobową opieką asystentów. 
Mieszkalnictwo wspomagane zazwyczaj rozpoczyna się treningiem miesz-
kaniowym realizowanym w lokalu mieszkalnym, który po etapie treningu 
może (lecz nie musi) stać się docelowym mieszkaniem wspomaganym. 
Celem treningu jest nabycie kompetencji prowadzenia samodzielnego go-
spodarstwa domowego i sprawnego wykonywania obowiązków związa-
nych z samoobsługą i obsługą mieszkania4. 

W trakcie prowadzenia wywiadu pogłębionego z osobami z niepeł-
nosprawnościami lub ich opiekunami prawnymi starano się ustalić, jakie 
jest zapotrzebowanie na takie mieszkania w mieście Białystok. Mimo że 
badana grupa była stosunkowo nieduża (N=120 osób), to można było 
zaobserwować pojawiające się ogólne tendencje w odniesieniu do badanej 
kwestii. 

Z analizy powyższych danych wynika, że istnieje wśród badanych osób 
duża grupa, która nie wyraża chęci korzystania z mieszkalnictwa wspoma-
ganego (31%). Wiele osób do tej pory nie analizowała takiej możliwości 
lub nie miała wiedzy na omawiany temat (27%). Na pytanie o mieszkania 
wspomagane często zadawane było pytanie A co to jest takiego?. Wiele też 
osób nie odnosiło do siebie możliwości skorzystania z tej formy wsparcia. 
Najczęściej twierdziły, że ich to nie dotyczy lub w ogóle nie odpowiadały

4 N. Marciniak-Madejska, Mieszkalnictwo wspomagane dla osób z niepełno-
sprawnością intelektualną, Niepełnosprawność i rehabilitacja 2014, nr 1, rok XIV,  
s. 94–116.
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TABELA 7. KORZYSTANIE Z MIESZKANIA WSPOMAGANEGO PRZEZ OSOBY  
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Korzystanie 
z mieszkania  

wspomaganego

Rodzaj niepełnosprawności

intelektualna słuchowa wzrokowa z autyzmem ruchowa psychiczna Ogółem

Korzystam - - - - - 2 2

Korzystałem/am - - 1 2 - 4 7

Chciałbym/ 
/chciałabym 
skorzystać

5 - 1 2 - 4 12

Nie chcę korzystać 8 - 11 9 2 7 37

Nie mam zdania  
(nie wiem; nie 

wiem co to jest)
7 - 3 3 16 3 32

Brak odpowiedzi - 20 1 4 1 - 26

Nie dotyczy - - 3 - 1 - 4

Źródło: opracowanie własne

na zadane pytanie. W badanej grupie mniejszość stanowią osoby, które 
aktualnie korzystają, korzystały w przeszłości lub też chciałyby w przy-
szłości skorzystać z tej formy wsparcia osób niepełnosprawnych (łącznie 
17,5% badanej populacji). 

Najbardziej mieszkaniami wspomaganymi zainteresowane były osoby 
z chorobami psychicznymi oraz i z niepełnosprawnością intelektualną. 

Osoby z niepełnosprawnością psychiczną (50% osób z danej grupy 
niepełnosprawności) zgłaszają potrzebę uzyskania wsparcia w zakresie za-
równo mieszkalnictwa, jak i pogłębienia świadomości ogółu społeczeństwa 
na temat specyfiki choroby. Wypowiadają się pozytywnie na temat swoich 
doświadczeń związanych z korzystaniem z mieszkania chronionego Z czę-
ści wsparcia już skorzystałam, bo mieszkałam przez jakiś czas w mieszkaniu 
chronionym, więc z takiego wsparcia skorzystałam i to bardzo dużo mi dało, 
i jeszcze jest coś takiego jak mieszkanie adaptacyjne i… być może też się poja-
wi szansa, że być może tam trafię. Wsparcia potrzebuję. Wsparcie jest. Ale my-
ślę, że jak tak spojrzeć na taką skalę ogólnomiejską, to jest to za małe wsparcie 
zdecydowanie na ilość osób chorujących. Bardzo trudno się dostać do takich 
miejsc (W1P). Jako argument za stworzeniem większej liczby „mieszkań  
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chronionych” i większym dostępem do nich niepełnosprawni podają: Bo 
można spróbować takiego właśnie bycia samodzielnego, sprawdzić się i ewen-
tualnie przygotować się jakoś na dalsze samodzielne mieszkanie (W1P). 
Inne osoby z chorobami psychicznymi również wyraziły zainteresowanie 
mieszkaniem wspomaganym widząc w tym szansę na usamodzielnienie: 
Przede wszystkim bezpośredni kontakt z terapeutą, że, czyli zawsze jak mam 
problem to mogę się zapytać kogoś o poradę… (W15P); chciałabym spróbo-
wać, byłoby to dla mnie dużym przeżyciem, ale uważam, że gdyby ktoś dał mi 
taką możliwość, to… to nawet nie powinnam odmawiać i słuchać się swoich 
lęków (W13P). Jeszcze inna osoba, korzystająca aktualnie z mieszkania 
wspomaganego, określiła na czym polegają zalety takiej formy wsparcia: 
(…) bo dużo się o sobie dowiaduję, jak budować relacje z ludźmi. I jest zawsze 
możliwość, aby porozmawiać z terapeutą bo, no codziennie właściwie mamy 
kontakt z terapeutami. Przez połowę dnia jest jedna terapeutka zazwyczaj, 
później jest. Też między sobą możemy się wspierać chociaż to tak różnie bywa 
(W18P); można spróbować takiego właśnie bycia samodzielnego, sprawdzić 
się i ewentualnie przygotować się jakoś na dalsze samodzielne mieszkanie 
(W1P). Osoby z niepełnosprawnością psychiczną chętnie skorzystałyby 
z pobytu w mieszkaniu chronionym, widząc w tym głównie szansę na 
próbę samodzielności.

Niektórzy opiekunowie osób z niepełnosprawnością intelektualną 
z dużą aprobatą wypowiadali się na temat tzw. mieszkań treningowych: 
Żeby było jak najwięcej i jak najczęściej, bo oni się uczą, a rodzice są trochę od-
ciążeni i człowiek śpi spokojnie, bo wie, że jest tam 24 na dobę opieka (W3I). 
Większość osób z niepełnosprawnością intelektualną mieszka z rodzicami, 
którzy zapewniają im opiekę. Jednak najbliżsi wyrażają obawę o przyszłość 
swoich dzieci. Są także zmęczeni ciągłą asystą swojemu niepełnospraw-
nemu dziecku. W mieszkaniach wspomaganych widzą zarówno szansę 
na usamodzielnienie osoby wymagającej wsparcia, ale także możliwość 
scedowania opieki na specjalistów. 

Osoby z autyzmem (10% osób tej grupy) wyrażają chęć samodzielne-
go mieszkania, mają jednak obawy, czy poradziłyby sobie z problemami 
dnia codziennego: „marzę żeby mieć własne mieszkanie, po prostu. Nie wiem 
czy ja sobie będę radził. Na przykład, się nie znam na rachunkach (W2A). 
Inna matka stwierdza: (…) zależy mi bardzo, by na terenie miasta powstał 
ośrodek, w którym syn miałby bezpieczna przystań, a ja mogłabym pojechać 
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do sanatorium, czy położyć się do szpitala (W9A). Jedna z matek dziecka 
z autyzmem opisała sytuację, kiedy zachorowała i w tym czasie jej dziec-
ko skorzystało z możliwości przebywania w mieszkaniu wspomaganym. 
Wskazała na korzyści tej formy wsparcia: (…) Osoby autystyczne potrzebują 
stałych warunków. Za tym poszła inicjatywa mieszkania wytchnieniowego, 
żeby można było zostawić go (patrz: syna) w warunkach komfortowych ze 
względu na mój spokój o niego. Musiałam pójść do szpitala, ze względu na 
nowotwór skóry, syn mógł pozostać w takim mieszkaniu. Ja nie mam komu 
zostawić syna, co zawsze napawało mnie lekiem, co mam w takiej sytuacji 
robić. Widząc chłopaków, jak się synem zajmują, wiedziałam, że w razie 
potrzeby zwrócę się do nich (W13A). 

Żadna z osób z niepełnosprawnością słuchową oraz ruchową nie 
była zainteresowana mieszkalnictwem wspomaganym.

2.3. Problemy osób z niepełnosprawnością w codziennym  
funkcjonowaniu

Na podstawie analizy rezultatów przeprowadzonych badań określone 
zostały najważniejsze problemy osób z niepełnosprawnościami, z jakimi 
borykają się w codziennym funkcjonowaniu. Ze względu na to, że poszcze-
gólne grupy niepełnosprawności zmagają się z odmiennymi trudnościami, 
zostaną one opisane oddzielnie.

2.3.1. Problemy w codziennym funkcjonowaniu osób z poszczególnych 
grup niepełnosprawności

Badane osoby z niepełnosprawnością intelektualną, głównie w stopniu 
umiarkowanym i znacznym nie są w stanie samodzielnie funkcjonować. 
Mają problemy z wykonywaniem zwykłych czynności dnia codziennego. 
Kłopot sprawia im zaplanowanie i przygotowanie posiłków, utrzymanie 
higieny osobistej, liczenie pieniędzy, robienie zakupów, załatwianie spraw 
urzędowych itp. Nawet osoby z niepełnosprawnością w stopniu lekkim 
stwierdzały, iż nie poradziłyby sobie same, np. mężczyzna z tym stopniem 
niepełnosprawności (lat 48), który prowadzi samodzielnie gospodarstwo 
domowe, pracuje w firmie sprzątającej i utrzymuje się z zarobionych 
pieniędzy również wykazał bezradność w sytuacjach urzędowych, czy 
podczas podpisywania umów o pracę itp. Zdecydowana większość osób 
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z niepełnosprawnością intelektualną mieszka z rodzicami. W większości 
przypadków – z matką. Niektórzy niepełnosprawni intelektualnie w stop-
niach głębszych uczęszczają na zajęcia Warsztatów Terapii Zajęciowej, 
które z reguły trwają do godziny 15.00. Niestety, brakuje takich miejsc, 
w których mogliby przebywać w godzinach popołudniowych: (…) rodzice 
mówią, że (dzieci) przychodzą z warsztatów jest godzina 15-sta i co dalej?… 
No i nie ma takiego miejsca, żeby zaprowadzić, żeby wysłać, tak, żeby wysłać 
syna, córkę (W17I).

Jako główny problem w codziennym funkcjonowaniu osoby z niepeł-
nosprawnością słuchową osoby badane wymieniały utrudnienia w komu-
nikacji, np. podczas wizyt u lekarza, przy załatwianiu spraw urzędowych, 
na poczcie itp. Osoby z problemami w zakresie słyszenia z reguły nie są 
rozumiane przez innych, a ewentualne swoje potrzeby zmuszone są za-
pisywać na kartce, w ten sposób komunikując się z innymi. Lekarze nie 
znają języka migowego, w placówkach zdrowia brak takiej osoby, która 
pełniłaby funkcję tłumacza języka migowego. W urzędach również brakuje 
osób znających język migowy. W codziennym życiu domowym i rodzin- 
nym również są liczne problemy: Jak dzieci krzyczą, płaczą, to tego nie sły-
szę. Nie rozumiem, co mówią słyszący, czasami piszę, ale ja piszę z błędami 
i nie zawsze da się to zrozumieć, np. w sklepie zakupy dla słyszącego łatwo 
jest zrobić, dla mnie jest bardzo trudno (W7G). Osoby z dysfunkcją słuchu 
wypowiadały się także na temat konieczności szerszego dostępu do usług 
tłumacza języka migowego, uzasadniając to następująco: W zakresie ko-
munikacji, tłumacz jest potrzebny. Gdybym miała tłumacza nie byłoby tych 
barier. Jak gdzieś muszę się dogadać, to piszę. Jak czegoś szukam w sklepie, to 
napiszę, np. w telefonie. To takie bariery, ale je pokonuję; Potrzebuję tłumacza 
języka migowego. Rozmawiam, ale czy rozumiem to, co ktoś do mnie mówi, to 
zależy od tego, jak ta osoba mówi i… nie wszystko rozumiem (W5G). Ważna 
jest także możliwość komunikowania się pisemnie na odległość: Bardzo 
potrzebne jest, aby telefonem można było wysłać SMS o pomoc do pogoto-
wia, umówić się na wizytę u lekarza (W5G). Istotna jest także informacja 
w formie pisemnej w miejscach publicznych, np. Żeby na dworcach były 
ekrany z wyświetlaną informacją (W6G) lub inna wypowiedź (…) miałem 
taką sytuację na dworcu PKP, że pociąg był opóźniony a ja nie słyszałem, 
a nie ma żadnych informacji dla niesłyszących (W4G). Osoby niesłyszą-
ce pomoc otrzymują zazwyczaj ze Stowarzyszenia Pomocy Niesłyszącym 
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MIG-iem: (…) tłumacze języka migowego pomagają w załatwianiu wielu 
spraw w urzędach (W2G).

Osoby z niepełnosprawnością wzrokową zdane są na pomoc urzęd-
ników przy wypełnianiu niezbędnej dokumentacji (np. w MOPR), jednak 
pomoc ta jest niewystarczająca Dużo jest do wypełnienia dokumentacji, ale 
treść dokumentacji jest zrozumiała, więc dużych trudności nie było w wypeł-
nieniu dokumentacji. Jeżeli urzędnik byłby skłonny pomóc w wypełnieniu do-
kumentacji, to byłoby łatwiej. Na dzień dzisiejszy urzędnicy nie chcą pomagać 
petentowi w wypełnianiu dokumentacji (W4W). Niewidomi i niedowidzący 
często spotykają się z brakiem zrozumienia ze strony urzędników, którzy 
niechętnie udzielają wsparcia: W urzędach jest to samo. Mówią proszę pod-
pisać tutaj. Ale gdzie. Tu przy ptaszku. Czasami zdarzy się urzędnik, który 
to rozumie, ale najczęściej cały czas trzeba akcentować, że jest się osobą 
niewidomą (W19W). Problemem jest także poruszanie się po urzędach 
i innych budynkach użyteczności publicznej ze względu na niewłaściwe  
oznakowanie pomieszczeń: (…) numerki na drzwiach w różnych instytu-
cjach też są bardzo źle oznaczone, albo takie kolory dobrane, że się nie da tego 
przeczytać za bardzo. Należałoby zwiększyć czcionkę i skontrastować napis 
z tłem w instytucjach) (W10W). Dla osób z dysfunkcją wzroku w stopniu 
umiarkowanym i znacznym problemem jest korzystanie z komunikacji 
miejskiej ze względu na niedostateczne oznakowanie autobusów i niedo-
stosowane ich do potrzeb niepełnosprawnych z tej grupy: Są jeszcze auto-
busy, które są starej daty i czasem jest trudno w dzień zobaczyć, jaki autobus 
przyjechał. Parę razy zdarzyło mi się pojechać autobusem nie w tym kierunku 
co chciałem, bo wsiadłem do innego numeru. Rozwiązaniem byłby zakup no-
wych autobusów lub naklejanie na szyby stosownych oznaczeń, żeby ludzie 
z niepełnosprawnością wzrokową mieli możliwość zobaczenia, jaki autobus 
podjechał) (W4W). Inny problem, to brak dostatecznej informacji dźwię-
kowej w autobusach: Często pomylę autobusy. Udźwiękowione w środku nie 
są. Były swojego czasu, ale teraz mniej (W19W). Brak również właściwej 
dla niedowidzących informacji na przystankach autobusowych pisanej 
z kontrastem, odpowiedniej wielkości czcionką: Po pierwsze – w telewizji 
nie ma napisów, po drugie – na dworcu PKP jest tylko informacja dźwięko-
wa podawana przez megafony, a nie ma informacji tekstowej (napisów) dla 
osoby niesłyszącej, chociażby o tym, że pociąg się spóźni. Słyszący usłyszy 
i idzie na herbatkę, a niesłyszący stoi i patrzy i nie wie co się dzieje (W2W); 
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Rozkład jazdy to trzeba czytać z lupą. Wieczorami rozkład jazdy jest za słabo 
oświetlony (W19W). Wskazują jeszcze na problem z samym oznakowaniem 
przystanków autobusowych, czy z poruszaniem się na przejściach dla pie-
szych („Przejścia, które są ze światłami, czasami jest za krótki czas przejścia, 
to jest też duży problem. W niektórych miejscach zielone światło jest zbyt 
krótkie. Sygnały dźwiękowe na przejściach są słabo słyszalne. To też jest duża 
przeszkoda w poruszaniu się) (W8W). Osoby niepełnosprawne w zakresie 
narządu wzroku wskazywały też na trudności w orientacji przestrzennej: 
muszę się nauczyć jak się poruszać, albo musi być instruktor orientacji, to zaj-
muje czas. Z tymi przewodnikami jest różnie (…) Największym problemem 
jest orientacja przestrzenna (W11W). Problem stanowi również wykony-
wanie czynności dnia codziennego, np. zakupów: jeżeli idziemy do sklepu, 
to musimy zobaczyć gdzie dany produkt leży, jaką ma cenę. A ceny są takie 
malutkie, że ich w ogóle nie widać. Czy jakieś numerki na drzwiach w różnych 
instytucjach też są bardzo źle oznaczone, albo takie kolory dobrane, że się 
nie da tego przeczytać za bardzo (W10W). Osoby z niepełnosprawnością 
wzrokową nie posiadają wiedzy o sprzęcie rehabilitacyjnym ułatwiającym 
życie. Nie są im udzielane tego typu informacje w instytucjach zajmujących 
się osobami z niepełnosprawnością (Bo czasami osoby niepełnosprawne 
mogą nie zdawać sobie sprawy, że mają określoną potrzebę, czy też możliwość 
ułatwienia sobie życia, bo zwyczajnie nie mają wiedzy o tym jak mogą sobie 
pomóc, jakiego rodzaju sprzęt jest dostępny na rynku, który może ułatwić 
życie. Instytucje, które nawet przyznają dofinansowanie nie udzielają takich 
informacji. Tylko odgórnie likwidacja barier takich i owakich. To są bardzo 
lakoniczne informacje) (W7W). Częstotliwość pomocy na dofinansowanie 
sprzętu również budzi kontrowersje (Mogłaby być w miarę częściej. Wnio-
ski można składać raz na trzy lata. Co trzy lata jest możliwy zakup jednego 
urządzenia lub jednego przedmiotu. Turnusy raz na trzy lata. Trzeba się 
wystać w dużych kolejkach żeby wniosek złożyć) (W8W).

Osobom z niepełnosprawnością ruchową problem w codziennym 
funkcjonowaniu sprawia bezpieczne poruszanie się. Przyczyną jest między 
innymi stan nawierzchni chodników dla pieszych: „wysokie krawężniki, 
nierówności na chodnikach (W2R). Matka dorosłej osoby z niepełnospraw- 
nością intelektualną z dodatkowym upośledzeniem narządu ruchu stwier-
dza, że: (…) ulica Powstańców to jest coś strasznego, po jezdni chodzić nie 
mogę, bo zaraz za mną trąbią, po chodnikach iść nie mogę, bo są dziury w tym 
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chodniku… (W2I). Inna osoba niesprawna ruchowo wskazuje na niedosto-
sowanie architektoniczne budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych: 
Brak wind w niektórych urzędach, jeszcze zbyt wysokie krawężniki sprawiają 
problem (W18R); największe to architektoniczne, są markety i wiadomo, 
żeby wejść do jakiegoś sklepu, to jest problem schodów (W14R); (…) najgo-
rzej jak muszę o kulach się poruszać bez protezy. to i zakupy ciężko zrobić 
i w ręce nie można nic trzymać i tedy jestem od kogoś uzależniony (W17R). 
Jeszcze inna osoba zwróciła uwagę na problem z transportem, który jest 
niedostosowany dla niepełnosprawnych. Kłopotem jest też poruszanie się 
po mieście: (…) przemieścić się z jednego końca miasta na drugi (W15R).

Osoby niepełnosprawne z autyzmem sprawiają problem głównie 
swoim bliskim. Z powodu powtarzających się stereotypii ruchowych mogą 
przejawiać zachowania autoagresywne lub agresywne. To z kolei wywołuje 
zniszczenia w gospodarstwie domowym. Matka dorosłej córki autystycznej 
opisuje sytuacje z życia codziennego w następujący sposób: Córka niszczy 
dużo rzeczy, np. rwie ubrania, buty, przedmioty wokół siebie – to rodzi koszty. 
Nie ma [CÓRKA – przyp. autora] wygórowanych preferencji żywnościowych, 
więcej kosztów ponosi się w związku z jej niszczycielstwem, także zasłon, fi-
ranek, naczynia. Np. wywołują w niej agresję nowe kubki i następnego dnia 
wszystkie są już pobite (W10A). Inna matka twierdzi, że zmiana w rytuale 
czynności jej dziecka wywołuje nieprzewidywalne zachowanie córki: (…) 
ja jestem samotną matką, że ja muszę w domu zająć się tylko nią. Potrafi 
mnie uderzyć, gdy nie idzie do ośrodka. Schemat jest zaburzony, pojawia się 
napięcie (W12A). Kłopoty pojawiają się podczas robienia zakupów przez 
osobę autystyczną, liczenia pieniędzy, przygotowywania posiłków itp.: nie 
zdaje sobie sprawy, jakie są realia, jakie są opłaty (W3A).

Osoby niepełnosprawne psychicznie również mają trudności w funk- 
cjonowaniu. Problem stanowi wykonywanie zwykłych czynności dnia co- 
dziennego, np. czynności porządkowych (pranie, sprzątanie itp.) oraz 
czynności organizacyjnych (np. zaplanowanie czynności, zaplanowanie 
porządku dnia itp.): (…) w załatwianiu różnych spraw urzędowych, potem 
pranie, sprzątanie… takie mam, takie codzienne trudności z tym (W6P); 
ciężko mi się (…) zorganizować, a jednak no jestem z mamą No to, to spa-
da bardziej na barki mojej mamy, niż na mnie, więc mam taką dogodność 
(W11P). Problemem jest też złe samopoczucie oraz apatia na skutek przyj-
mowania leków. Stany te dezintegrują zachowania: No często jestem senna. 
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Nie wiem czy to po lekach? To mnie uniemożliwia taką cały czas aktywność 
(W16P); Głównie pamięć jest bardzo zaburzona, koncentracja bardzo za- 
burzona, że gdzieś tam chodzę, gubię się, pytam ludzi, to jakoś mnie tam  
wyprowadzają, takie rzeczy no, pamięć głównie, No i ręce – ręce są nie- 
stabilne, po lekach głównie trzęsą się (W9P). Problemy psychiczne mają 
swoje konsekwencje w nieadekwatnej percepcji rzeczywistości mam na 
przykład problemy z koncentracją uwagi… No nie zawsze wszystko zrozu-
miem na przykład… gdzieś tam uciekam myślami na przykład (W20P). 
Zwrócono uwagę również na problem z pozyskaniem i utrzymaniem pracy: 
Mi potencjalną pracę najbardziej utrudniają lęki – dotyczące oceny, krzyku, 
mobbingu. Boję się, że szef będzie myślał, że mam jakąś poważniejszą chorobę 
psychiczną jak schizofrenia i pomyśli, że jestem wariatką (W2P).

2.3.2. Udział asystenta w czynnościach życiowych osób 
z niepełnosprawnością

Rezultaty uzyskane w badaniu pokazały, że osoby z niepełnosprawnościa-
mi z reguły nie korzystają z pomocy asystenta osoby niepełnosprawnej. 
Te osoby, które sporadycznie doświadczają pomocy wskazują na liczne 
trudności w jej uzyskaniu. 

RYSUNEK 15. POMOC ASYSTENTA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Źródło: opracowanie własne
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Osoby z niepełnosprawnością wzrokową częściej niż osoby z innych 
grup niepełnosprawności korzystają z pomocy asystenta osób niepełno-
sprawnych, jednak wskazują na problemy z uzyskaniem takiej usługi, np. 
Jak się dzwoni do asystentów, to trzeba dwa tygodnie czekać. W razie natych- 
miastowej potrzeby pomoc asystentów jest niedostępna. Chciałabym, żeby ta 
pomoc była szybsza, np. na drugi dzień (W3W). Osoby niewidome i nie-
dowidzące wyraźnie podkreślają potrzebę korzystania z tego typu świad-
czeń: (…) widzę taką potrzebę, szczególnie przy wyjazdach by się przydał. 
W Białymstoku też jest wskazana pomoc asystenta, szczególnie wieczorami, 
nowe miejsca, wyjście do opery, teatru, powrót wieczorem (W19W). Jedna 
z osób z dysfunkcją wzroku zwróciła uwagę na długi czas oczekiwania na 
usługę asystenta (…) dobrze by było, żeby była ta pomoc szybsza, czasami 
trzeba czekać tydzień. Może za mało ich jest? (W3W). 

Matka dorosłej osoby z niepełnosprawnością intelektualną, z którą 
przeprowadzano wywiad dostrzega również konieczność szerszego dostępu 
do usług asystenta osób niepełnosprawnych: (…) gdyby taki asystent przy-
szedł, posiedział dwie godziny, nawet trzy godziny, abym mogła spokojnie 
wyjść do lekarza…to by było dla mnie naprawdę duże udogodnienie (W2I). 
Według innej matki należy „przede wszystkim to zwiększyć liczbę chętnych 
do takiej asystentury (W13I). Jednocześnie podkreśliła, że przebywanie 
z asystentem, zamiast z rodzicami, jest dla jej dziecka niepełnosprawnego 
atrakcyjne i ważne dla rozwoju społecznego. 

W przypadku osób z niepełnosprawnością słuchu asystent powinien 
znać język migowy, by móc porozumiewać się z osobą niepełnosprawną. 
Na pytanie: Czy potrzebuje Pani pomocy asystenta? – uzyskano odpowiedź: 
Jeżeli asystent by migał, to tak (W1G).

Opiekunowie dorosłych dzieci z autyzmem potrzebują pomocy i wspar- 
cia asystenta osób niepełnosprawnych w wykonywaniu codziennych czyn-
ności opiekuńczych nad swoimi dziećmi: (…) gdybym mogła zostawić 
córkę pod opieką innych (…), to dałoby mi komfort życia. Ja proszę te, 
czy inne osoby o taka, czy inną przysługę, natomiast jest to zawsze pozycja 
prosząca. W którymś momencie człowiek ma dosyć (W10A). Wyrażają się 
też pozytywnie na temat roli trenera aktywności, by ten (…) wspomógł 
go w poszukiwaniach pracy, czego mój syn też nie chce do końca zaakcepto-
wać. (…) Ja widzę właśnie potrzebę asystenta, który by na przykład z nim 
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(patrz: synem) czasem poszedł załatwić jakieś formalności, bo w banku, na 
przykład, myślę, że sam by sobie nie poradził (W3A).

2.4. Potrzeby ekonomiczno-mieszkaniowe osób z niepełno-
sprawnością – podsumowanie

Jakościowa analiza danych uzyskanych w trakcie pogłębionego wywiadu 
z osobami z niepełnosprawnościami mieszkującymi w Białymstoku umożli-
wiła zdefiniowanie podstawowych potrzeb ekonomiczno-mieszkaniowych 
badanej populacji. W związku z tym określono grupy potrzeb, które łączą 
się bezpośrednio ze stanem posiadanych środków finansowych oraz wa-
runkami mieszkaniowymi badanych osób z niepełnosprawnościami:

l potrzeby finansowe (ekonomiczne);
l potrzeby mieszkaniowe;
l potrzeby opiekuńcze;
l potrzeby zdrowotne i rehabilitacyjne;
l potrzeby kulturalne;
l potrzeby związane z własnym rozwojem
l potrzeby komunikacyjne.

TABELA 8. WYKAZ POTRZEB EKONOMICZNO-BYTOWYCH OSÓB  
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Rodzaj  
niepełno- 

sprawności

Rodzaj 
potrzeb Potrzeby szczegółowe

Intelektualna ekonomiczne – zakup żywności i odzieży
–	 zakup lekarstw
–	 zakup sprzętu do gospodarstwa domowego

mieszkaniowe –	 remont i przystosowanie mieszkania do potrzeb wynikających z niepeł-
nosprawności (np. przy sprzężonej niepełnosprawności)

–	 zapewnienie niepełnosprawnej osobie przyszłości, np. zakup mieszkania
–	 dostęp do mieszkania wspomaganego (25% wskazań)

opiekuńcze –	 zapewnienie specjalistycznej opieki 
–	 zapewnienie pomocy dodatkowego opiekuna w wykonywaniu podstawo-

wych czynności życiowych
–	 pomoc asystenta osoby niepełnosprawnej
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zdrowotne 
i rehabili- 
tacyjne

–	 wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne
–	 prywatne wizyty lekarskie
–	 zabiegi rehabilitacyjne przy niepełnosprawności sprzężonej

kulturalne –	 zakup sprzętu komputerowego z odpowiednim oprogramowaniem
–	 wycieczki
–	 zakup sprzętu grającego
–	 wczasy z rodziną 

związane 
z własnym 
rozwojem

–	 kursy kwalifikacyjne przygotowujące do pracy

komunika-
cyjne

–	 dostęp do informacji

Wzrokowa ekonomiczne –	 zakup zdrowej żywności 
–	 zakup odzieży
–	 udźwiękowione przedmioty codziennego użytku

mieszkaniowe –	 przystosowanie mieszkania do potrzeb wynikających z niepełnosprawno-
ści (antypoślizgowe posadzki, kabina prysznicowa, drzwi przesuwne)

–	 wyposażenie mieszkania w odpowiednie sprzęty dla osób z dysfunkcją 
wzroku (dodatkowe oświetlenie, meble o zróżnicowanej fakturze i kolo-
rze, likwidacja progów w drzwiach)

–	 remont mieszkania
–	 bieżące naprawy w mieszkaniu
–	 wideo-domofon

zdrowotne 
i rehabili- 
tacyjne

–	 zabiegi rehabilitacyjne
–	 wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne
–	 zakup leków
–	 zakup sprzętu optycznego (okulary, lupy, inny sprzęt powiększający)
–	 zakup sprzętu udźwiekowionego (zegarek, telefon, sprzęt audiowizualny 

i in.)

opiekuńcze –	 pomoc asystenta osób niepełnosprawnych

kulturalne –	 Rozwój kulturalny (bez konkretnych wskazań)

Słuchowa ekonomiczne –	 niezbędne dodatkowe środki finansowe na artykuły pierwszej potrzeby 
(bez szczegółowego wskazania)

mieszkaniowe –	 przystosowanie mieszkania do własnych potrzeb 
–	 świetlna sygnalizacja bezpieczeństwa (np. świetlny czujnik gazu)
–	 sprzęty codziennego użytku wspomagane oświetleniem (np. specjalny 

budzik)
–	 remont mieszkania
–	 zakup mieszkania dla zapewnienia sobie przyszłości

komunika-
cyjne

–	 dostęp do usług tłumacza migowego 
–	 zakup urządzeń audiowizualnych do komunikacji na odległość
–	 wideo-domofon
–	 wideo-tłumacz
–	 wideo-kamera
–	 dostęp do informacji
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opiekuńcze –	 pomoc asystenta osoby niepełnosprawnej znającego język migowy

zdrowotne
i rehabilita-

cyjne

–	 zakup aparatu słuchowego wysokiej jakości

kulturalne –	 podróże, wycieczki 

Autyzm Potrzeby 
ekonomiczne

–	 podwyższenie standardu życia (bez konkretnego wskazania)
–	 zakup zdrowej żywności zgodnie z zalecaną dietą
–	 zakup dobrej jakości odzieży
–	 spłata kredytów

mieszkaniowe –	 zakup sprzętów domowego użytku
–	 zainstalowanie kabiny prysznicowej
–	 zainstalowanie zamków cyfrowych w drzwiach
–	 zakup innych przedmiotów zapewniających bezpieczeństwo

opiekuńcze –	 zapewnienie specjalistycznej opieki niepełnosprawnym osobom z auty-
zmem lub Zespołem Aspergera

–	 zapewnienie dodatkowej opieki specjalistów w godzinach popołud- 
niowych

–	 pomoc asystenta osób niepełnosprawnych przy wykonywaniu czynności 
dnia codziennego

–	 pomoc trenera aktywności

kulturalne –	 kino, teatr, filharmonia książki, rozwój zainteresowań
–	 zakup sprzętu elektronicznego (komputer, telefon) 
–	 wyjazdy na wypoczynek
–	 rekreacja

Ruchowa ekonomiczne –	 zakup podstawowych artykułów niezbędnych do codziennego funkcjono-
wania (wyżywienie, odzież)

–	 regulacja opłat za mieszkanie

mieszkaniowe –	 przystosowanie mieszkania do potrzeb wynikających z niepełnosprawno-
ści (antypoślizgowa posadzka, prysznic, likwidacja progów w drzwiach, 
drzwi rozsuwne podjazdy) 

–	 modernizacja mieszkania zainstalowanie włączników światła, umywalki 
na odpowiedniej wysokości, poszerzenie drzwi)

opiekuńcze –	 pomoc asystenta osób niepełnosprawnych przy wykonywaniu niektórych 
czynności 

zdrowotne
i rehabilita-

cyjne

–	 zakup sprzętu rehabilitacyjnego (wózki inwalidzkie, opony do wózków)
–	 zakup środków medycznych (lekarstw)
–	 zabiegi rehabilitacyjne
–	 turnusy rehabilitacyjne
–	 unowocześnienie sprzętu rehabilitacyjnego
–	 dodatkowe zabiegi usprawniające

Psychiczna ekonomiczne –	 zakup podstawowych artykułów niezbędnych do codziennego funkcjono-
wania (żywność, odzież, sprzęt gospodarstwa domowego)

–	 suplementacja diety
–	 regulacja opłat za mieszkanie
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mieszkaniowe –	 środki na usamodzielnienie się (np. wynajęcie samodzielnego 
mieszkania i oddzielenie się od rodziny)

–	 dostęp do mieszkania wspomaganego (50% wskazań)

opiekuńcze –	 opieka i pomoc specjalisty w mieszkaniu chronionym

zdrowotne
i rehabilita-

cyjne

–	 opieka lekarska
–	 zakup leków
–	 dodatkowe ćwiczenia ruchowe (np. basen)
–	 zabiegi rehabilitacyjne

kulturalne –	 zakup książek
–	 rozrywka i rekreacja (wczasy, podróże itp.)
–	 zakup sprzętu elektronicznego (komputer)

Źródło: opracowanie własne

U wszystkich badanych stwierdzono występowanie podobnych grup 
potrzeb, jednak odnotowano różnice w zakresie i jakości potrzeb szczegó-
łowych. Dominują potrzeby finansowe, ponieważ zapotrzebowanie na 
dodatkowe środki zapewniające odpowiedni standard życia (np. jedzenie, 
odzież, sprzęty codziennego użytku, opłaty za mieszkanie, suplementacja 
diety, dieta wynikająca z niepełnosprawności itp.) występowały we wszyst-
kich grupach niepełnosprawności. 

U wszystkich respondentów ważną grupę potrzeb stanowiły potrzeby 
mieszkaniowe. U osób z niepełnosprawnością ruchową oraz wzrokową 
przede wszystkim ważne było dostosowanie mieszkania do potrzeb wyni-
kających z niepełnosprawności. U osób z niepełnosprawnością ruchową, 
to – modernizacja lokalu zapewniająca swobodne poruszanie się, np. an-
typoślizgowa posadzka, montaż prysznica, likwidacja progów w drzwiach, 
montaż drzwi przesuwnych, poszerzenie drzwi. Natomiast u osób z dys-
funkcją wzroku, to – wyposażenie mieszkania w dodatkowe oświetlenie, 
meble o zróżnicowanej fakturze i kolorze, likwidacja progów w drzwiach, 
montaż wideo-domofonu, ale także modernizacja lokalu pod kątem swo-
body poruszania się (kabina prysznicowa, drzwi przesuwne, antypośli-
zgowa posadzka). Osoby z niepełnosprawnością słuchową potrzebują 
z kolei świetlnej sygnalizacji bezpieczeństwa (np. świetlny czujnik gazu), 
sprzętów codziennego użytku ułatwiających funkcjonowanie (np. specjal-
ny świetlny budzik). Potrzeby mieszkaniowe osób z niepełnosprawnością 
intelektualną oraz osób z chorobami psychicznymi koncentrowały się na 
możliwości usamodzielnienia się i oddzielenia od rodziny. Osoby takie 
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zgłaszały potrzebę dostępu do docelowych mieszkań wspomaganych oraz 
mieszkań treningowych. 

Potrzeby opiekuńcze zgłaszane były przez respondentów wszystkich 
badanych grup niepełnosprawności, jednak sposób ich interpretacji był 
zgoła odmienny. W grupie osób z niepełnosprawnością intelektualną i z 
autyzmem konieczne jest zapewnienie dodatkowej specjalistycznej opieki 
(szczególnie po to, by asystować osobie niepełnosprawnej przy wykonywa-
niu czynności codziennych), pomocy dodatkowego opiekuna (szczególnie 
w godzinach popołudniowych), pomocy asystenta osoby niepełnosprawnej 
i trenera aktywności oraz opieki specjalistów w mieszkaniach chronionych. 
Dla osób z niepełnosprawnością słuchową istotną potrzebą jest łatwiejszy 
dostęp do tłumacza języka migowego w sytuacjach społecznych. 

We wszystkich badanych grupach ważną potrzebą jest opieka zdro-
wotna i rehabilitacja. Na to składały się głównie turnusy rehabilitacyjne, 
opieka zdrowotna, dodatkowe zabiegi usprawniające (ich rodzaj i zakres 
uzależniony był od rodzaju niepełnosprawności), zakup nowoczesnego 
sprzętu rehabilitacyjnego (szczególnie w przypadku osób z niepełnospraw-
nością wzrokową, ruchową i słuchową), zakup niezbędnych leków.

Wśród wymienianych potrzeb znalazły się także potrzeby kulturalne. 
Nie były one priorytetowe dla żadnego respondenta, jednak wymieniano 
je ze zróżnicowaną częstotliwością w każdej grupie niepełnosprawności. 
Najczęściej wyrażano chęć uczestnictwa w życiu kulturalnym (teatr, kino, 
filharmonia, zakup książek, zakup sprzętu elektronicznego z oprogramo-
waniem itp.), wymieniano też podróże, wycieczki, wczasy z rodziną. 

Szczególnie dla osób z niepełnosprawnością słuchową ważne było za-
spokojenie potrzeb komunikacyjnych związanych z możliwością porozu-
miewania się z innymi osobami. Wskazywano tutaj na konieczność większej 
dostępności do pomocy tłumacza migowego, ale także do informacji o moż-
liwych formach wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Taka potrzebę mają 
również osoby z niepełnosprawnością intelektualną (ten rodzaj potrzeb 
często zgłaszali opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych osób). 

Tylko nieliczne osoby zgłaszały potrzebę własnego rozwoju (mowa 
tutaj była o dodatkowych, kwalifikacjach, kursach przysposabiających do 
konkretnego zawodu). W związku ze sporadycznością tego typu potrzeb 
– uznano je za usytuowane poza głównym nurtem potrzeb badanej grupy 
osób z niepełnosprawnościami.
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2.5. Podsumowanie i wnioski

Analiza jakościowa potrzeb socjalno-bytowych osób z niepełnosprawno-
ściami mieszkających w mieście Białystok uprawniła do sformułowania 
uogólnionych wniosków końcowych5:

WNIOSEK 1

Na jakość życia osób z niepełnosprawnością wpływ ma ich trudna sytuacja 
ekonomiczna.

REKOMENDACJE:

l Osoby z niepełnosprawnościami to grupa potrzebująca skutecznego 
i kompleksowego wsparcia socjalno-bytowego ukierunkowanego na 
poprawę jakości życia, szczególnie poprawę ich kondycji finansowej. 

l Wśród ogółu osób z niepełnosprawnością na szczególną uwagę w kon-
tekście sytuacji materialnej zasługują osoby z niepełnosprawnością 
intelektualną.

l Szczególny nacisk powinien zostać położony na stworzenie możliwości 
podejmowania przez niepełnosprawnych pracy i utrzymywania się 
z pracy zarobkowej. 

l Ważne jest udzielanie osobom z niepełnosprawnościami pomocy finan-
sowej w trudnych sytuacjach w celu podwyższania jakości ich życia.

l Istotne jest wsparcie ekonomiczne przy zakupie sprzętu rehabilitacyj-
nego.

l Należy zapewnić osobom z niepełnosprawnościami dofinansowanie do 
zakupu sprzętu elektronicznego (komputer).

l Wskazane jest wdrożenie planu pomocowego dotyczącego dofinanso-
wania wypoczynku dla osób z niepełnosprawnością.

5 Przy formułowaniu wniosków końcowych odwołano się do rezultatów projektu 
PFRON realizowanego w 2017 roku: Badanie potrzeb osób niepełnosprawnych. Raport 
końcowy. (2017). PFRON. W: https://www.pfron.org.pl/fileadmin/Badania_i_analizy/
Badanie_potrzeb_ON/Raport_koncowy_badanie_potrzeb_ON.pdf?utm_campaign= 
pfron&utm_source=df&utm_medium=download, [dostęp: 25.08.2018].
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l Należy podtrzymać aktywność zawodową opiekunów osób niepeł-
nosprawnych (szczególnie w stopniu znacznym) poprzez zapewnie-
nie ich dorosłym dzieciom opieki w postaci np. domów dziennego 
pobytu, popołudniowych klubów aktywności lub poprzez udziela-
nie pomocy w miejscu zamieszkania w celu utrzymania samodziel-
ności osoby z niepełnosprawnością.

WNIOSEK 2

Wśród osób z niepełnosprawnościami obserwuje się redukcję potrzeb 
do tych najbardziej podstawowych. Częstym zjawiskiem jest także brak 
umiejętności identyfikacji własnych potrzeb. Oprócz tego, osoby nie-
pełnosprawne nie posiadają należytej wiedzy na temat możliwych form 
wsparcia. 

REKOMENDACJE:

l Istotne jest podniesienie wiedzy osób z niepełnosprawnością na temat 
możliwości wsparcia. Podniesienie poziomu wiedzy na temat sposobów 
radzenia sobie w trudnych sytuacjach umożliwi aktywizację potrzeb 
wyższego rzędu.

l Osoby z niepełnosprawnością powinny otrzymywać kompleksowe in-
formacje na temat możliwego wsparcia. Sugeruje się stworzenie punktu 
konsultacyjnego, rozpowszechnienie informacji w mediach itp. 

l Informacje powinny być dostosowane do potrzeb osób z niepełno-
sprawnościami. 

l Osoby z niepełnosprawnością powinny otrzymać instytucjonalną po-
moc przy staraniu się o określone wsparcie.

l Należy zwiększyć możliwość załatwiania spraw urzędowych drogą 
elektroniczną (ma to szczególne znaczenie dla osób z niepełnospraw-
nością ruchową).

WNIOSEK 3

Osoby z niepełnosprawnością mieszkają w warunkach niedostosowania 
do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności.
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REKOMENDACJE:

l Wskazane jest przeprowadzenie rozpoznania warunków mieszkanio-
wych osób z niepełnosprawnością oraz określenie możliwych form 
wsparcia przy adaptacji mieszkania zgodnie z potrzebami wynikają-
cymi z niepełnosprawności.

l W miarę możliwości należy udzielać wsparcia finansowego na przy-
sposobienie mieszkania do indywidualnych potrzeb osoby z niepełno-
sprawnością.

l Istotne jest zwiększenie możliwości dostępu do mieszkalnictwa wspo-
maganego (mieszkań chronionych i mieszkań treningowych), szczegól-
nie w przypadku osób z niepełnosprawnością intelektualną, chorobami 
psychicznymi i autyzmem.

l Należy zabezpieczyć byt osób z niepełnosprawnością w przypadku 
choroby lub śmierci opiekuna (ta potrzeba jest podkreślana przez opie-
kunów osób niepełnosprawnych).

WNIOSEK 4

Osoby z niepełnosprawnością wymagają dodatkowej opieki i szerszego 
dostępu do usług opiekuna osoby niepełnosprawnej lub asystenta osoby 
niepełnosprawnej. Dla osób z dysfunkcją słuchu niezbędny jest łatwiejszy 
dostęp do usług tłumacza migowego w przestrzeni publicznej.

REKOMENDACJE:

l Należy zwiekszyć osobom z niepełnosprawnością możliwość korzysta-
nia z pomocy asystenta osób niepełnosprawnych. Należy upowszechnić 
tę usługę. Sugeruje się także zwiększenie możliwości pozyskiwania 
środków finansowych na ten cel.

l Niezbędne jest ułatwienie osobom z niepełnosprawnością słuchową 
korzystania z przestrzeni publicznej poprzez zapewnienie pomocy tłu-
macza języka migowego w instytucjach państwowych.

l Wskazane jest zwiększenie liczby tłumaczy języka migowego.
l Urzędnicy powinni wykazywać się większą wyrozumiałością wobec osób 

z niepełnosprawnościami i udzielać im niezbędnej pomocy i wskazówek  
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przy załatwianiu spraw. Sugeruje się przeprowadzenie szkoleń pracow-
ników dotyczących potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

WNIOSEK 5

Funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością w przestrzeni publicznej 
jest ograniczone z powodu niedostosowania jej do potrzeb wynikających 
z rodzaju niepełnosprawności.

REKOMENDACJE:

l Należy dostosować przestrzeń publiczną do potrzeb wynikających z ro-
dzaju niepełnosprawności.

l Istotne jest zapewnienie warunków architektonicznych odpowiednich 
do potrzeb osób z niepełnosprawnością, szczególnie osób z niepełno-
sprawnością ruchową (podjazdy, dostęp do instytucji kultury itp.).

l Potrzebna jest poprawa jakości stanu chodników dla pieszych, w celu 
stworzenia odpowiednich warunków do poruszania się osób na wóz-
kach inwalidzkich

l Wskazane jest czytelniejsze oznakowanie komunikacyjne (informacje 
dźwiękowe, informacje wspomagane oświetleniem, kontrasty, wielkość 
czcionki).

l Należy poprawić oznakowanie dla osób z niepełnosprawnością wzro-
kową (osób niedowidzących) w budynkach administracji państwowej.

l Należy zapewnić lepszą komunikację do Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie (dogodniejszy dojazd, względnie zmiana lokalizacji MOPR). 
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Rozdział III

REHABILITACJA OSÓB  
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Obecnie najważniejszym aktem prawnym stojącym na straży praw osób 
z niepełnosprawnością jest Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełno-
sprawnych. Art. 26 Konwencji stanowi, że Państwa Strony podejmą sku-
teczne i odpowiednie środki, uwzględniając wsparcie wzajemnie udzielane 
sobie przez osoby niepełnosprawne oraz wsparcie udzielane przez inne 
osoby, w celu umożliwienia osobom niepełnosprawnym uzyskania i utrzy-
mania możliwie największej niezależności, pełnych zdolności fizycznych, 
intelektualnych, społecznych i zawodowych oraz pełnej integracji i udziału 
we wszystkich aspektach życia społeczeństwa. 

1. W tym celu Państwa Strony zorganizują, wzmocnią i rozwiną usługi 
i programy w zakresie wszechstronnej rehabilitacji, w szczególno-
ści w obszarze zdrowia, zatrudnienia, edukacji i usług socjalnych, 
w taki sposób, aby usługi i programy:
a) były dostępne od możliwie najwcześniejszego etapu i były opar-

te na multidyscyplinarnej ocenie indywidualnych potrzeb i po-
tencjału,

b) wspierały udział i integrację w społeczeństwie oraz włączenie 
we wszystkie aspekty życia społeczeństwa, były dobrowolne 
i dostępne dla osób niepełnosprawnych możliwie blisko spo-
łeczności, w których żyją, w tym na obszarach wiejskich.
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2. Państwa Strony będą popierać rozwój szkolenia wstępnego i usta-
wicznego specjalistów i personelu pracujących w usługach rehabi-
litacji.

3. Państwa Strony będą promować dostępność, znajomość i korzysta-
nie w procesie rehabilitacji z urządzeń i technologii wspomagają-
cych, zaprojektowanych dla osób niepełnosprawnych1. 

RYSUNEK 16. SCHEMAT KOMPLEKSOWEJ REHABILITACJI
Źródło: K. Czechowski, A. Wilmowska-Pietruszyńska (2016, s. 43)2

Rehabilitacja rozumiana jest jako zespół kompleksowych działań, 
w szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, tech-
nicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych, zmierzających do 
osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyż-
szego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.3 
Idea rehabilitacji dotyczy człowieka – osoby w wielopłaszczyznowym jego 
funkcjonowaniu – zdrowotnym, ekonomiczno-socjalnym, społecznym, jak 

1 Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, W: https://www.rpo.gov.
pl/pl/content/konwencja-onz-o-prawach-os%C3%B3b-niepe%C5%82nosprawnych-0, 
[dostęp: 16.08.2018].

2 K. Czechowski, A. Wilmowska-Pietruszyńska, O potrzebie rehabilitacji kom-
pleksowej. Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania, 2016, 19, s. 43.

3 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2018, 05.11).

KATEDRA-w-kierunku-inkluzji_09_DRUK_popr.indd   70 2018-12-11   01:56:20



REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ    71

i w wymiarze godności życia4, co implikuje konieczność podejmowania 
skoordynowanych działań przez zespół specjalistów z różnych dziedzin, 
m.in. psychologów, pedagogów, terapeutów, doradców zawodowych, per-
sonelu medycznego. W związku z tym wyodrębnia się konkretne rodzaje re-
habilitacji: medyczną (leczniczą), psychologiczną, społeczną i zawodową. 

Istotę oddziaływań leczniczych stanowi podniesienie sprawności 
uszkodzonych narządów i funkcji lub całego organizmu5. W ich zakres 
wchodzą zabiegi protetyczne, chirurgiczne, leczenie farmakologiczne oraz 
rehabilitacja ruchowa. Mogą być one realizowane w warunkach ambu-
latoryjnych, domowych, stacjonarnych, a także w ośrodku lub oddziale 
dziennym. 

Celem rehabilitacji społecznej jest umożliwianie osobom z niepełno-
sprawnością aktywnego – na miarę ich potrzeb i możliwości rozwojowych 
– uczestnictwa w życiu kulturowym i społecznym. Poprzez zapewnienie 
im udziału m.in. w warsztatach terapii zajęciowej, turnusach rehabilita-
cyjnych, aktywnościach rekreacyjnych, sportowych itp. dąży się do:

1. wyrabiania zaradności osobistej i pobudzania aktywności społecz-
nej osoby niepełnosprawnej;

2. wyrabiania umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecz-
nych;

3. likwidacji barier, w szczególności architektonicznych, urbanistycz-
nych, transportowych, technicznych, w komunikowaniu się i do-
stępie do informacji;

4. kształtowania w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań 
sprzyjających integracji z osobami niepełnosprawnymi6.

Ważnym elementem strukturalnym rehabilitacji społecznej jest rehabi-
litacja zawodowa. Z uwagi na wartość pracy zawodowej w życiu dorosłym 
osób z niepełnosprawnością, rehabilitacja zawodowa często traktowana 

4 R. Ossowski, Teoretyczne i praktyczne podstawy rehabilitacji. Wydawnictwo 
Uczelniane WSP w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1999, s. 114.

5 T. Gałkowski, J. Kiwerski (red.), Encyklopedyczny słownik rehabilitacji, Pań- 
stwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1986, s. 283.

6 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2018, 05.11, rozdz. 3, art.9).
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jest jako odrębny rodzaj rehabilitacji. „Ma ona na celu ułatwienie osobie 
z niepełnosprawnością uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnie-
nia i awansu zawodowego przez umożliwienie jej korzystania z poradnic-
twa zawodowego, szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy”7.

Uzyskanie pożądanych efektów rehabilitacji nie jest możliwe bez aktyw-
nego włączenia się osoby z niepełnosprawnością w proces usprawniania. 
W odczuciu jednostkowym, jak i społecznym choroba, niepełnosprawność 
burzy system wartości człowieka – odbiera to, co jest dla niego cenne: zdro-
wie, pozycję społeczną, szansę na sukces, poczucie niezależności. Podobnie 
w odniesieniu do możliwości, które postrzegane są poprzez pryzmat utraty 
– przede wszystkim zdolności i umiejętności, niezbędnych do zaspokaja-
nia potrzeb oraz pełnienia określonych ról społecznych. Poczucie straty, 
niższej wartości dodatkowo niejednokrotnie potęgują trudności napotyka-
ne w najbliższym środowisku życia: fizycznym (bariery architektoniczne, 
urbanistyczne itp.) i społecznym (doświadczanie społecznej obojętności, 
ignorancji, litości itp.), które ograniczają a niekiedy nawet uniemożli-
wiają osobie z niepełnosprawnością pełne uczestnictwo w życiu rodzin-
nym, społecznym, kulturalnym, zawodowym. W odbudowaniu poczucia 
własnej wartości i odnalezieniu sensu życia niezbędna staje się pomoc 
psychologiczna. W rehabilitacji psychologicznej poprzez wypracowanie, 
wspólnie z osobą z niepełnosprawnością, celów rehabilitacji dąży się do 
uruchomienia mechanizmów motywujących jednostkę do radzenia sobie 
z nowymi sytuacjami egzystencjalnymi. To pomoc w zaakceptowaniu siebie 
(rozumianym jako niezgoda na zaistniałą sytuację), która otwiera jej dro-
gę do ponownego włączenia się w nurt życia codziennego i społecznego. 

Należy podkreślić, iż przedstawiony podział strukturalny systemu reha-
bilitacji ma znaczenie jedynie metodyczne, gdyż w praktyce rehabilitacja 
jest procesem ciągłym, a poszczególne jej rodzaje nakładają się i uzupeł-
niają.8 Obecnie, zgodnie z holistycznym (biopsychospołecznym) modelem 
niepełnosprawności w rozwiązywaniu problemów psychospołecznych osób 
z niepełnosprawnością tak samo ważne jest odpowiednie oddziaływanie 
na osobę usprawnianą, jak i na jej środowisko życia.

7 Ibidem, rozdz. 3, art. 8.
8 E. Kamusińska, Znaczenie kompleksowej rehabilitacji w integracji osób niepeł-

nosprawnych ze społeczeństwem. Studia Medyczne, 2008, 9, s. 84.
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3.1. Potrzeby osób z niepełnosprawnością w zakresie rehabilitacji

W badaniach wyróżniono pięć podstawowych grup potrzeb związanych 
z rehabilitacją, tj. zapotrzebowanie na:

l wsparcie finansowe,
l wsparcie rzeczowe (materialne),
l wsparcie instrumentalne (usługowe),
l wsparcie psychologiczne,
l wsparcie informacyjne.

Uzyskane rezultaty wykazały, iż wśród nich są potrzeby uniwersalne, 
typowe dla wszystkich osób z niepełnosprawnością oraz potrzeby spe-
cyficzne, charakterystyczne dla poszczególnych grup osób z określonym 
rodzajem niepełnosprawności. Korespondują one z trudnościami, jakie 
napotykają respondenci w zakresie rehabilitacji.

3.1.1. Zapotrzebowanie na wsparcie finansowe

Potrzeby finansowe (42%) – badani, niezależnie od rodzaju niepełno- 
sprawności, sygnalizowali zapotrzebowanie na wsparcie finansowe. W szcze- 
gólności zwracali uwagę na niedostateczne dofinansowanie do sprzętu 
rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych, leków, zabiegów rehabili-
tacyjnych oraz wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne. Część osób korzystała 
z prywatnych usług leczniczo-rehabilitacyjnych. Powodem takiego stanu 
rzeczy, najczęściej wskazywanym przez badanych, był zbyt długi okres 
oczekiwania na świadczenia medyczne w ramach NFZ. Na taki krok decy-
dowali się również niektórzy opiekunowie osób z autyzmem lub z niepeł-
nosprawnością intelektualną z uwagi na specyfikę zachowania dzieci, któ-
re, nie zawsze spotykając się ze zrozumieniem innych pacjentów, stanowiło 
źródło stresu zarówno dla osób z niepełnosprawnością, jak i ich rodziców: 
Jak brałam aparaty słuchowe i mi nie starczyło to kredyt wzięłam, a teraz 
trzeba kredyt spłacać i jeden i drugi i lekarstwa i ciężko dla nas jest (W2I); 
Jeśli chodzi o państwową rehabilitację to jest na niskim poziomie i trzeba 
brać prywatnie i ze swoich środków finansować (W3R); Pomoc finansowa 
na pewno. Dodatkowe zabiegi trzeba opłacić, a niestety mnie na to nie stać 
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(W1W); Jeżeli chodzi o aparaty słuchowe to wkład własny do ich zakupu jest 
bardzo duży i potrzebne jest wsparcie. Aparaty dobrej jakości kosztują bardzo 
dużo i mnie nie stać by płacić tak drogo (W6G); Do laryngologa ja muszę 
z nią pójść prywatnie, na NFZ jest chmara ludzi, ona nie zaczeka. Ludzie są 
różni, jedni współczują, puszczą bez kolejki a drugi będzie patrzeć z pogardą. 
Okazało się, że ona jest alergiczką a te leki są bardzo drogie. Wizyta u aler-
gologa kosztuje 200 złotych. Nie chodzi o to, że mi się nie chce, ale z nią nie 
mogę wyjść, ona będzie zaczepiała ludzi, gryzła zamki, może coś zniszczyć. 
Czy chcę, czy nie chcę, muszę płacić, ale muszę. Ale od roku chodzimy do 
laryngologa i jest lepiej (W12A).

Często ograniczone zasoby finansowe uniemożliwiały korzystanie nie 
tylko z rehabilitacji, lecz także zaspokojenie potrzeb asystenckich – po-
przez wynajęcie opiekuna na użytek poszczególnych, niezbędnych osobie 
niepełnosprawnej czynności: (…) żeby płacenia nie było tego asystenta 
(W2I).

3.1.2. Zapotrzebowanie na wsparcie rzeczowe

Potrzeby związane z zaopatrzeniem w przyrządy, urządzenia lub tech-
nologię (21%) – m.in. sprzęt rehabilitacyjny lub optyczny, przedmioty 
ortopedyczne, sprzęt umożliwiający/poprawiający słyszenie oraz sprzęt 
komputerowy, ale też różnego rodzaju urządzenia dnia codziennego poma-
gające niwelować ograniczenia związane z niepełnosprawnością. Zaspoko-
jenie tych potrzeb ściśle koresponduje z pierwszym obszarem dotyczącym 
zapotrzebowania na wsparcie finansowe. Ten rodzaj potrzeb deklarowany 
był głównie przez osoby z niepełnosprawnością ruchową (92%): Pomoc 
mogłaby być większa, dofinansowanie do wózka i innego sprzętu, środków 
urologicznych (W3R).

W przypadku osób niesłyszących (20%) wyraźnie zarysowuje się potrze-
ba większego dofinansowania (NFZ, PFRON) do zakupu aparatów słucho-
wych o wyższym zaawansowaniu technologicznym, a tym samym bardziej 
funkcjonalnych. To również potrzeba zwiększenia dostępu do aplikacji czy 
urządzeń przenośnych lub stacjonarnych (np. w wyposażeniu gabinetów 
lekarskich) do komunikacji tekstowej, rozmów wideo (tłumacz on-line), 
które ułatwiłyby niesłyszącym interakcje z ludźmi słyszącymi: (…) aparaty 
słuchowe dobrej jakości są naprawdę bardzo drogie. A słyszalność – tak jak ja 
miałam okazję i mam porównanie – to tak, jak powiedzenie: między niebem 
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a ziemią (W12G); Żeby było więcej możliwości dofinansowania. PFRON 
dofinansowuje tylko aparaty słuchowe, komputery, budziki wibracyjne, 
dzwonki świetlne. Dobrze byłoby, aby zwiększyć asortyment urządzeń 
uwzględnianych w dofinansowaniu (W2G). 

Podobna sytuacja zauważalna jest wśród osób z niepełnosprawnością 
wzrokową. Część z nich (15%) deklarowało zapotrzebowanie na nowy 
sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, urządzenia optyczne i lektor-
skie: No to komputer ten jeden był. W 2004 roku to było i do tej pory mi 
służy, daj Boże żeby jeszcze służył (W17W).

Z kolei w grupie osób z niepełnosprawnością intelektualną zaznacza 
się nie tylko słabe wyposażenie w sprzęt i urządzenia technologiczne, ale 
także niewielkie zainteresowanie opiekunów tym tematem (15%). Jest 
to z całą pewnością konsekwencja redukcji potrzeb w wielu rodzinach do 
potrzeb podstawowych, ale też często wynika z ich niewiedzy w tej materii. 
Zaobserwowany stan rzeczy uwidacznia potrzebę lepszego doinformowa-
nia opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną w zakresie moż-
liwości jak i procedur korzystania z przysługującego im dofinansowania 
z NFZ i PFRON-u do zakupu środków i sprzętu rehabilitacyjnego: O, ten 
komputer jest z PEFRON-u, to pierwszy raz, na 30 lat, raz dostaliśmy (W2I).

W trakcie badań pojawiła się również kwestia dotycząca wsparcia 
w zaopatrzeniu w urządzenia technologiczne osób z niepełnospraw-
nością w wieku emerytalnym: Jej rodzice, również osoby głuche również 
potrzebują skorzystać z Internetu, a dofinansowania do likwidacji barier 
w komunikowaniu się (np. do laptopów) nie dotyczą osób na emeryturze. 
A oni mają już skończone 70 lat. Ona chciała załatwić im laptop po to, żeby 
chociaż mogli się z nią kontaktować i nie. A laptop, smartfon są bardzo po-
trzebne głuchym do komunikowania się, rozmawiania przez komunikatory, 
wyszukiwania informacji w Internecie, jeżeli nawet nie piszą i nie czytają, 
to teraz jest dużo informacji w postaci filmików dla niesłyszących (strony 
dla głuchych w Internecie). Coraz więcej rzeczy jest tłumaczonych na język 
migowy i nie są one dostępne w TV a dużo filmów jest tłumaczonych w In-
ternecie. Są organizacje pozarządowe, które działają w Internecie, podają 
proste informacje jak coś załatwić, wszystko tłumaczą na język migowy Jej 
tato przychodzi do niej i ona pokazuje mu pewne rzeczy przez laptop, ale 
samodzielnie [w domu – przyp. autora] nie może on skorzystać. Dla taty to 
ciekawe, bo laptop jest duży, a smartfon jest mały. To chciałaby zmienić, to 
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jest ważne, bo wiek nie ma znaczenia. Ważne jest to żeby mieli oni kontakt 
ze światem i ten przepis należy zmienić (W9G).

3.1.3. Zapotrzebowanie na wsparcie instrumentalne   

Potrzeby związane z dostępnością rehabilitacji leczniczo-usprawniają-
cej (27%) – w tym obszarze badani sygnalizowali takie problemy, jak: długi 
czas oczekiwania na wizyty u specjalistów („kolejki”), odległe terminy za-
biegów rehabilitacyjnych w ramach świadczeń NFZ (czas oczekiwania od 6 
miesięcy do roku), niedostosowanie skali zabiegów do faktycznych potrzeb 
osób z niepełnosprawnością – ograniczanie ich najczęściej do jednej serii 
10 zabiegów, po której zakończeniu zachodzi konieczność powtórzenia 
całego procesu. 

Brak ciągłości rehabilitacji (interwały czasowe pomiędzy kolejnymi 
zabiegami rehabilitacyjnymi) to jeden z głównych problemów sygnali-
zowanych w szczególności przez osoby z uszkodzonym narządem ruchu 
(65%), które – co wydaje się być oczywiste – ze względu na charakter 
niepełnosprawności wymagają systematycznych i intensywnych działań 
rehabilitacyjnych i usprawniających. Trudności w dostępie do opieki zdro-
wotnej deklarowała również znaczna część osób z niepełnosprawnością 
słuchową (50%) i wzrokową (45%): Do specjalistów trzeba bardzo długo 
czekać, kolejki są. W tamtym roku chciałem skorzystać z wizyty u ortopedy 
i musiałem czekać pół roku (W5R); Chodzi o dostępność. Są takie przypadki, 
ze swojego doświadczenia i znajomych wiem, że po urazach trzeba czekać 
minimum kilka tygodni. To bez sensu. Słabo jest rozbudowana baza rehabili-
tacyjna, jak miesiącami czeka się na rehabilitację to bez sensu. Jak wszystko 
się pozrasta, to wszystko od początku trzeba (W7R).

Problem związany z dostępnością do różnych form rehabilitacji zauwa-
żalny jest także wśród osób ze spektrum autyzmu, szczególnie z cięższy-
mi jego postaciami. Opiekunowie uczestniczący w badaniach wskazywali 
na brak specjalistycznych usług dla dorosłych osób z autyzmem z niskim 
poziomem funkcjonowania. Sygnalizowali zapotrzebowanie na większe 
zainteresowanie sytuacją dorosłych osób z autyzmem ze strony innych 
instytucji, nie tylko Fundacji „Oswoić Świat”, pod opieką której pozosta-
wały ich dzieci. Zwracali uwagę na ograniczony dostęp do różnych ofert 
usług pomocowych, np. logopedycznych, psychologicznych, terapeutycz-
nych oraz na potrzebę zapewnienia ich dorosłym dzieciom możliwości 
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uczestnictwa w zajęciach warsztatowych, zwłaszcza w godzinach popo-
łudniowych i w weekendy. W wypowiedziach rodziców zdecydowanie 
wybrzmiewa potrzeba istnienia większej ilości miejsc/ ośrodków ca-
łodobowej opieki dla dorosłych osób z autyzmem: Długie oczekiwanie 
na rehabilitację, kolejki, kolejki, kolejki (W12A); Potrzeba stałych i małych 
ośrodków, w stałym zespole osobowym, najlepiej stałe miejsce. Nie ma takich 
miejsc żeby wyszedł na basen, (…) muszą być spełnione warunki dostosowane 
do syna. Wszystko może zaburzyć funkcjonowanie, jeden opiekun na dwóch 
podopiecznych to nie zawsze wystarcza (W9A); Więcej takich ośrodków, które 
zabezpieczają potrzeby osób upośledzonych całodobowo; szybką diagnozę 
i pomoc. (…) Myślę, że za mało jest takich domów jak ten. Nie ma gdzie się 
zwrócić w sytuacji, gdy trzeba pójść do szpitala. Brakuje nam dla tych osób 
dorosłych, w domach się kryją, ale dobrze byłoby mieć takie miejsce, gdzie 
można bezpiecznie zostawić. Tego jakoś nie ma w Białymstoku (W14A); 
W Białymstoku nie ma specjalistycznych usług dla takich osób. Nie spełniają 
kryteriów ani wymagań. Mówimy o osobach, które są na niskim poziomie 
funkcjonowania. Więc rodziny sobie radzą przy pomocy przyjaciół, znajo-
mych, rodzeństwa (W9A).

Kwestia dostępu do rehabilitacji fizycznej dotyczyła również osób 
z niepełnosprawnością intelektualną. Co istotne, problem ten zasadniczo 
pojawia się po 25 roku życia. W trakcie odbywania nauki szkolnej miały 
one zapewniony dostęp do aktywności fizycznej w placówkach edukacyj-
nych, natomiast po zakończeniu edukacji, jako osoby dorosłe, napotykają 
na poważne trudności/ograniczenia w dostępie do rehabilitacji ruchowej. 
Zdaniem rodziców istnieje silna potrzeba zapewnienia dorosłym osobom 
z niepełnosprawnością intelektualną większego dostępu do różnych form 
aktywności fizycznej, takich jak basen, siłownia, hipoterapia, zajęcia fit-
ness. 

W przypadku osób z niepełnosprawnością intelektualną i z autyzmem 
zauważalna jest również potrzeba większego dostępu do pomocy asy-
stenta osoby niepełnosprawnej. Ta forma wsparcia społecznego ważna 
jest także z punktu widzenia ich rodziców, pozwalając im na czasowe od-
ciążenie od całodobowej opieki nad dzieckiem czy nawet powrót do pracy: 
Za mało pomocy, potrzebny asystent z powołaniem, wycofuje się, mogłaby 
dużo więcej, nie mam się do kogo zgłosić, zwrócić. Nie wiem gdzie mam pójść, 
jestem zmęczona (W11A).
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W ramach obszaru związanego z dostępnością do rehabilitacji zde-
cydowanie zarysowuje się kwestia dotycząca wyjazdów na turnusy 
rehabilitacyjne. Chodzi tu o większy dostęp do informacji na temat or-
ganizowanych turnusów, większe dofinansowanie do wyjazdów, a przede 
wszystkim o możliwość częstszego uczestnictwa w tej formie rehabilitacji. 
Należy zauważyć, iż z wyjazdów rehabilitacyjnych korzystała niewielka 
liczba badanych i to najczęściej incydentalnie (1 – 2 razy). Były również 
osoby, które w turnusach uczestniczyły wyłącznie przed 18 rokiem życia. 
Regularny udział (co roku) zadeklarowała zaledwie jedna osoba z niepeł-
nosprawnością wzrokową: Raz byłem na wyjeździe, może z dziesięć lat temu 
to będzie (W19R); Tak wyjeżdżaliśmy, korzystając z dofinansowania stowa-
rzyszeń, ale kilka ładnych lat nie byliśmy nigdzie, to jeszcze była dzieckiem, 
jako osoba dorosła już nie (W11A, matka); (…) składam wnioski o turnusy 
rehabilitacyjne, mogę złożyć co drugi rok. Myślę, że osobom starszym 
takie turnusy przydałyby się co roku, bo jednak poprawić swoje zdrowie już 
w pewnym wieku należałoby częściej, zregenerować. Dobrze by było dostać 
takie dofinansowanie na turnus. Na wypoczynek sama sobie nie potrafię ze-
brać funduszy żeby gdzieś wyjechać, więc te turnusy ratują moje zdrowie. Ale 
to za rzadko, raz na dwa lata (W2W); Problem jest taki, że dofinansowanie 
na turnus dostaje tylko osoba niepełnosprawna, a opiekun już nie. Przecież 
osoba niepełnosprawna nie pojedzie sama, a opiekun musi płacić 100%. Nie 
wiem jak jest teraz, ale jak ja byłam na turnusie to było właśnie tak (W19W).

Nie jest kwestionowany fakt, iż jest to forma rehabilitacji istotna dla 
większości badanych. Systematyczny udział w turnusach rehabilitacyj-
nych jest ważny szczególnie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną  
i z autyzmem, spełniając w ich przypadku nie tylko funkcję rehabilitacyjną, 
ale też często będąc jedyną możliwością wyjazdu i wypoczynku dla tych 
osób i ich opiekunów.

Problem często podnoszony przez respondentów dotyczył trudności 
proceduralnych przy załatwianiu spraw urzędowych, np. przy ubiega-
niu się o dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego oraz likwidacji 
barier w komunikowaniu się. Jako przeszkody wymieniano takie aspekty, 
jak: biurokracja, długotrwałość, kryterium dochodowe, brak koordynacji 
między podmiotami pomocowymi: Pomoc jest dostępna, ale mogłoby to być 
bardziej ułatwione. Załatwianie wniosków przez Internet, a nie jeździć po kil-
ka razy, bo zawsze czegoś brakuje i trzeba po kilka razy jeździć (W3R); Oferty  
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pomocy są dostępne, ale to wszystko bardzo ciężko się załatwia. Wszystkie 
procedury są skomplikowane, bo np. aby dostać dofinansowanie do kom-
putera to trzeba do sklepu, do MOPR-u, potem z powrotem do sklepu, te 
faktury. Jak dostanie dofinansowanie to znowu zaczyna się nowa droga, bo 
to trzeba znowu do sklepu, że dostał, potem trzeba wpłacić wkład własny… 
to wszystko jest skomplikowane i to przeraża (W2G); Kiedyś ubiegałam się 
o dofinansowanie do aparatów słuchowych, ale tyle biegania, załatwiania, 
że głuchego to przerasta (W1G).

Potrzeba rehabilitacji społecznej – o znaczeniu tej formy rehabilitacji 
w życiu dorosłych osób z niepełnosprawnością świadczą wysokie wskaźniki 
uczestnictwa badanych w różnych aktywnościach społecznych. Niemniej 
jednak odnotowano również pewien niedosyt w tej materii odczuwany 
przez część osób z niepełnosprawnością/ ich opiekunów. Ten obszar potrzeb 
(deklarowanych przez 12% ogółu badanych) zaobserwowano szczególnie 
w grupie osób z autyzmem (20%), z niepełnosprawnością intelektualną 
i psychiczną (po 25%). Chodzi tu o większy dostęp do różnego rodzaju 
form aktywności społecznej: udział w zajęciach warsztatowych, wy-
cieczkach, wyjazdach rehabilitacyjnych, spotkaniach integracyjnych, 
grupach wsparcia oraz w innych formach rekreacji, dzięki którym 
osoby z niepełnosprawnością mają możliwość kontaktu społecznego 
z innymi ludźmi, rozwijania swoich zdolności i zainteresowań: (…)  
gdyby to były takie zajęcia łączące terapię z pasją, czyli właśnie na przykład fo-
tografia, a od razu uspołecznianie, to jak najbardziej czy jakieś komputerowe, 
te łączone z jakimś porozumieniem się (W3A); (…) dofinansowanie do jakichś 
tych wycieczek czy zajęć jakichś, na basen czy na siłownię (W8P); (…) może 
jeszcze rehabilitacja przez sport (W6W); (…) zastanawiałam nad warsztatami 
i orientowałam się gdzie te warsztaty terapii zajęciowej, (…) to uczy takiej 
samodzielności, żeby pokazywać, no nie wiem, różne takie działania, gdzie ci 
dorośli mogliby się rozwijać, nie to, że dostaną tą rentę, czy zasiłek. Pójdą coś 
porobią na tych warsztatach, albo jakieś wyjazdy, żeby mogli zwiedzać, (…) 
Każda, myślę, taka wycieczka, każde jakieś tam zwiedzanie rozwija i słownic-
two takiego dzieciaka i w ogóle dużo, dużo się dowiaduje (W9I).

Ta forma wsparcia ma ogromne znaczenie w budowaniu poczucia wła-
snej wartości osób z niepełnosprawnością oraz ich pozytywnych relacji 
z otoczeniem społecznym. Ma również istotną wartość dla opiekunów 
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osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną – uczestnictwo 
ich dzieci w różnych aktywnościach rehabilitacji społecznej daje im chwilę 
wytchnienia od obowiązków związanych z opieką i rehabilitacją dziecka, 
ale też wzmacnia wewnętrznie rodzinę, daje rodzicom siły w zmaganiu 
się z problemami dnia codziennego.

Ważny jest również aspekt temporalny w rehabilitacji społecznej. Wska-
zywano potrzebę działań ukierunkowanych na włączenie, integrację 
społeczną osób z niepełnosprawnością podejmowanych jak najszyb-
ciej od momentu utraty przez nie sprawności: Stworzenie projektu, który 
zapewniałby pomoc ludziom świeżo po urazach i wyciągać ich z domów, i żeby 
nie byli pozostawieni sami sobie w domach (W2I).

Inny problem podnoszony przez badanych w trakcie wywiadów do-
tyczył korzystania przez osoby niesłyszące z takich form rekreacji, 
jak np. kino, teatr, opera, gdzie niezbędnym warunkiem aktywnego 
uczestnictwa jest zapewnienie im możliwości korzystania z usługi 
transkrypcji na język migowy (komunikaty wyświetlane w języku mi-
gowym) lub pomocy tłumacza języka migowego. Podobnie przedsta-
wia się sytuacja w przypadku wycieczek, które swoją funkcję poznawczą 
spełniają tylko wówczas, gdy niesłyszącym w zwiedzaniu nowych miejsc 
towarzyszy tłumacz języka migowego: Żeby było więcej pieniędzy, dofi-
nansowania dla tłumaczy (…). I jeszcze dodatkowo, żeby było więcej do-
finansowań na kulturę i rozrywkę, żeby na wycieczkę można było pojechać 
z tłumaczem – tego jest za mało (W17G).

Ogromne znaczenie terapeutyczne dla wielu osób z niepełnospraw-
nością ma praca zawodowa (rehabilitacja zawodowa)9: (…) dostał staż 
w kinie i pracował w kinie. Więc, dla mnie to jest bardzo ważne i ja to doce-
niam, bo w kinie to ja wręcz widziałam jak się rozwijał (W3A). 

Potrzeby związane z komunikacją – ten rodzaj potrzeb, sygnalizowanych 
głównie przez osoby z niepełnosprawnością słuchową, ściśle korespon-
duje z poprzednim obszarem potrzeb związanych z dostępem do opieki 
zdrowotnej i rehabilitacji. Praktycznie wszystkie badane osoby niesłyszące 
wskazały na występowanie bariery komunikacyjnej. Z jednej strony słaba 

9 Zagadnienie rehabilitacji zawodowej szerzej omówione zostało w rozdziale 
raportu dotyczącym aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością.
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znajomość języka polskiego mówionego i pisanego (lub jej brak) wśród 
osób niesłyszących, z drugiej strony – nieznajomość polskiego języka mi-
gowego (PJM) przez lekarzy, rehabilitantów, urzędników w instytucjach 
społecznych (MOPR, PFRON, Urząd Miejski) utrudniała, a niekiedy wręcz 
uniemożliwiała badanym osobom z niepełnosprawnością słuchową korzy-
stanie z dostępnych form rehabilitacji. W takiej sytuacji problematyczne 
było załatwianie różnych spraw urzędowych (np. wypełnianie wniosków 
o dofinansowanie w MOPR) oraz związanych ze stanem zdrowia (np. 
umawianie /odwoływanie wizyt w poradniach zdrowia, trudności w zro-
zumieniu zaleceń lekarskich, z odczytaniem recept, przy zakupie leków 
w aptece itp.). 

Zgodnie z Ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania 
się 10 osobom niesłyszącym przysługuje prawo do korzystania z pomocy tłu-
macza języka migowego w kontaktach z organami administracji publicznej 
i podmiotami leczniczymi, przy czym zobligowane są one do zgłoszenia 
takiej potrzeby co najmniej 3 dni przed planowaną wizytą. Nasuwają się 
pytania: A co z sytuacjami niezaplanowanymi? Co ma uczynić osoba głucha 
np. w sytuacji nagłej choroby? Jak umówić/ odwołać telefonicznie wizy-
tę u lekarza? Jak w nocy wezwać pogotowie ratunkowe? Badane osoby 
niesłyszące starały się „na własną rękę” radzić sobie w takich okoliczno-
ściach, np. korzystając z aplikacji mobilnej usług video-tłumacza języka 
migowego zainstalowanej w smartfonie, pisząc SMS-y, prosząc o pomoc 
znajomą osobę słyszącą. Ogromną pomoc w tym zakresie świadczą im rów-
nież tłumacze języka migowego ze Stowarzyszenia Pomocy Niesłyszącym 
MIG-iem. W obliczu napotykanych trudności komunikacyjnych kluczową 
potrzebą osób niesłyszących, deklarowaną przez 95% badanych, jest więk-
szy dostęp do tłumaczy języka migowego w przestrzeni publicznej: 
Są sytuacje w życiu, kiedy mam umówiony termin wizyty i chcę go odwołać, 
z jakiejś przyczyny nie mogę być i nie mam jak bo jestem niesłysząca i nie 
mogę zadzwonić i odwołać tej wizyty. (…) Na pewno ciężko jest umówić się, 
bo nie ma tam tłumaczy, komunikacja jest trudna (W6G); W aptece jak kupu-
ję tabletki to nie dogadam się: nie powiem ani nie napiszę. Potrzebna pomoc 
w komunikowaniu się (…) potrzebna też w pisaniu (W8G); Brak tłumaczy  

10 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach 
komunikowania się (Dz.U. Nr 209, poz. 1243).
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języka migowego, np. w nocy jak wezwać pogotowie, zostaje sama z sobą. 
Czasami każą jej coś podpisać a ona nie rozumie i czuje się jak we mgle: nie 
wie co podpisuje, dlaczego. W szpitalach, na pogotowiu, na policji żeby byli 
tłumacze, to jest najbardziej potrzebne (W9G).

3.1.4. Zapotrzebowanie na wsparcie psychologiczne

Potrzeba wsparcia psychologicznego – jest to potrzeba uniwersalna, 
odnotowana w każdej analizowanej grupie osób z niepełnosprawnością. 
Ogólny wskaźnik zapotrzebowania na ten rodzaj pomocy w badanej po-
pulacji osób wyniósł 21%, co oznacza, że co piąta badana osoba zadekla-
rowała potrzebę pomocy psychologicznej. Najmniejsze zainteresowanie tą 
formą wsparcia stwierdzono wśród osób z niepełnosprawnością ruchową 
(10%). W grupie osób z niepełnosprawnością psychiczną niewielką liczbę 
wskazań (15%) należy tłumaczyć tym, iż większość osób z tej grupy miało 
zapewnioną pomoc psychologiczną. W pozostałych grupach wskaźniki pro-
centowe zapotrzebowania na wsparcie psychologiczne były zdecydowanie 
wyższe i wynosiły odpowiednio: po 30% wśród osób z niepełnosprawno-
ścią intelektualną i słuchową, 25% – w grupie osób z niepełnosprawnością 
wzrokową i 20% – wśród osób z autyzmem. 

W analizowanym obszarze respondenci odczuwali deficyt w zakresie 
dostępu do pomocy psychologicznej, zwłaszcza indywidualnej oraz 
potrzebę zwiększenia częstotliwości spotkań z psychologiem: I pomoc 
psychologiczna to by mi się przydała, bo często jak człowiek ma trudności 
finansowe, czy też jakieś niepowodzenia z powodu niemożliwości dotarcia, to 
człowiek tak w środku przeżywa to wszystko i pomoc psychologiczna bardzo 
by mi się przydała (W2W); Taka pomoc psychologiczna, szczególnie dla osób 
niewidomych. Przydałby się gabinet (W19W).

Należy podkreślić, iż w przypadku osób z autyzmem i z niepełnospraw-
nością intelektualną wsparcie psychologiczne potrzebne jest nie tylko 
tym osobom, ale także ich opiekunom (rodzicom). Niejednokrotnie 
zachodzi również potrzeba objęcia wsparciem całej rodziny: [Córka] 
wycofuje się, mogłaby dużo więcej, nie mam się do kogo zgłosić, zwrócić. Nie 
wiem gdzie mam pójść, jestem zmęczona (W11A); Gdy potrzebowałam wy-
jechać do sanatorium, musiałam zrezygnować, bo mąż zachorował a nikt nie 
chciał się zająć moim synem, nie było placówki ani miejsca gdzie mogłabym 
go przekazać (W09A).
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Na szczególną uwagę zasługują osoby niesłyszące, które wskutek ba-
riery komunikacyjnej praktycznie pozbawione są możliwości korzystania 
w naszym mieście z pomocy psychologa. Podstawowym warunkiem sku-
teczności tej formy rehabilitacji jest swobodna rozmowa pacjenta z tera-
peutą. Taką możliwość stwarza psycholog znający język migowy, a ta-
kiego specjalisty – jak wynika z wypowiedzi badanych osób niesłyszących 
– nie ma w Białystoku. Należy podkreślić, iż tego problemu nie rozwiąże 
nawet tłumacz języka migowego. To na tyle intymna sfera, że przebywanie 
w tym samym pomieszczeniu czy tłumaczenie osoby trzeciej, która nie jest 
związana z pacjentem i przede wszystkim nie jest psychoterapeutą, mija 
się z celem. Może on wziąć udział w pierwszym spotkaniu osoby głuchej 
z psychologiem, jednakże w dalszej terapii – z oczywistych względów – nie 
może już uczestniczyć: Myślę, że kwestie psychologiczne to na pewno bardzo 
się przydają, czasami zwątpienie przy szukaniu pracy, gdzie pracodawcy sły-
szą, że nie słyszysz… chociaż ja bardzo dobrze mówię… to jest po prostu… 
a jak Pani czegoś nie usłyszy, nie zrozumie, to ja nie będę odpowiadał za coś 
tam… takie upokarzanie, człowiek się bardzo dołuje, więc na pewno pomoc 
psychologiczna jest potrzebna. Na pewno nie jest to tylko mój problem, bo on 
dotyczy całej społeczności głuchych (W12G); W Białymstoku nie ma psycho-
loga, który zna język migowy. Korzystałam w Warszawie. Mogłabym pójść 
z tłumaczem umówić się, ale jest kolejka (W9G).

3.1.5. Zapotrzebowanie na wsparcie informacyjne

Potrzeby związane z dostępem do informacji – w przypadku badanej 
populacji osób, niezależnie od rodzaju niepełnosprawności – wyraźnie wi-
doczny jest deficyt pomocy doradczej i informacyjnej (35%). Część osób 
z niepełnosprawnością/ ich opiekunowie nie ma wystarczającej wiedzy na 
temat dostępnych ofert pomocy, nie orientują się gdzie i jakiego rodzaju 
wsparcie mogą otrzymać. Co istotne, nie dysponując taką wiedzą, często 
nie podejmują także żadnych działań zaradczych w celu zmiany istnieją-
cego stanu rzeczy. Poważnym utrudnieniem w poszukiwaniu wsparcia, 
wskazywanym przez respondentów, jest rozproszenie informacji – brak 
miejsca, w którym mogliby uzyskać kompleksową wiedzę dotyczącą tera-
pii, systemu wsparcia i innych kwestii ważnych z punktu widzenia osoby 
z niepełnosprawnością i jej rodziny: Dostęp do wiedzy nie jest łatwy. Trzeba 
wyszukiwać w Internecie, dowiadywać się od znajomych. Takiej wiedzy nie 
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ma, żeby konkretna informacja była. Ja nie dotarłam (W2W); Nie do koń-
ca posiadam wiedzę w zakresie usług rehabilitacyjnych. Coś wiem, ale nie 
zaszkodziłoby mi żeby dowiedzieć się więcej (W11W); Potrzebna nam jest 
jakaś informacja, chociaż jakieś tablice informacyjne, bilbordy, że tu np. te 
Stowarzyszenie prowadzi to i tamto, taką rehabilitację, pływanie, jazdę na 
rowerku, (…) Po prostu brak jest informacji. Brak… (W17I).

Potrzeba wsparcia informacyjnego zauważalna jest szczególnie w gru-
pie osób z niepełnosprawnością intelektualną. Chociaż ich opiekunowie nie 
artykułowali tego wprost, to jednak z ich wypowiedzi można wywniosko-
wać, iż często czują się oni zmęczeni, osamotnieni w zapewnieniu swoim 
dzieciom odpowiedniego, adekwatnego do ich potrzeb, wsparcia terapeu-
tyczno-rehabilitacyjnego. Nie znają procedur postępowania by uzyskać 
dofinansowanie, nie radzą sobie z nimi, nie wiedzą do kogo zwrócić się 
o pomoc. W konsekwencji często nie ubiegają się o należne ich dzieciom 
wsparcie: Tak powiem szczerze, że nie wiem, bo tak się przyzwyczaiłam 
do takiego życia, że ja sobie innego już nie wyobrażam, żebym gdzieś tam 
musiała go wozić, no nie wiem. Może, na pewno są jakieś możliwości, ale ja 
nie wiem (W16I); (…) człowiek jest zmęczony, nie wiem, nie korzystam, nie 
mam siły żeby szukać, ale nie znalazłam (W14A).

Niektórzy opiekunowie podejmowali kwestie dotyczące przyszłości 
ich dzieci, sygnalizując jednocześnie potrzebę porad prawnych w tym 
zakresie. Takie sytuacje (co prawda incydentalne) zanotowano w grupie 
osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną: (…) może by się 
przydała jakaś forma [porady prawne – przyp. autora] dla rodziców, jak 
zabezpieczyć na przyszłość, no nie wiem (W14A).

W przypadku osób niesłyszących, oprócz wskazanych wyżej trudności, 
zasadniczy problem w dotarciu do informacji stanowi bariera komunika-
cyjna. Tym samym po raz kolejny ujawnia się potrzeba zapewnienia im 
większego dostępu do tłumaczy języka migowego: Nie wiem… żeby słyszący 
i głusi mieli równe szanse, np. słyszący mają łatwiejszy dostęp do informacji, 
zawsze wcześniej je otrzymują, głusi później o wielu rzeczach się dowiadują, 
ktoś musi ich o tym poinformować (W1G); Jakieś porady prawne, np. żeby 
jakieś nowe przepisy prawne, ustawy wyjaśnić. Potrzebny też tłumacz żeby 
wyjaśniał (W6G).

Istotność wsparcia informacyjnego dla badanych osób z niepełnospraw-
nością i ich rodzin ilustruje nie tylko wskaźnik zapotrzebowania na ten 
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rodzaj wsparcia (35%), ale także próba podawania przez wielu z nich 
propozycji rozwiązania tego problemu, m.in. poprzez organizowanie 
kampanii informacyjnych, utworzenie punktu/ centrum informacyj-
nego stacjonarnego w mieście czy aktywnej strony internetowej dla 
osób z niepełnosprawnością: Takie kampanie informacyjne, co, gdzie. Żeby 
w jednym miejscu można było więcej spraw załatwić, że osoba niepełnospraw-
na przychodzi i nie musi latać po 10 urzędach żeby wszystko załatwić. Ja 
wiem, że nie zawsze się da, bo jedna instytucja jest tu a druga tam, więc nie 
zawsze się da (W9W); Przede wszystkim to taki punkt informacyjny, gdzie 
mogłyby takie osoby z rozmaitymi niepełnosprawnościami mogły się zgłaszać. 
Udzielać niepełnosprawnym informacji gdzie mogą się zgłaszać po pomoc, 
informację. To bardzo by pomogło (W2W); Stworzyć taki punkt, gdzie ludzie 
by się dowiadywali o wszystkich możliwościach (W8W); Ja przede wszystkim 
myślę, że bardziej to nagłośnić. Kto, gdzie, czym się zajmuje. Gdzie można 
znaleźć dostęp do tego kogoś, żeby skorzystać z tych rehabilitacji, ale to przede 
wszystkim muszą być jakieś informacje. Nie wiem od kogo, skąd. My nie wie-
my kto, gdzie co prowadzi. Jedni drugim by przekazywali. (…) Potrzebna 
nam jest jakaś informacja, chociaż jakieś tablice informacyjne, bilbordy, że 
tu np. te Stowarzyszenie prowadzi to i tamto, taką rehabilitację, pływanie, 
jazdę na rowerku, (…) Po prostu brak jest informacji. Brak… (W17I).

W obszarze dostępności do informacji podejmowano również kwestie 
dotyczące kompetencji pracowników instytucji społecznych (MOPR, 
PFRON) i ochrony zdrowia oraz ich zaangażowania w udzielanie oso-
bom z niepełnosprawnością odpowiedniego wsparcia informacyjnego: 
Więcej takich osób, które mają większą wiedzę na ten temat; może w tych 
instytucjach przeszkolić pracowników, żeby mieli większą wiedzę na ten te-
mat. Zanim coś jest tworzone, to z osobami, które potrzebują rehabilitacji to 
konsultować (W11W); (…) są finansowane sprzęty niektóre dla osób nie-
widzących i okazuje się, że nie mają pojęcia o tym (…) Słaby jest przepływ 
informacji. Trzeba dopytywać, dzwonić. I nie zawsze jest kompetentna 
informacja. Sami nie wiedzą (W19W); (…) żeby pracowali ludzie, którzy 
rozumieją, z podejściem do tych ludzi, nie tylko, że przychodzą do pracy, cięż-
ko znaleźć takich ludzi, którzy są oddani (W14A); Jeśli chodzi o instytucje 
wspierające, to często spotykamy się z takimi sytuacjami, że osoby są zbywane 
i niechętnie, nie zawsze dostają odpowiedź na to, o co pytają. (…) Ważne żeby 
być otwartym na drugiego człowieka (W1W); Czasami dogaduje się pisząc, 
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ale to długo trwa i urzędnicy niecierpliwią się i często czuje się spławiana, bo 
nikt nie chce na piśmie jej wyjaśniać (W9G); Jeśli idzie o lekarzy, specjalistów, 
którzy wydają orzeczenia to nie informują na ten temat [możliwych formach 
pomocy dla ON – przyp. autora]. Ja pamiętam dostałam orzeczenie o niepeł-
nosprawności to nawet nie wiedziałam czy mogę zapisać się do PZN-u. Jeśli 
chodzi o jakieś ulgi, to też nie wiedziałam. Nie poinformowano mnie o tym. 
Dopiero potem dowiedziałam się przez znajomych (W2W).

3.2. Wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością  
w obszarze rehabilitacji

3.2.1. Formy otrzymywanego wsparcia społecznego

Analogicznie, jak w przypadku analizy potrzeb osób z niepełnosprawno-
ścią w zakresie rehabilitacji, wyodrębniono pięć rodzajów otrzymywanego 
wsparcia społecznego: 1) finansowe, 2) rzeczowe (materiale), 3) instru-
mentalne (usługowe), 4) psychologiczne, 5) informacyjne.

3.2.1.1. Wsparcie finansowe
Uzyskane rezultaty wskazują, iż jest to forma wsparcia, z której korzystało 
najwięcej badanych osób z niepełnosprawnością (84%). W ramach tej 
pomocy otrzymywali dofinansowanie do różnych form usług leczniczo-
-usprawniających, wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne, do sanatorium. 
To również częściowe wsparcie finansowe badanych osób przy zakupie 
sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych, przy likwidacji 
barier technicznych oraz w zakresie komunikowania się.

Forma rehabilitacji, na którą respondenci otrzymywali dofinansowanie 
warunkowana była podstawowymi potrzebami wynikającymi z rodzaju 
posiadanej niepełnosprawności. 

W przypadku osób z niepełnosprawnością ruchową było to głównie 
dofinansowanie do wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne (65%) i zakupu 
sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych (55%). Co piąta 
osoba uzyskała również wsparcie finansowe w zakresie likwidacji barier 
komunikacyjnych i technicznych.

Osoby z niepełnosprawnością wzrokową, podobnie jak respondenci 
z uszkodzonym narządem ruchu, deklarowały otrzymywanie wsparcia 
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finansowego przy zakupie sprzętu rehabilitacyjnego (50%) i wyjazdach 
na turnusy rehabilitacyjne (45%), a także przy likwidacji barier komuni-
kacyjnych (40%).

Wśród osób z niepełnosprawnością słuchową zaobserwowano dwa ob-
szary wsparcia finansowego: w zakresie zaopatrzenia w aparaty słuchowe 
(60%) i likwidacji barier w komunikowaniu się (70%). Dofinansowanie 
dotyczyło zakupu sprzętu komputerowego (laptopa). Należy podkreślić, 
iż znaczna część osób niesłyszących z tej pomocy skorzystała tylko jeden 
raz i to wiele lat temu. Tylko nieliczni (15%) otrzymali dofinansowanie 
do turnusów rehabilitacyjnych oraz likwidacji barier technicznych (zakup 
wideodomofonu).

W grupach osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną 
wskaźniki otrzymywanego wsparcia finansowego były już zdecydowanie 
niższe. Opiekunowie zaledwie 10% osób z autyzmem i 5% osób z niepeł-
nosprawnością intelektualną zadeklarowali doświadczanie pomocy finan-
sowej przy zakupie przyrządów, urządzeń do rehabilitacji (np. wkłucia 
do pompy insulinowej, aparaty słuchowe). Równie niekorzystne wyniki 
uzyskano w przypadku dofinansowania do wyjazdów na turnusy rehabili-
tacyjne: 15% w grupie osób ze spektrum autyzmu i 10% – w grupie osób 
z niepełnosprawnością intelektualną.

RYSUNEK 17. FORMY USŁUG REHABILITACYJNYCH DOFINANSOWANE W BADANEJ 
GRUPIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
Źródło: opracowanie własne
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Z przeprowadzonych wywiadów wynika, że dofinansowanie w ob-
szarze rehabilitacji fizycznej było mało istotną formą pomocy dla osób 
z niepełnosprawnością psychiczną. Mamy bowiem do czynienia z osobami, 
które nie mają raczej bezpośrednich potrzeb w tym zakresie, zwłaszcza 
w kontekście przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego.

3.2.1.2. Wsparcie rzeczowe
W przypadku badanych osób ten rodzaj wsparcia ściśle korespondował 
z pomocą finansową otrzymywaną na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, 
przedmiotów ortopedycznych, urządzeń do likwidacji barier technicznych 
oraz w komunikowaniu się. Niestety, brak danych na temat otrzymywa-
nego wsparcia rzeczowego w innej postaci nie pozwolił na pełniejsze zi-
lustrowanie tego obszaru pomocy. Z materiału badawczego wynika, iż 3 
osoby z niepełnosprawnością słuchową posiadały implanty ślimakowe (im-
plantacja w dzieciństwie). Ponadto 1 osoba niesłysząca otrzymała aparaty 
słuchowe, których zakup w całości sfinansowała jej uczelnia. Były to apa-
raty o wysokim zaawansowaniu technologicznym, które służyły jej przez 
wiele lat. Obecnie posiadane aparaty słuchowe, sfinansowane z własnych 
środków przy wsparciu z NFZ, oceniane jako niższej jakości.

3.2.1.3. Wsparcie instrumentalne
Kwestią kluczową z punktu widzenia osób z niepełnosprawnością jest 
zapewnienie im możliwości partycypacji w tych formach rehabilitacji, 
które niezbędne są dla poprawy ich stanu zdrowia i psychospołecznego 
funkcjonowania. Za optymalny uznaje się stan kompleksowej rehabilitacji, 
dostosowanej do indywidualnych potrzeb jednostki. 

W badanej populacji osób z niepełnosprawnością rozkład wskaźników 
procentowych udziału w poszczególnych rodzajach rehabilitacji był zbli-
żony. Prawie 40,0% osób korzystało z rehabilitacji leczniczej. W ramach 
świadczeń opieki zdrowotnej NFZ wymieniano takie usługi, jak: leczenie 
farmakologiczne, szpitalne, protetyczne, poradnictwo specjalistyczne oraz 
wyjazdy do sanatorium. Zbliżony wskaźnik (39%) uzyskano w przypadku 
uczestnictwa osób z niepełnosprawnością w rehabilitacji ruchowej. Ponad 
2/5 badanych miało zapewnione wsparcie psychologiczne. Zdecydowanie 
najwięcej osób (65%) zadeklarowało korzystanie z różnych form aktywno-
ści realizowanych w ramach rehabilitacji społecznej: z terapii zajęciowej 
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(34%), turnusów rehabilitacyjnych (30%), zajęć warsztatowych (plastycz-
nych, teatralnych, fotograficznych, komputerowych itp.), wyjazdów, wy-
cieczek (25%). 

RYSUNEK 18. UDZIAŁ BADANYCH OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W RÓŻNYCH 
RODZAJACH REHABILITACJI
Źródło: opracowanie własne

Poniższej omówione zostały kwestie dotyczące korzystania z trzech form 
rehabilitacji: 1) medycznej, 2) ruchowej i 3) społecznej. Informacje na temat 
rehabilitacji psychologicznej omówiono w kolejnym podrozdziale 3.2.1.4.

Osoby z niepełnosprawnością ruchową najczęściej korzystały z reha-
bilitacji ruchowej (70%) oraz turnusów rehabilitacyjnych (75%). Udział 
w obu rodzajach rehabilitacji odbywał się głównie w ramach przynależ-
ności do Podlaskiego Stowarzyszenia Sportowego Osób Niepełnospraw-
nych „START”. Liczba osób z niepełnosprawnością ruchową korzystających 
z innych form rehabilitacji była już zdecydowanie mniejsza: 20% osób 
korzystało ze świadczeń opieki zdrowotnej, 25% – z terapii zajęciowej.

W grupie osób z autyzmem wskaźniki partycypacji w rehabilitacji były 
nieco niższe, ale też zbliżone do siebie. Wynosiły odpowiednio: 55% – dla 
rehabilitacji ruchowej, 45% – rehabilitacji medycznej i 30% – rehabilitacji 
społecznej.

Wyraźny deficyt wsparcia instrumentalnego w postaci usług terapeutycz-
no-rehabilitacyjnych zauważalny jest w grupie osób z niepełnosprawnością 
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intelektualną. Połowa z nich korzystała z rehabilitacji medycznej, zaś 2/5 
z terapii zajęciowej. Wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne odnotowano 
w przypadku 20% osób z analizowanej grupy. Do incydentalnych należały 
wskazania dotyczące udziału w rehabilitacji ruchowej (15%) oraz formach 
aktywności społecznej takich, jak: zajęcia warsztatowe, wycieczki (15%). 
Jak już wcześniej sygnalizowano (zob. podrozdział 3.1.3.), sytuacja re-
habilitacyjna tych osób uległa wyraźnemu pogorszeniu po zakończeniu 
edukacji szkolnej – po 25 roku życia. 

Osoby z niepełnosprawnością psychiczną w ramach omawianych form 
rehabilitacji korzystały głównie z terapii zajęciowej (60%) oraz z opie-
ki medycznej (50%). Jedna czwarta badanych uczestniczyła w zajęciach 
warsztatowych, spotkaniach grupy wsparcia organizowanych w Klubie 
Pacjenta „Przystań”. W pojedynczych przypadkach odnotowano udział 
w rehabilitacji ruchowej i wyjazdach na turnusy rehabilitacyjne. Na podkre-
ślenie zasługuje mieszkalnictwo chronione, z którego korzystały niektóre 
badane osoby z niepełnosprawnością psychiczną. Jest to jedna z najbar-
dziej skutecznych alternatywnych form rehabilitacji społecznej.

Formą rehabilitacji najczęściej wskazywaną przez osoby z niepełno-
sprawnością wzrokową były wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne (70%). 
Drugą pod względem liczby wskazań była rehabilitacja ruchowa (35%). 
Wymieniano również korzystanie z usług medycznych (20%) oraz udział 
w terapii zajęciowej (25%) i zajęciach warsztatowych organizowanych 
przez Polski Związek Niewidomych Oddział Białystok. 

W grupie osób z niepełnosprawnością słuchową zdecydowanie zauwa-
żalna jest partycypacja badanych w zajęciach warsztatowych: teatralnych, 
plastycznych, filmowych, fotograficznych, komputerowych itp. organizo-
wanych przez Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym MIG-iem. Korzystanie 
z tej formy rehabilitacji społecznej zadeklarowało 70% badanych osób 
niesłyszących. W analizowanej grupie odnotowano również udział w te-
rapii zajęciowej (40%). Z kolei do najrzadziej wskazywanych należały: 
rehabilitacja medyczna, ruchowa (fizyczna) oraz turnusy rehabilitacyjne 
(po 15%). 

Przedstawione powyżej dane dają ogólny ogląd wsparcia instrumen-
talnego w zakresie rehabilitacji w badanej grupie osób z niepełnospraw-
nością. Jednak sytuacja, jaka wyłania się z przeprowadzonych wywiadów 
jakościowych nie napawa optymizmem. Głównym mankamentem wsparcia 
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instrumentalnego były ograniczenia/ trudności w zakresie dostępności 
różnego rodzaju usług. Otrzymywana pomoc często miała charakter in-
cydentalny (np. wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne, do sanatorium), była 
świadczona nieregularnie (np. zabiegi rehabilitacyjne), a tym samym nie 
zaspokajała w pełni potrzeb badanych osób w obszarze rehabilitacji.

W zakres wsparcia instrumentalnego w obszarze rehabilitacji – oprócz 
usług leczniczych, usprawniających, terapeutycznych – wchodzi również 
pomoc tłumacza języka migowego, asystenta osoby niepełnosprawnej oraz 
pomoc w transporcie. 

Analiza wyników badań wykazała występowanie tych form czynności 
usługowych w badanej populacji, jednakże, co należy wyraźnie podkreślić, 
wskaźniki liczbowe osób z niepełnosprawnością korzystających z pomocy 
asystenckiej czy w transporcie były znikome. O ile niski wynik w zakresie 
korzystania z usług transportowych można wytłumaczyć słabym zain-
teresowaniem samych badanych tą formą wsparcia, o tyle w przypadku 
asystentury takie stwierdzenie byłoby nieuprawnione (patrz: podrozdział 
3.1.3.). Najwyższy wynik uzyskano w przypadku pomocy tłumacza języka 
migowego, którą otrzymywało 70% osób niesłyszących. Rezultaty odnoto-
wane w zakresie zapotrzebowania na wsparcie tłumacza (zob. podrozdział 
3.1.3.) dowodzą, iż chociaż badane osoby niesłyszące bardzo cenią sobie 
tą pomoc i z niej korzystają, to jednak wskutek ograniczonej dostępności 
tłumaczy języka migowego, bardzo często znajdują się w sytuacjach trud-
nych, w których zmuszeni są radzić sobie sami.

3.2.1.4. Wsparcie psychologiczne
Korzystanie z pomocy psychologicznej (aktualnie lub w przeszłości) zade-
klarowało 45% badanych osób z niepełnosprawnością. Najwyższe wyniki 
odnotowano w grupach osób z autyzmem (85%) i z niepełnosprawnością 
psychiczną (75%), najniższy zaś w grupie osób z niepełnosprawnością 
ruchową (10%). W pozostałych analizowanych grupach uzyskane rezultaty 
były do siebie zbliżone i wynosiły odpowiednio: niepełnosprawność wzro-
kowa – 30%, niepełnosprawność słuchowa i niepełnosprawność intelektu-
alna – po 35%. Należy zdecydowanie podkreślić, iż w przypadku większości 
osób z niepełnosprawnością intelektualną (63%) wsparcie psychologicz-
ne miało miejsce przed ukończeniem przez nie 18 roku życia, w okresie 
edukacji szkolnej. Część respondentów, głównie z niepełnosprawnością 
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psychiczną i z autyzmem, korzystała z indywidualnej psychoterapii, naj-
częściej sporadycznie. Taka forma pomocy w przypadku osób niesłyszących 
jest problematyczna, często – z uwagi na barierę komunikacyjną – wręcz 
niemożliwa. Tylko jedna osoba z niepełnosprawnością słuchową zadekla-
rowała udział w indywidualnej terapii psychologicznej, która (z powodu 
braku w Białymstoku psychologów znających język migowy), była prowa-
dzona w Warszawie. Dla niesłyszących, podobnie jak dla pozostałych osób 
z niepełnosprawnością, ogromne znaczenie miała możliwość partycypacji 
w warsztatach psychologicznych organizowanych przez organizacje po-
zarządowe. Ta forma wsparcia psychologicznego należała do najczęściej 
wskazywanych w badanej populacji osób.

3.2.1.5. Wsparcie informacyjne
Otrzymywanie tego rodzaju pomocy zadeklarowało niespełna ¼ ogółu ba-
danych osób, w tym dwukrotnie więcej z nich wskazało na pomoc prawną 
(16%) aniżeli na pomoc informacyjną z zakresu rehabilitacji (8%). Rozkład 
wskaźników dla otrzymywanego wsparcia informacyjnego – w podziale na 
rodzaj niepełnosprawności – przedstawia się następująco:

l niepełnosprawność ruchowa – 50%
l niepełnosprawność wzrokowa – 35%
l niepełnosprawność słuchowa – 25%
l niepełnosprawność psychiczna – 10%
l autyzm – 10%
l niepełnosprawność intelektualna – 5%

Najwyższą pozycję w hierarchii źródeł wsparcia informacyjnego w za-
kresie rehabilitacji w badanej populacji osób zajmował Internet. To ozna-
cza, że większość osób (50%) najczęściej samodzielnie poszukuje wiedzy 
na temat dostępnych ofert usług pomocowych. Drugim najczęściej wymie-
nianym zasobem wiedzy były organizacje pozarządowe (36%), w dalszej 
kolejności – inne osoby z niepełnosprawnością (27%) i znajomi (22%). 

Powyższy stan rzeczy odnotowano w przypadku osób z autyzmem, 
niepełnosprawnością słuchową, wzrokową i psychiczną. Dla osób z niepeł-
nosprawnością ruchową, obok Internetu (80%) równie ważnym źródłem 
informacji (70%) były inne osoby z dysfunkcją narządu ruchu – zazwyczaj 
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członkowie Podlaskiego Stowarzyszenia Sportowego Osób Niepełnospraw-
nych „START”. 

Rodzina jako istotny zasób wsparcia informacyjnego była wymieniana 
przede wszystkim w grupie osób z niepełnosprawnością słuchową (25%) 
i z autyzmem (20%). 

RYSUNEK 19. ŹRÓDŁA INFORMACJI O MOŻLIWYCH FORMACH WSPARCIA W ZAKRE-
SIE REHABILITACJI W BADANEJ GRUPIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
Źródło: opracowanie własne

W odniesieniu do powyższego stanu rzeczy sytuacja w grupie osób 
z niepełnosprawnością intelektualną była zgoła odmienna. Nie odnotowano 
w niej wskazań na organizacje pozarządowe, zaś do incydentalnych należały 
wskazania na Internet (10%), inne rodziny z osobami z niepełnosprawno-
ścią (5%) czy telewizję (5%). Najczęściej natomiast wymieniano najbliższą 
rodzinę (20%) i rehabilitantów z Warsztatów Terapii Zajęciowej (20%).

Wyraźnie zauważalny jest fakt, iż wsparcie informacyjne w zakresie 
rehabilitacji w badanej populacji osób z niepełnosprawnością zdecydowa-
nie częściej było świadczone przez podmioty pozainstytucjonalne niż od 
podmioty instytucjonalne. Obraz, jaki wyłania się z danych dotyczących 
wsparcia informacyjnego otrzymywanego od instytucji społecznych jest 
dramatyczny. Mamy bowiem do czynienia z sytuacją, w której wskaźniki 
wsparcia informacyjnego od podmiotów powołanych w celu świadczenia 
pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym nie przekraczają 2%.
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3.2.2. Źródła otrzymywanego wsparcia społecznego

Bazując na literaturze przedmiotu wyróżniono dwie podstawowe grupy 
źródłowe wsparcia społecznego osób z niepełnosprawnością, tj. źródła 
pozainstytucjonalne (naturalne) i instytucjonalne (formalne/ profesjonal-
ne). Do pierwszej zalicza się podmioty niezwiązane zawodowo z opieką 
i pomaganiem (rodzina, przyjaciele, znajomi i inne podmioty społecznie 
angażujące się w niesienie pomocy). Drugą kategorię tworzą podmioty, 
których działalność zawodowa ukierunkowana jest na pomoc osobom 
niepełnosprawnym i ich rodzinom. 

RYSUNEK 20. ŹRÓDŁA OTRZYMYWANEGO WSPARCIA W ZAKRESIE REHABILITACJI 
W BADANEJ GRUPIE OSÓB
Źródło: opracowanie własne

Analiza porównawcza wyników wsparcia otrzymywanego z obu grup 
źródłowych wykazała, iż w zakresie rehabilitacji osoby z niepełnospraw-
nością nieco częściej wspierane były przez podmioty instytucjonalne (166 
wskazań) niż podmioty naturalne (118 wskazań).

W grupie zasobów formalnych najwyższą pozycję zajmował Narodowy 
Fundusz Zdrowia (NFZ) – na pomoc otrzymywaną z jego strony wskazało 
64% osób z niepełnosprawnością. Ze świadczeń w ramach NFZ korzystała 
większość badanych, niezależnie od posiadanego rodzaju niepełnospraw-
ności. Kolejne miejsca zajmowały Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
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Niepełnosprawnych (PFRON) i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (MOPR). 
Na otrzymywanie wsparcia z obu źródeł wskazała zaledwie co trzecia 
badana osoba. Sytuacja ta miała miejsce przede wszystkim w grupie osób 
z niepełnosprawnością ruchową, wzrokową i słuchową. Najniższy wynik 
uzyskano w przypadku Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ), na które 
wskazały głównie osoby z niepełnosprawnością intelektualną i z auty-
zmem. 

W grupie źródeł naturalnych podmiotem najczęściej wskazywanym 
przez respondentów (49%) były organizacje pozarządowe takie, jak:

l Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym MIG-iem,
l Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych 

„START”,
l Stowarzyszenie na rzecz Rehabilitacji Psychiatrycznej,
l Fundacja „Oswoić Świat”,
l Stowarzyszenie „My dla Innych”,
l Polski Związek Niewidomych.

Ważne miejsce zajmowała również najbliższa rodzina (32%). Na to 
źródło wsparcia wskazały przede wszystkim osoby z niepełnosprawno-
ścią ruchową, słuchową oraz z autyzmem. Należy wyraźnie podkreślić, iż 
w przypadku zdecydowanej większości osób z niepełnosprawnością inte-
lektualną i osób z autyzmem, zwłaszcza w stopniu znacznym, głównym 
podmiotem wspierającym byli rodzice. 

Otrzymywanie pomocy od znajomych zadeklarowało niespełna 1/5 
badanych, w tym co druga osoba z dysfunkcją narządu ruchu. Grono 
znajomych wspierających respondentów to w większości inne osoby z nie-
pełnosprawnością, z którymi badani spotykają się w ramach wspólnych 
spotkań/zajęć organizowanych przez wskazane wcześniej organizacje 
pozarządowe.

3.3. Opinie osób z niepełnosprawnością na temat pomocy 
otrzymywanej w zakresie rehabilitacji

Osoby z niepełnosprawnością (w przypadku części osób z niepełnospraw-
nością intelektualną i z autyzmem – ich opiekunów) poproszono o wrażenie 
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opinii na temat otrzymywanego wsparcia społecznego w zakresie rehabi-
litacji i jego skuteczności. Materiał badawczy do analizy uzyskano od 81 
osób. 

TABELA 9. POCZUCIE ZADOWOLENIA BADANYCH OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 

Z OTRZYMYWANEGO WSPARCIA W ZAKRESIE REHABILITACJI

Rodzaj niepełno-
sprawności

Poczucie zadowolenia z otrzymywanego wsparcia w zakresie rehabilitacji

Tak Średnio Nie

N % N % N %

Niepełnosprawność 
ruchowa 
N = 18

8 44,0 5 28,0 3 28,0

Niepełnosprawność 
psychiczna
 N = 14

6 43,0 8 57,0 - -

Niepełnosprawność 
wzrokowa
 N = 13

9 69,0 1 8,0 3 23,0

Niepełnosprawność 
słuchowa 
N = 20

5 25,0 12 60,0 3 15,0

Niepełnosprawność 
intelektualna 

N = 4
2 50,0 - - 2 50,0

Autyzm 
N = 12 7 58,0 4 33,0 1 8,0

Ogółem 
N = 81 37 46,0 30 37,0 14 17,0

Źródło: opracowanie własne

Stwierdzono, iż przeważająca liczba osób pozytywnie oceniła (odpo-
wiedzi „tak” i „średnio”) wsparcie otrzymywane w zakresie rehabilitacji. 
Najbardziej zadowolone z otrzymywanej pomocy były osoby z niepełno-
sprawnością psychiczną (brak negatywnych ocen) oraz osoby z autyzmem 
(jedna negatywna ocena). Zadowolenie ze wsparcia (odpowiedź „tak”) wy-
raziła również zdecydowana większość spośród osób z niepełnosprawno-
ścią wzrokową, aczkolwiek ¼ badanych z tej grupy prezentowała skrajnie 
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odmienne stanowisko w tej kwestii. W grupie niepełnosprawnych rucho-
wo, co prawda przeważała liczba osób zadowolonych z otrzymywanego 
wsparcia, ale znaczną część stanowiły również osoby o umiarkowanej i ne-
gatywnej ocenie. Z kolei wśród niesłyszących zdecydowanie dominowały 
osoby o średnim stopniu zadowolenia z uzyskiwanej pomocy. W grupie 
niepełnosprawnych intelektualnie stosunek osób zadowolonych do nie-
zadowolonych wynosił 1:1. 

Część respondentów ocenę otrzymywanej pomocy rehabilitacyjnej 
różnicowała w odniesieniu do konkretnych podmiotów. Na tle tych opi-
nii zdecydowanie in plus zaznacza się działalność organizacji pozarzą- 
dowych. 

Opiekunowie osób z autyzmem wysoko oceniali wsparcie otrzymy-
wane z Dziennego Ośrodka dla Dorosłych Osób z Autyzmem powstałego 
z inicjatywy samych rodziców działających w Fundacji „Oswoić Świat”. 
Podkreślali, iż jest to jedyny na terenie Białegostoku podmiot, od którego 
doświadczają wsparcia oni i ich dorosłe dzieci: Jestem zadowolona z pomocy 
ze strony pracowników ośrodka dziennego pobytu, jeszcze lepiej gdyby był 
nieodpłatny i bardziej dostosowany do potrzeb osób przebywających. (…) Ta-
kie ośrodki jak ten są bardzo potrzebne, trzeba żeby było ich więcej (W14A); 
Z tego, co jest w ośrodku jestem bardzo zadowolona. Jest podtrzymanie tych 
umiejętności, które on [syn – przyp. autora] nabrał. Dzięki temu i moja ro-
dzina funkcjonuje. To jest jedyna forma rehabilitacji jaką syn otrzymał i jest 
adekwatna do jego potrzeb i możliwości (W9A). 

Podobne stanowisko prezentowali respondenci z pozostałych anali-
zowanych grup. Osoby niesłyszące wyrażały pochlebne opinie na temat 
Stowarzyszenia Pomocy Niesłyszącym MIG-iem, w ramach którego uczest-
niczą w różnorodnych zajęciach warsztatowych a nade wszystko uzyskują 
– tak ważną dla nich – pomoc tłumacza języka migowego. 

Podobną opinię wyrażała część osób z niepełnosprawnością wzrokową 
na temat wsparcia otrzymywanego w Polskim Związku Niewidomych: Dużo 
informacji uzyskuję z PZN. Z racji tego, że jestem członkiem, to z każdym 
pytaniem mogę przyjść i w każdej sprawie uzyskuję rzetelne informacje, za co 
jestem wdzięczna. (…) W PZN można z człowiekiem porozmawiać i dopytać 
w sposób klarowny. I też uzyskuje się pomoc w wypełnianiu jakichś wniosków. 
Nawet i w podprowadzeniu, są osoby, które chętnie podprowadzą do danej 
instytucji, żeby wesprzeć (W1W).
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Dla osób z niepełnosprawnością ruchową takim podmiotem było Pod-
laskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych „START”, dzięki 
któremu wielu z nich miało zapewnioną rehabilitację ruchową i społecz-
ną. W ocenie osób z niepełnosprawnością psychiczną ogromną wartość 
terapeutyczną ma dla nich uczęszczanie do Klubu Pacjenta „Przystań” 
– placówki Stowarzyszenia na rzecz Rehabilitacji Psychiatrycznej: (…) 
w klubie to jest ok, bo np. (…) jeżeli masz jakiś problem to można przyjść 
i porozmawiać, zawsze można tą pomocą otrzymać (W9P); Bardzo dobrze 
tutaj jest. Odkryłam, że ja się zmieniłam przez chodzenie do klubu. Zaczęłam 
być spokojniejsza w domu tak jakby, do rodziców zmienił się mój stosunek, bo 
różne były konflikty i nie bardzo sobie radziłam z moimi emocjami. A teraz 
jest inaczej (W3P).

W świetle powyższych analiz istotne było sprawdzenie, jak badane 
osoby oceniały skuteczność otrzymywanej pomocy. W tym celu poproszono 
je o ustosunkowanie się do pytania: Czy i w jakim stopniu otrzymywana 
pomoc zaspokaja Pana/ Pani potrzeby w zakresie rehabilitacji?

Zaledwie 10% respondentów uznało, iż ich potrzeby związane z rehabi-
litacją są zaspokajane optymalnie. Skrajnie odmienne stanowisko prezento-
wała co piąta osoba. W ocenie większości osób ich potrzeby rehabilitacyjne 
były realizowane w stopniu wystarczającym.

W badanej populacji osób najkorzystniej – ze względu na stopień za-
spokajania potrzeb związanych z rehabilitacją – przedstawiała się sytuacja 
w grupie niepełnosprawnych psychicznie, w której nie odnotowano ani 
jednego negatywnego wyboru. Najmniej optymistyczne dane uzyskano 
w grupie osób z niepełnosprawnością intelektualną, gdzie stwierdzono 
brak ocen optymalnych, zaś badani, w takiej samej liczbie, wskazywali 
na wystarczający lub niewystarczający stopień zaspokajania ich potrzeb 
rehabilitacyjnych. Dane uzyskane w przypadku pozostałych grup osób 
z niepełnosprawnością (autyzm, wzrok, słuch) są zbliżone do siebie i wska-
zują na przewagę osób o wystarczającym stopniu zaspokajania potrzeb 
związanych z rehabilitacją. 

Należy jednak wyraźnie podkreślić, iż w ocenie co drugiej osoby z nie-
pełnosprawnością wzrokową i słuchową oraz co trzeciej osoby z autyzmem 
i z niepełnosprawnością ruchową ich potrzeby rehabilitacyjne były reali-
zowane w stopniu niewystarczającym.
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TABELA 10. OPINIA BADANYCH OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ NA TEMAT  
SKUTECZNOŚCI OTRZYMYWANEJ POMOCY W ZAKRESIE REHABILITACJI

Rodzaj  
niepełno- 

sprawności

Stopień zaspokojenia potrzeb  
w zakresie rehabilitacji

Optymalnie Wystarczająco Niewystarczająco

N % N % N %

Niepełnosprawność 
ruchowa 
N = 18

3 17,0 9 50,0 6 33,0

Niepełnosprawność 
psychiczna
 N = 14

4 29,0 10 71,0 - -

Niepełnosprawność 
wzrokowa
 N = 13

1 8,0 9 69,0 3 23,0

Niepełnosprawność 
słuchowa 
N = 20

1 5,0 14 70,0 5 25,0

Niepełnosprawność 
intelektualna 

N = 4
- - 2 50,0 2 50,0

Autyzm 
N = 12

1 8,0 7 58,0 4 33,0

Ogółem 
N = 81

10 12,0 51 63,0 20 25,0

Źródło: opracowanie własne

3.4. Podsumowanie i wnioski

Wśród potrzeb w obszarze rehabilitacji są potrzeby uniwersalne, typowe 
dla wszystkich osób z niepełnosprawnością oraz potrzeby specyficzne, 
charakterystyczne dla poszczególnych grup osób z określonym rodzajem 
niepełnosprawności. Korespondują one z trudnościami, jakie napotykają 
te osoby w zakresie rehabilitacji.

KATEDRA-w-kierunku-inkluzji_09_DRUK_popr.indd   99 2018-12-11   01:56:21



100    W KIERUNKU INKLUZJI SPOŁECZNEJ. POTRZEBY OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W MIEŚCIE BIAŁYSTOK

 

POTRZEBY UNIWERSALNE  
– BEZ WZGLĘDU NA RODZAJ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

WNIOSEK 1 

Potrzeba wsparcia finansowego. W hierarchii potrzeb w zakresie rehabi-
litacji osób z niepełnosprawnością pierwszą pozycję zajmuje zapotrzebo-
wanie na wsparcie finansowe. Zdecydowana większość osób wskazuje na 
trudności finansowe jako czynnik istotnie utrudniający, ograniczający czy 
wręcz uniemożliwiający im realizację własnych potrzeb rehabilitacyjnych. 
Otrzymywane wsparcie w formie dofinansowania do turnusów rehabilita-
cyjnych, sprzętu rehabilitacyjnego, środków ortopedycznych, optycznych, 
likwidacji barier w komunikowaniu się i barier technicznych nie zaspokaja 
w pełni ich potrzeb w tym obszarze. Problematyczny jest wkład własny, jaki 
muszą wnieść osoby z niepełnosprawnością przy ubieganiu się o dofinan-
sowanie do zakupu sprzętu, urządzeń, technologii. Wskutek ograniczonych 
zasobów finansowych własnych/ rodziny niektórzy z nich rezygnują z do-
finansowania, inni zapożyczają się u rodziny, znajomych, w banku albo też 
– najczęściej – decydują się na zakup tańszego sprzętu, o niższej jakości 
i stopniu zaawansowania technologicznego (np. aparatów słuchowych 
słabszych technologicznie) a zatem o niższym poziomie funkcjonalności. 
Nie bez znaczenia są również poważne utrudnienia w dostępie do usług 
leczniczych, rehabilitacyjnych w ramach NFZ, które powodują, iż część 
osób – w celu podjęcia rehabilitacji w odpowiednim czasie lub zachowania 
jej ciągłości – zmuszona jest do korzystania z prywatnych usług rehabi-
litacyjnych. Ten stan rzeczy również negatywnie odbija się na sytuacji 
ekonomicznej tych osób i ich rodzin.

REKOMENDACJE:

l Zwiększenie środków finansowych z PFRON-u na zakup sprzętu re-
habilitacyjnego, środków ortopedycznych, likwidację barier w komu-
nikowaniu się i barier technicznych tak, aby technologie i systemy 
informacyjno-komunikacyjne o wyższym stopniu zaawansowania były 
dostępne ON po niższych kosztach własnych.

l Poprawa dostępu do rehabilitacji leczniczej, ruchowej w ramach świad-
czeń NFZ.
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WNIOSEK 2

Potrzeba wsparcia informacyjnego. Dla osób z niepełnosprawnością i/lub 
ich opiekunów istotnym problemem na drodze do skutecznej rehabilitacji 
jest bariera informacyjna: brak dostatecznej wiedzy na temat dostępnych 
ofert pomocowych i źródeł wsparcia. Często nie orientują się gdzie, jakiego 
rodzaju i w jaki sposób mogą uzyskać należną im pomoc. Równie istotna jest 
kwestia dotycząca kompetencji pracowników instytucji i służb społecznych 
w zakresie udzielania wsparcia informacyjnego, a niejednokrotnie także ich 
zaangażowania w tym obszarze. MOPR i PFRON w ocenie osób z niepełno-
sprawnością należą do podmiotów, od których uzyskują znikome wsparcie 
informacyjne (zajmują najniższą pozycję w hierarchii źródeł wsparcia infor-
macyjnego ON). Utrudnieniem jest również rozproszenie informacji – brak 
miejsca, w którym mogliby uzyskać kompleksową wiedzę dotyczącą terapii, 
systemu wsparcia i innych kwestii ważnych z punktu widzenia osoby z nie-
pełnosprawnością i jej rodziny. Mankamentem jest także brak koordynacji 
między instytucjami i organizacjami społecznymi udzielającymi wsparcia. 
Skutkiem tego jest utrata ogromnej ilości czasu i energii na poszukiwanie 
informacji i rozwiązań, gorsza jakość oferowanych usług (brak wiedzy do-
kąd w określonej sprawie kierować klienta) oraz dublowanie zadań i brak 
koordynacji działań. Powyższe trudności w dostępie do wsparcia informa-
cyjnego, przy jednocześnie silnym zapotrzebowaniu na tego rodzaju pomoc, 
skłaniają osoby z niepełnosprawnością do samodzielnego poszukiwania 
wiedzy w zakresie rehabilitacji. Dla większości głównym źródłem informacji 
jest Internet. Ważną rolę spełniają również organizacje pozarządowe oraz 
znajomi i inne osoby z niepełnosprawnością. 

REKOMENDACJE:

l Utworzenie stacjonarnego centrum wsparcia informacyjnego dla ON 
(np. punkt zlokalizowany przy MOPR).

l Utworzenie internetowego portalu informacyjnego – serwisu dostoso-
wanego do potrzeb i możliwości osób z każdym rodzajem niepełno-
sprawności.

l Stworzenie zintegrowanego systemu informacji dla ON – potrzeba ko-
ordynacji działań i ścisłego przepływu informacji między odpowiednimi 
instytucjami i organizacjami społecznymi.
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l Zwiększenie dostępności stron internetowych organów administracji 
publicznej dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

l Szkolenia pracowników instytucji pomocy społecznej i ochrony zdrowia 
w celu podniesienia ich wiedzy na temat niepełnosprawności, a także 
z zakresu obsługi i instrumentów wsparcia klienta z niepełnosprawno-
ścią – w tym życzliwości i otwartości na jego potrzeby.

WNIOSEK 3

Potrzeba wsparcia instrumentalnego – rehabilitacja medyczna/ ru-
chowa. Dostęp do usług leczniczych i usprawniających jest kluczowy dla 
większości osób z niepełnosprawnością. Problemem jest jednak niedo-
stateczny dostęp do tej formy wsparcia – zbyt mała częstotliwość i liczba 
zabiegów, odległe terminy w ramach świadczeń NFZ, trudności z dostępem 
do specjalistów, zbyt rzadkie uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych 
i leczeniu sanatoryjnym.

REKOMENDACJE:

l Zapewnienie ciągłość rehabilitacji – dostępu do usług leczniczych, 
usprawniających w odpowiednim czasie, bez długich okresów oczeki-
wania.

l Dostęp (co roku) do turnusów rehabilitacyjnych.
l Dodatkowe usługi medyczne, związane z poprawą sprawności fizycz-

nych.

WNIOSEK 4

Potrzeba wsparcia instrumentalnego – rehabilitacja społeczna. Dla 
osób z niepełnosprawnością bardzo ważne są potrzeby związane z przy-
należnością społeczną, włączeniem społecznym. Świadczy o tym wysoki 
wskaźnik uczestnictwa tych osób w różnych formach aktywności spo-
łecznej. Niepodważalne zasługi w zakresie rehabilitacji społecznej mają 
organizacje pozarządowe poprzez zapewnianie swoim członkom możli-
wości kontaktu z innymi osobami z niepełnosprawnością oraz udziału 
w różnych zajęciach warsztatowych. Pomimo to, nadal występuje silne 

KATEDRA-w-kierunku-inkluzji_09_DRUK_popr.indd   102 2018-12-11   01:56:21



REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ    103

zapotrzebowanie na ten rodzaj wsparcia rehabilitacyjnego. Należy rów-
nież zauważyć, iż tego typu działania najczęściej finansowane są ze 
środków publicznych. A wraz z ich zakończeniem – kończy się wsparcie 
finansowe.

Równie ważne w ramach rehabilitacji społecznej jest zapewnienie  
osobom z niepełnosprawnością dostępu do dóbr kultury, obiektów i dzia-
łań w zakresie kultury, turystyki i rekreacji. Obserwowane zmiany w celu 
zwiększenia dostępności obiektów kultury i rekreacji koncentrują się głów-
nie na likwidacji barier architektonicznych istotnych z punktu widzenia 
potrzeb osób z dysfunkcją narządu ruchu. W mniejszym stopniu podej-
mowane są działania w celu przystosowania instytucji kulturalnych do 
potrzeb osób niewidomych i słabowidzących, zaś grupą zdecydowanie 
marginalizowaną są osoby niesłyszące.

REKOMENDACJE:

l Zapewnienie ON dostępu do różnorodnych form rekreacji poprzez li-
kwidację barier architektonicznych, komunikacyjnych.

l Zwiększenie dotacji PFRON-u na sport, kulturę i turystykę ON.

WNIOSEK 5

Potrzeba wsparcia psychologicznego. W każdej grupie, niezależnie od 
rodzaju niepełnosprawności, znaczny procent stanowią osoby potrzebu-
jące wsparcia emocjonalnego w radzeniu sobie z sytuacjami trudnymi 
występującymi w różnych aspektach życia codziennego i społecznego. 
W zaspokajaniu tej potrzeby ważną rolę pełnią organizacje pozarządo-
we poprzez zapewnianie swoim podopiecznym możliwości uczestnictwa 
w warsztatach psychologicznych. Pomimo to, znaczny procent stanowią 
osoby z niepełnosprawnością deklarujące potrzebę indywidualnych spo-
tkań z psychoterapeutą. Ponadto zwraca się uwagę na zbyt małą ilość sesji 
terapeutycznych w stosunku do potrzeb pacjenta oraz zbyt duże odstępy 
między kolejnymi spotkaniami. Należy podkreślić, iż w przypadku części 
osób z niepełnosprawnością, szczególnie z autyzmem i niepełnosprawno-
ścią intelektualną, wsparciem psychologicznym należy objąć również ich 
rodziców i pozostałych członków rodziny.
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REKOMENDACJE:

l Dostęp do form pomocy psychologicznej: indywidualnej i grupowej, 
adekwatnie do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

l Zapewnienie pomocy psychologicznej opiekunom osób z niepełno-
sprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb rodzin osób 
z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną.

WNIOSEK 6

System wsparcia w zakresie rehabilitacji. Większość osób z niepełno-
sprawnością wyraża umiarkowane zadowolenie z otrzymywanego wsparcia 
w zakresie rehabilitacji. W ich ocenie w wystarczającym stopniu zaspo-
kaja ono ich potrzeby rehabilitacyjne. Występują również pewne różnice 
w opinii w zależności od rodzaju niepełnosprawności. Analiza w podziale 
na grupy źródłowe wykazała, że osoby z niepełnosprawnością zdecydo-
wanie bardziej są zadowolone z pomocy otrzymywanej od podmiotów 
naturalnych (głównie organizacji pozarządowych) niż od podmiotów in-
stytucjonalnych (NFZ, PFRON, MOPR). Chodzi tu głównie o dostępność 
i jakość świadczonego wsparcia. Jednocześnie w odczuciu osób z niepełno-
sprawnością system wsparcia w zakresie rehabilitacji jest sformalizowany, 
zbiurokratyzowany. Podział odpowiedzialności pomiędzy różne instytucje 
oznacza często „błąkanie się od instytucji do instytucji”, często z efektem 
uzyskania niesatysfakcjonującego wsparcia.

REKOMENDACJE:

l mechanizmów zmierzających do uelastycznienia i indywidualizacji 
wsparcia.

POTRZEBY SPECYFICZNE – CHARAKTERYSTYCZNE DLA 
POSZCZEGÓLNYCH GRUP OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

WNIOSEK 7

Kluczową potrzebą osób niesłyszących jest dostęp do tłumaczy języka 
migowego. Dla większości z nich główną barierą w dostępie do rehabilitacji 
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jest bariera językowa. Osoby niesłyszące, zwłaszcza od urodzenia, cechuje 
słaba znajomość języka polskiego (pisanego i mówionego) lub jej brak. 
Ich podstawową formą komunikacji jest polski język migowy (PJM), który 
pod względem gramatycznym różni się od języka polskiego. Z kolei osoby 
słyszące pracujące w instytucjach pomocy społecznej, placówkach ochrony 
zdrowia nie znają języka migowego, zaś korzystanie z usług tłumaczy języ-
ka migowego należy do wyjątków. Porozumiewanie się za pomocą pisma 
jest również zawodne – ze względu na różnice językowe oraz znacznie 
większą ilość słów występujących w języku polskim niż PJM.

 W takiej sytuacji ogromny problem dla osób niesłyszących stanowi np. 
załatwianie różnych spraw urzędowych (np. uzyskanie informacji o do-
stępnych formach rehabilitacji, wypełnianie wniosków o dofinansowanie 
w MOPR) oraz związanych ze stanem zdrowia (np. umawianie /odwo-
ływanie wizyt w poradniach zdrowia, trudności w zrozumieniu zaleceń 
lekarskich, z odczytaniem recept, przy zakupie leków w aptece itp.). Osoby 
niesłyszące zmuszone są same radzić sobie w takich sytuacjach: prosząc 
o pomoc znajome osoby słyszące, tłumaczy języka migowego z organizacji 
pozarządowych albo też korzystając z aplikacji video-tłumacza (on-line) 
zainstalowanej w smartfonie. 

Bariera komunikacyjna występuje również gdy zachodzi konieczność 
wezwania pogotowia ratunkowego, np. w sytuacji nagłego zachorowania, 
wypadku. 

Osoby niesłyszące sygnalizują również potrzebę wsparcia psycholo-
gicznego –indywidualnych spotkań z psychoterapeutą. Niestety, z uwagi 
na brak w Białymstoku psychologów znających język migowy ta forma 
wsparcia jest im niedostępna. Problemu tego nie rozwiąże nawet tłumacz 
języka migowego, którego obecność w trakcie sesji terapeutycznych – ze 
względów etycznych – jest niewskazana. Z uwagi na powyższy stan rzeczy 
przynajmniej dla części osób niesłyszących istotne znaczenie ma możli-
wość partycypacji w warsztatach psychologicznych organizowanych przez 
organizację pozarządową działającą na rzecz osób głuchych.

Dzięki przynależności do wskazanej organizacji pozarządowej osoby 
niesłyszące mają zapewnioną również rehabilitację społeczną – możli-
wość uczestniczenia w szerokiej ofercie zajęć warsztatowych (teatralnych, 
fotograficznych, komputerowych, plastycznych, kursie języka polskiego 
itp.). Ze względu na bariery komunikacyjne problematyczne jest natomiast 
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korzystanie z dostępnych dóbr kultury i rekreacji. W tym obszarze osoby 
niesłyszące należą do grupy wyraźnie marginalizowanej. 

REKOMENDACJE: 

l Zwiększenie liczby profesjonalnych (certyfikowanych) tłumaczy języka 
migowego. 

l Zwiększenie dostępności usług video-tłumacza (on-line), np. dodatek 
dla osób niesłyszących do kosztów transferu danych, by móc zdalnie 
korzystać z tłumacza poprzez aplikację zamontowaną na smartfonie.

l Działania informacyjne skierowane na wykorzystywanie usług video-
-tłumacza (on-line) w instytucjach pomocy społecznej, gabinetach le-
karskich, aptekach itp.

l Dostęp do psychologa znającego język migowy.
l Stworzenie w Białymstoku zintegrowanego systemu powiadamiania 

alarmowego dla niesłyszących, najlepiej z dostępem do tłumacza języka 
migowego.

l Potrzeba zwiększenia dostępności obiektów kultury i rekreacji do po-
trzeb osób niesłyszących (pomoc tłumacza języka migowego, tran-
skrypcja tekstów w kinie, teatrze itp.) i słabosłyszących (wyposażenie 
obiektów w urządzenia wzmacniające słyszenie).

l Zwiększenie dotacji PFRON-u na sport, kulturę i turystykę osób niesły-
szących.

WNIOSEK 8

Sytuację rehabilitacyjną osób z niepełnosprawnością intelektualną nale-
ży uznać za niekorzystną. Momentem krytycznym w organizacji i przebiegu 
ich rehabilitacji jest zakończenie przez nie edukacji szkolnej. O ile w trakcie 
nauki szkolnej miały zapewnioną stosunkowo dobrą opiekę rehabilitacyj-
ną (logopedyczną, psychologiczną, niektórzy uczestniczyli w turnusach 
rehabilitacyjnych), to już po 25 roku życia uległa ona zdecydowanemu 
pogorszeniu. Instytucjonalne wsparcie polega głównie na zapewnieniu im 
uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej. Z tej formy pomocy korzy-
stała tylko część osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Zauwa-
żalny jest wyraźny deficyt w zakresie rehabilitacji fizycznej i społecznej. 
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Problemem jest również niedostatek ofert aktywności ruchowej, z których 
osoby z głębszym stopniem niepełnosprawności mogłyby korzystać w go-
dzinach popołudniowych i w weekendy. Głównym źródłem wsparcia dla 
tych osób są ich rodziny. W związku z funkcjonowaniem rodziców w wa-
runkach permanentnego obciążenia psychicznego i fizycznego wielu z nich 
również potrzebuje wsparcia i pomocy. 

REKOMENDACJE:

l Potrzeba kompleksowego wsparcia uwzględniającego rehabilitację fi-
zyczną, psychologiczną, logopedyczną.

l Dostęp do różnych form aktywności ruchowej i społecznej w czasie 
wolnym (m.in. takich jak basen, siłownia, hipoterapia, zajęcia fitness).

l Zwiększenie dostępu do asystentów osoby niepełnosprawnej.
l Zapewnienie stałego psychologicznego wsparcia dla rodziców i pozo-

stałych członków rodzin osób z niepełnosprawnością.

WNIOSEK 9

Osoby z autyzmem mają stosunkowo dobrze zaspokajane potrzeby w ob-
szarze rehabilitacji. Jest to efekt ogromnego zaangażowania, determinacji 
i ciężkiej pracy ich rodziców, przy współpracy organizacji pozarządowych. 
Jednocześnie wielu rodziców ma poczucie osamotnienia w walce o za-
pewnienie właściwej opieki rehabilitacyjnej swoim dzieciom, doświadcza 
deficytu wsparcia ze strony instytucji społecznych. Niedostatek wsparcia 
instytucjonalnego sygnalizują zwłaszcza opiekunowie osób niskofunkcjo-
nujących z autyzmem. Wskazują zapotrzebowanie na każdego rodzaju 
wsparcie, a w szczególności w zakresie rehabilitacji psychologicznej i spo-
łecznej przy uwzględnieniu indywidualnych zainteresowań i zdolności ich 
dzieci. Jeden z postulatów opiekunów dotyczy zapewnienia ich dorosłym 
dzieciom z autyzmem większego dostępu do ośrodków całodobowej opieki 
oraz pomocy asystenta ON. 

REKOMENDACJE:

l Dostęp do rehabilitacji społecznej – różnych form aktywności dostoso-
wanych do zdolności i zainteresowań osób z autyzmem.
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l Zapewnienie dostępu do indywidualnej psychoterapii.
l Zwiększenie dostępu do asystentów osoby niepełnosprawnej.
l Dostęp do ośrodków całodobowej opieki, zwłaszcza dla osób nisko-

funkcjonujących z autyzmem.
l Zapewnienie stałego psychologicznego wsparcia dla rodziców i pozo-

stałych członków rodzin osób z niepełnosprawnością.

WNIOSEK 10

Sytuacja rehabilitacyjna osób z niepełnosprawnością psychiczną wydaje 
się być korzystna. W ich ocenie otrzymywane wsparcie zaspokaja (optymal-
nie lub wystarczająco) ich potrzeby w zakresie rehabilitacji. Wysoko cenią 
sobie uczestnictwo w placówkach prowadzonych przez organizacje pozarzą-
dowe. Niemniej jednak sygnalizują również pewne potrzeby, a mianowicie 
większego dostępu do indywidualnej psychoterapii i rehabilitacji społecznej.

REKOMENDACJE:

l Dostęp do indywidualnej psychoterapii.
l Dostęp do różnych ofert aktywności społecznej.

WNIOSEK 11

Większość osób z niepełnosprawnością ruchową wyraża zadowolenie 
z otrzymywanego wsparcia w zakresie rehabilitacji. Odmienne zdanie ma 
1/3 osób – oceniając doświadczane wsparcie jako niewystarczające. Ważną 
rolę w zaspokajaniu potrzeb rehabilitacyjnych osób z dysfunkcją narządu 
ruchu spełnia organizacja pozarządowa działająca na rzecz tych osób. 
Natomiast problematyczny jest dostęp do usług leczniczych, usprawniają-
cych świadczonych w ramach NFZ. Występuje również potrzeba większego 
dostępu do turnusów rehabilitacyjnych oraz dofinansowania do sprzętu 
rehabilitacyjnego, środków ortopedycznych i urządzeń technicznych. 

REKOMENDACJE:

l Dostęp do wczesnej i systematycznej rehabilitacji – poprawa dostępu 
do usług leczniczych, usprawniających w ramach świadczeń NFZ.
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l Zwiększenie środków finansowych z PFRON-u na zakup sprzętu reha-
bilitacyjnego, środków ortopedycznych, likwidację barier technicznych, 
aby były dostępne po niższych kosztach własnych.

WNIOSEK 12

Osoby z niepełnosprawnością wzrokową w przeważającej większości 
są zadowolone z otrzymywanego wsparcia w zakresie rehabilitacji, które 
oceniają jako wystarczające (odmienną opinię wyraża ¼ osób). Zauważal-
na jest potrzeba większego dostępu do rehabilitacji ruchowej i społecznej. 
Chodzi tu zarówno o dostęp do usług rehabilitacyjnych, różnych form 
aktywności społecznej, jak również o architektoniczne przystosowanie 
obiektów (instytucji kulturalnych, obiektów rekreacji, poradni lekarskich, 
szpitali itp.) do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących. Istotne jest 
również zwiększenie dotacji na zakup nowych przyrządów optycznych, 
sprzętu komputerowego z oprogramowaniem. Zarysowuje się również 
potrzeba większego dostępu do asystenta ON.

REKOMENDACJE:

l Zapewnienie dostępu do różnych form kultury i rekreacji poprzez li-
kwidację barier architektonicznych, komunikacyjnych.

l Potrzeba zwiększenia dostępności budynków (instytucji kulturalnych, 
obiektów rekreacji, poradni lekarskich, szpitali, urzędów itp.) do po-
trzeb osób niewidomych i słabowidzących (oznaczenia ciągów komu-
nikacyjnych odpowiednim kolorem i fakturą, brajlowskie oznaczenia 
numerów pomieszczeń, mapa topografii budynku w brajlu, brajlowska 
karta z repertuarem najważniejszych imprez kulturalnych w mieście 
itp.).

l Zwiększenie środków finansowych z PFRON-u na zakup przyrządów 
optycznych, sprzętu informacyjno-komunikacyjnego o wyższym stop-
niu zaawansowania, aby były one dostępne osobom z niepełnospraw-
nością wzrokową po niższych kosztach własnych.

l Zwiększenie dostępu do turnusów rehabilitacyjnych.
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Rozdział IV

POTRZEBY EDUKACYJNE OSÓB  
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Wykształcenie jest ważnym kapitałem człowieka. Wysokie kwalifikacje 
i kompetencje sprawiają, że osoby je posiadające zaliczane są do użytecz-
nych, pożądanych, a tym samym docenianych i rynkowo gratyfikowanych. 
Jednocześnie, zgodnie z ideą całożyciowego uczenia się, to jednostki stały 
się odpowiedzialne za własny rozwój, jakość i przebieg życia, kształtowa-
nie ścieżki kariery zawodowej1. Nic też dziwnego, że młode dorosłe osoby 
z niepełnosprawnością, szczególną wartość przypisują edukacji ze względu 
na to, że upatrują w niej swoich szans na zmianę położenia i uzyskanie 
upragnionej niezależności życiowej. Dostrzegają w niej także płaszczyznę 
do samorealizacji, przezwyciężania własnych słabości oraz podwyższenia 
własnej wartości2. Niestety, często niskie i nieadekwatne do rynku pracy 
kwalifikacje osób z niepełnosprawnością, raczej przyczyniają się do ich 

1 A. Pluskota, M. Staszewicz, Całożyciowe uczenie się drogą do inkluzji spo-
łecznej. Nieco rozważań krytycznych. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 2014,  
66 (2), s. 47. 

2 A. Sakowicz-Boboryko, D. Wyrzykowska-Koda, D. Otapowicz, Wartość edu-
kacji w życiu studentów pełnosprawnych oraz studentów z niepełnosprawnością. 
Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej, 2017, 27, s. 152.
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bierności zawodowej i społecznego wykluczenia3. Z danych GUS wynika, 
że niezależnie od rodzaju niepełnosprawności, na każdym kolejnym etapie 
kształcenia, zmniejsza się ilość uczniów z niepełnosprawnością realizujących 
naukę4. Stąd wciąż nurtujące są pytania o przyczyny nieradzenia z wymaga-
niami programowymi tych uczniów i ich szanse kontynuacji nauki na etapie, 
gdy już nie ma wyboru między edukacją specjalną a ogólnodostępną5.

Przyczyny, ograniczonego dostępu do wykształcenia mogą być złożone 
i tkwić zarówno w predyspozycjach i zdolnościach osób z niepełnospraw-
nością, jak i w rzeczywistości społecznej, którą echuje jednak wiele pro-
blemów i barier w dostępie do edukacji tej grupy osób6.

Mimo wszystko, osoby z niepełnosprawnością kształcą się we wszyst-
kich typach szkół i na każdym poziomie edukacji poszukując dalszych 
możliwości w różnych formach edukacji formalnej i pozaformalnej. Warun-
kiem koniecznym poprawy sytuacji edukacyjnej tych osób, jest rozpoznanie 
i eliminowanie barier na wszystkich płaszczyznach edukacji. 

Analizując przeszkody utrudniające życie osób niepełnosprawnych (ba- 
riery) w toku edukacji, można je ująć w trzech kategoriach: 1) bariery 
fizyczne, 2) bariery związane z organizacją sytemu edukacji i 3) bariery 
psychiczne, związane z aspiracjami i oceną własną osób z niepełnospraw-
nością wobec doznawanych niepowodzeń i sukcesów. Chociaż w praktyce 
nie mają one sztywnych granic, przenikają się wzajemnie (wzmacniając lub 
osłabiając działanie)7, mogą stanowić punkt wyjścia do analizy typów trud-
ności (barier), generujących zróżnicowane problemy i potrzeby wsparcia.

3 H. Solarczyk-Szwec, Wykształcenie jako czynnik włączania i wyłączania  
społecznego, W: http://zawszeaktywny.byd.pl/userfiles/files/PUBLIKACJA%2011- 
-WYKSZTA%C5%81CENIE%20JAKO%20CZYNNIK%20W%C5%81%C4%84CZANIA 
%20I%20WY%C5%81%C4%84CZANIA%20SPO%C5%81ECZNEGO.pdf [dostęp: 
24.09.2018].

4 Oświata i wychowanie w roku 2008, Wydawnictwo GUS, Warszawa 2008, 
za: B. Jachimczak, Editor›s Note. Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej, 
2016, 22, s, 9-13.

5 Ibidem, s.13.
6 R. Raszewska-Skałecka, Prawne gwarancje edukacji osób niepełnosprawnych 

w ustawodawstwie polskim – wybrane zagadnienia, W: http://www.repozytorium.uni.
wroc.pl/Content/79844/01_03_Raszewska-Skalecka-R_Prawne-gwarancje.pdf[do-
stęp.[dostęp: 24.09.2018].

7 Z. Gajdzica, Natura rezerwatu w życiu osoby z niepełnosprawnością. Wpro- 
wadzenie do książki. W: Z. Gajdzica (red.), Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie 
przestrzeni publicznej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2013, s.19-20. 
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Bariery fizyczne obejmują kwestie materialne, związane z architek-
turą, środkami technicznymi (ułatwiającymi lub utrudniającymi funkcjo-
nowanie).

Bariery związane z organizacją systemu edukacji obejmują warunki 
przebiegu procesu kształcenia nieuwzględniające potrzeb osób niepełno-
sprawnych.

Bariery psychiczne wiążą się z aspiracjami i oceną własną osób nie-
pełnosprawnych wobec doznawanych niepowodzeń i sukcesów. 

Każda z wyróżnionych kategorii barier generuje określone potrzeby 
wsparcia w edukacji osób z niepełnosprawnością, gdyż samodzielnie nie 
są w stanie ich przezwyciężać. 

4.1. Przebieg edukacji osób z niepełnosprawnością 

Najniżej wykształconą grupą osób są osoby z niepełnosprawnością in-
telektualną. Wszystkie badane osoby, ukończyły specjalną szkołę podsta-
wową i gimnazjum. Część z nich na tym etapie zakończyła swoją eduka-
cję. Pozostałe osoby kształciły się w zasadniczych szkołach zawodowych 
specjalnych (wszystkie osoby z lekkim i umiarkowanym stopniem niepeł-
nosprawności) lub w szkołach specjalnych przyspasabiających do pracy 
(osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności). Na 
rysunku 21 przedstawiono rozkład badanej grupy osób z niepełnospraw-
nością intelektualną ze względu na uzyskany poziom wykształcenia i typ 
ukończonej szkoły. 

Badani opiekunowie dostrzegali problem nie tyle w niskim wykształce-
niu i przygotowaniu zawodowym, ale przede wszystkim jego małą atrak-
cyjność, niezgodność z zainteresowaniami tych osób. Dostrzegali to jako 
główny powód niechęci do nauki, buntu, a co za tym idzie powstających 
problemów wychowawczych. W konsekwencji, pojawiał się także opór 
przed dalszą edukacją i pracą w niechcianym zawodzie. 

Tak to przedstawia jedna z matek: On zawód ma kaletnik. A tego nie lubi 
i nie cierpi po dziś dzień. I na mnie krzyczał, że ja taki zawód wybrałam dla 
niego. Ja mówię: to nie ja, ale akurat on kwalifikował się, bo on ze względu 
na te nogi, temu kaletnik, no, siedząca praca. To już wtedy, o jejku, tam już 
trochę w szkole miałam nieprzyjemności, pyskował… Ale jak szkołę skończył, 
jak usiadł, to 6 lat w domu siedział (W6I). Podobną sytuację przedstawia
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RYSUNEK 21. POZIOM WYKSZTAŁCENIA I TYP UKOŃCZONEJ SZKOŁY OSÓB  
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
Źródło: opracowanie własne

kolejna matka: Tzn. gimnazjum skończył i zawodowe, ogrodowe skończył. Go 
to w ogóle nie interesowało. No, bo on ze względu na epilepsję nie mógł nic 
innego robić. (…). Jak w tym ogrodniczym dzieci jechały siać, to on autobu- 
sem w Białystok. Jego odrzucało, że ma robić to, czego on nie lubił (W8I).

Nieliczne osoby, po ukończeniu kształcenia zawodowego, uczestniczy-
ły w dalszych kursach i szkoleniach. Ich dobór wydaje się przypadkowy: 
np. kaletnik, florysta, kurs obsługi hotelowej. Są to zazwyczaj dostępne 
oferty, z których korzystali, stanowiące alternatywę wobec pozostawa-
nia w domu: On chodził (…) na przykład, na zajęcia komputerowe, dwa 
razy robił staż komputerowy. Potem Florysta. Bo to zawsze było z jakiegoś 
tam… programu. Przez te 6 lat… Zresztą, ja go wysyłałam, żeby w domu 
nie siedział (W6I).

Szkolenia, w których uczestniczyli, nie stanowią spójnej, stopniowo 
realizowanej ścieżki edukacyjnej, nie tworzą możliwość rozwijania 
i poszerzania nabywanych kompetencji, nie rozbudzają także zaintere-
sowań, by poszukiwać dalszych możliwości zgodnie z własnymi prefe-
rencjami. 
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Jedyną ofertą kształcenia dorosłych, z jakiej korzystali (i są w stanie ko-
rzystać), są szkolenia i staże zawodowe w ramach projektów (pojawiających 
się i kończących) skierowanych i dostosowanych do potrzeb edukacyjnych 
tej grupy osób. 

Ścieżki edukacyjne osób z autyzmem przebiegają zasadniczo dwu-
kierunkowo: jedna to ścieżka edukacji specjalnej, w której uczestniczyły 
osoby ze współwystępującym, zwłaszcza głębszym upośledzeniem umy-
słowym, druga – to edukacja i w systemie integracyjnym i ogólnodo-
stępnym. Na rysunku 22 przestawiono poziom wykształcenia badanych 
osób z autyzmem. 

RYSUNEK 22. POZIOM WYKSZTAŁCENIA BADANYCH OSÓB Z AUTYZMEM
Źródło: opracowanie własne

Edukacja specjalna jest dla części osób z autyzmem jedyną szansą na 
realizację obowiązku szkolnego wspólnie z rówieśnikami. Taką możliwość 
została stworzona poprzez otwarcie pierwszego w Polsce, specjalistyczne-
go Ośrodka Szkolno-Terapeutyczno-Opiekuńczego dla Dzieci i Młodzieży 
z Cechami Autyzmu a następnie Dziennego Ośrodka dla Dorosłych Osób 
z Autyzmem, prowadzonego przez Fundację „Oswoić Świat”. Dzięki temu 
młode osoby z autyzmem, mają możliwość uczestniczenia w dalszej edu-
kacji, realizowanej w ramach pobytu w palcówce: Z perspektywy czasu 
wiem, że to, co myśmy wtedy zrobili, ta pomoc przyszła dla niego za późno. 
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To był okres, gdy wszyscy nauczyciele, pedagodzy, logopedzi, oni się uczyli. 
Ja sama ściągałam materiały z Belgii, Anglii, żeby ci ludzie wiedzieli, w jaki 
sposób z takimi dziećmi się pracuje. W tej chwili wiem, że ta pomoc przyszła 
za późno (W10A). Jedyną alternatywą dla dzieci, które nie „kwalifikowały 
się” do szkoły było nauczanie indywidualne w domu. 

Charakterystyczną cechą ścieżek edukacyjnych osób z autyzmem jest 
brak ich uczestnictwa w zasadniczym kształceniu zawodowym.

Najliczniejszą grupę stanowią osoby, które ukończyły edukację na po-
ziomie szkoły średniej (integracyjnej lub ogólnodostępnej), które nie 
przekroczyły bariery, jaką jest matura. Nieliczne osoby podejmują się 
kontynuacji nauki w szkołach policealnych, jednak kolejną barierą, jaką 
napotykają jest egzamin zawodowy: Mój syn dwukrotnie kończył studium 
policealne informatyczne. Szkoła policealna kończy się egzaminem zawodo-
wym. Przystąpił, nie był w stanie zdać tych egzaminów (…). Próbował, kilka 
razy przystępował i poprawkę i nie zdał tego egzaminu (W3A). Ostatecznie, 
niektóre z tych osób, przygotowanie zawodowe uzyskują w ramach kursów 
przygotowujących do pracy na stanowiskach pracy chronionej. tj. kurs 
krawiecki, rękodzielnictwa. 

Bywa także, że mimo zdanej matury, nie poradzili sobie na studiach 
i rezygnowali, nabierając przekonania o niskich możliwościach do nauki. 
Łatwo zaniżają swoje aspiracje, bardzo krytycznie oceniając siebie: 
Tak, zdałem maturę zaawansowaną z angielskiego i maturę z fizyki. Potem 
uczyłem się na Politechnice Białostockiej, jako informatyk, ale nie dałem 
rady, po roku stan zdrowia się pogorszył, zrezygnowałem z nauki. Myślę, 
że się nie nadaję też. Zacząłem naukę w Żaku, technik rachunkowości. 
Jeszcze się uczę, myślę, że mi to się przyda. Na razie z tego korzystam, opcję 
mam (W16A). 

Wśród osób z autyzmem, realizujących studia, są osoby wyjątkowo 
zdolne: Będąc laureatem pewnego konkursu, dostałem indeks na wydział 
prawa UwB, a skoro można studiować prawo, jak się mówiło, grzech nie 
skorzystać (W20A). Radzą sobie nawet na studiach doktoranckich: Uwa-
żam, że doktorat jestem w stanie osiągnąć, na tym stopniu zaawansowania, 
powinienem już zdobyć (…), będę zaszczycony, jeżeli będę mógł kontynuować 
karierę naukową, ale na to nie robię sobie nadziei (W8A).

Osoby z dysfunkcją narządu wzroku zazwyczaj realizowały naukę 
w specjalnych szkołach dla osób niewidomych lub słabowidzących, konty- 
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nuując ją i poszerzając swoje kwalifikacje czy poziom wykształcenia w syste-
mie ogólnodostępnym. W rezultacie badane osoby osiągnęły wykształcenie 
średnie zawodowe lub wyższe. Pojedyncze osoby zakończyły edukacją na 
poziomie zasadniczej szkoły zawodowej. 

Na rysunku 23 przedstawiono poziom wykształcenia osób z niepełno-
sprawnością wzrokową.

RYSUNEK 23. POZIOM WYKSZTAŁCENIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ  
WZROKOWĄ
Źródło: opracowanie własne

Jak wskazują dane prezentowane na wykresie 23, żadna z badanych 
osób nie pozostała na poziomie ukończonej edukacji obowiązkowej, co 
więcej, posiadają bądź to wykształcenie zawodowe lub wyższe. 

Osoby posiadające wyższe wykształcenie aktywnie uczestniczą w dal- 
szej edukacji w ramach studiów podyplomowych, kursów kwali-
fikacyjnych i dokształcających. Deklarują także aktywność samo-
kształceniową, samodzielnie docierając do potrzebnych informacji, 
zazwyczaj na potrzeby pracy zawodowej lub realizowanych działań spo- 
łecznych.

Osoby z wykształceniem zawodowym, zasadniczym i średnim, uzu-
pełniają kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w kursach zawodowych. 
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Szczególną sytuację mają osoby ociemniałe, które tracąc wzrok, mu-
siały nie tylko przekwalifikować się zawodowo, ale nauczyć się funk-
cjonować bez wzroku. 

Cechą charakteryzującą ścieżkę edukacyjną tej grupy osób, jest reali-
zacja nauki w systemie specjalnego kształcenia (również zawodowego 
i średniego) poza miejscem zamieszkania, często w szkołach oddalo-
nych, z internatem. Ich edukacja realizowana była w środowisku wysoce 
dostosowanym, kontynuują – w szkołach ogólnodostępnych, doświadczając 
„szoku” niedostosowania nie tylko w środowisku edukacyjnym, ale także 
w całym otoczeniu, do którego wracają, a którego nie znają. Tym bardziej, 
na podkreślenie zasługuje fakt szczególnie dużej aktywności edukacyjnej 
tych osób – tylko jedna osoba z badanej grupy osób z niepełnosprawnością 
wzroku, nie uczestniczyła w żadnej formie kształcenia pozaformalnego. 

Osoby niedosłyszące i głuche, edukację na poziomie obowiązkowym, 
zawodowym i średnim, realizowały w szkołach specjalnych dla osób 
głuchych. Nieliczne z nich ukończyły studia. Na rysunku 24 przedstawio-
no poziom wykształcenia i rodzaje szkół, w jakich realizowały edukację 
badane osoby z niepełnosprawnością słuchową. 

RYSUNEK 24. PRZEBIEG EDUKACJI I TYP UKOŃCZONEJ SZKOŁY OSÓB Z NIEPEŁNO-
SPRAWNOŚCIĄ SŁUCHOWĄ
Źródło: opracowanie własne
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Podobnie jak w przypadku osób z niepełnosprawnością wzrokową, 
edukacja na poziomie obowiązkowym, a nawet zawodowym i średnim, 
była realizowana poza miejscem zamieszkania, w specjalnych szkołach 
z internatem. 

Znamienna jest nieobecność tej grupy osób we wszelkich formach 
kształcenia uzupełniającego: w szkołach policealnych, kursach, szkole-
niach ogólnodostępnych. Pojedyncze osoby ukończyły policealne szkoły 
specjalne dla osób głuchych. 

Możliwość ukończenia szkoły średniej przez dorosłe osoby głuche, 
stworzyło Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku (CKU w Bia-
łymstoku). Z możliwości tej skorzystała jedna z uczestniczek badań: W CKU 
– to była grupa 10 osób niesłyszących, dla której – z projektu – stworzono 
klasę, bo chcieli ukończyć liceum. W realizacji projektu (we wszystkich za-
jęciach) uczestniczyli tłumacze z MIG-iem. To było liceum ogólnodostępne 
(W13G). Wydaje się, że uruchomiło to zapał do dalszej edukacji i wiarę 
w swoje możliwości: W podstawowej było bardzo źle, w zawodowej – może 
być; w CKU – super (…). Chciałabym jakieś studium zrobić. Nie wiem jeszcze 
jaki kierunek wybrać. Myślę, że mi się nie uda (W13G). Poza tym żadna 
z badanych osób nie uczestniczyła w jakichkolwiek formie pozaformalnego 
kształcenia dorosłych. 

Studia podjęły osoby, które nauczyły się radzić sobie w komuni-
kowaniu się na drodze słuchowo-werbalnej. Inne, zrezygnowały po 
pierwszych dniach na uczelni, szybko przekonując się, że bariery języ-
kowej nie są w stanie pokonać. Chociaż częściowo są w stanie porozu-
miewać się werbalnie i nawet radzić w sytuacjach codziennych, jednak 
nauka na uczelni bez tłumacza języka migowego okazuje się niemożliwa  
(W1G). 

Osoby z niepełnosprawnością ruchową stanowią zróżnicowaną grupę 
pod względem kariery edukacyjnej. Są wśród nich takie, które zrealizowały 
jedynie edukację obowiązkową (2 osoby). Nieliczne posiadają wykształce-
nie zasadnicze zawodowe (4 osoby) i średnie zawodowe (4 osoby). 

Pozostałe osoby zakończyły edukację na poziomie szkoły średniej mimo 
zdanej matury (3 osoby), w większości jednak realizują lub ukończyły 
studia (9 osób).

Dane obrazujące poziom wykształcenia osób z niepełnosprawnością 
ruchową przedstawiono na rysunku 25. 
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RYSUNEK 25. POZIOM WYKSZTAŁCENIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ
Źródło: opracowanie własne

Tylko 1 osoba z niepełnosprawnością ruchową, realizowała edukację 
w systemie specjalnym, pozostałe w integracyjnym lub ogólnodostępnym. 
Niska jest aktywność tych osób poza edukacją formalną, w zasadzie nie 
uczestniczyły w żadnych kursach czy szkoleniach po zakończeniu nauki. 
Jedynie osoby z niepełnosprawnością nabytą przeszły szkolenia związane 
z readaptacją zawodową w specjalnym ośrodku dla osób z niepełno-
sprawnością ruchową. 

Przebieg edukacji osób z niepełnosprawnością psychiczną jest zawiły 
od momentu pojawienia się choroby. Ilustruje to przykład: Znaczy ja mam 
bardzo długą historię edukacji, bo to zaczęło się w pierwszej klasie liceum, ten 
indywidualny tok nauki. Potem było trochę chodzenia do szkoły, potem znowu 
indywidualny tok nauczania. Potem znowu chodziłam do szkoły, zrobiłam 
maturę. Potem próbowałam raz się dostać na studia, dostałam się, spędziłam 
tam tydzień. W następnym roku były kolejne studia – pedagogika, wytrzy-
małam półtora tygodnia. Potem była dłuższa przerwa. Następnie był chyba, 
jeśli dobrze pamiętam, kurs języka migowego i właśnie ostatnio ta szkoła 
policealna – kierunek terapia zajęciowa (W1P). Charakterystyczne jest, że 
osoby te zaczynają, przerywają i na nowo wznawiają edukację, zmieniają 
szkoły i kierunki, wzmagając się z chorobą. 
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Podsumowując analizę ścieżek edukacyjnych osób z niepełnosprawno-
ścią, należy w szczególności podkreślić wycofanie się z edukacji osób z wy-
kształceniem zawodowym (zasadniczym i średnim), jego niekompletność 
i brak perspektyw ze względu na niezdany egzamin zawodowy czy matu-
ralny. W badaniach kompetencji uczniów kończących szkoły zawodowe, 
prowadzonych przez B. Jachimczak8 wykazano, że ogólnie wszyscy ucznio-
wie uzyskali niskie wyniki, lecz wyniki uczniów z niepełnosprawnością 
były istotnie niższe od pełnosprawnych rówieśników. Zastanawiający jest 
jednak fakt, że wśród uczniów z niepełnosprawnością, najlepiej wypadli 
uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną. Potwierdza to przypusz-
czenie, że problem nie leży w ograniczonych możliwościach uczenia się, 
a licznych czynnikach utrudniających, niedostatecznym wsparciu, w kon-
sekwencji niskich wynikach i nieradzeniu z nauką, zniechęceniu i wyco-
faniu się z przestrzeni edukacyjnej. Istotny jest także fakt, że możliwości 
radzenia sobie z dalszą nauką są silnie zdeterminowane wcześniejszym 
etapem nauki 9.

W dalszej części przedstawiono zidentyfikowane trudności, jakich do-
świadczały badane osoby. 

4.2. Trudności i potrzeby wsparcia w toku edukacji  
w opinii osób z niepełnosprawnością 

Mimo wielu istotnych i pożądanych zmian w systemie edukacji osób nie-
pełnosprawnych, jakie zaszły od czasu, gdy aktualnie dorosłe osoby zaczy-
nały edukację, ich aktualną rzeczywistość nadal cechuje wiele problemów 
i barier, niosących określone konsekwencje w postaci nierównych szans 
edukacyjnych. Analiza zgromadzonego materiału pozwoliła na wyróżnie-
nie najbardziej nurtujących trudności oraz ich uwarunkowań. 

Trudności związane z samodzielnym dotarciem na zajęcia i przemiesz-
czaniem się w budynkach szkoły/uczelni.

8 B. Jachimczak, Społeczno-edukacyjne uwarunkowania startu zawodowego 
młodych osób niepełnosprawnych. Studium empiryczne z regionu łódzkiego, Oficyna 
Wydawnicza „Impuls”, Bydgoszcz 2011, s. 220. 

9 E. Giermanowska, Młodzi niepełnosprawni o sobie. Rodzina, edukacja, praca 
Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007, s. 166. 
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Zasadniczo trudności te są następstwem obecności barier architekto-
nicznych w przestrzeni edukacyjnej. Z wypowiedzi badanych osób wynika 
jednak, że nie stawią one już poważnego problemu osób z niepełnospraw-
nością ruchową. Jeżeli budynki nie są w pełni dostępne, stosuje się rozwią-
zania ułatwiające, zastępcze. Ostatecznie, osoby te nie widzą już większych 
problemów pod tym względem: Żadnych trudności nie miałem, ze względu 
na niepełnosprawność, szkoła przeniosła zajęcia z trzeciego piętra na parter 
(W2R); Radzę sobie po prostu, nie robię z tego problemu (W7R).

Niedostosowanie architektoniczne, brak stosownych oznaczeń czy za-
bezpieczeń, utrudniające przemieszczanie się, znacznie bardziej akcen-
towały osoby niewidome i słabowidzące. Z tego powodu miały poważne 
trudności w samodzielnym przemieszczaniu się na terenie uczelni: Utrud-
nienia to były takie, że uczelnia jest nieprzystosowana architektonicznie dla 
osób z dysfunkcją wzroku, ponieważ schody nie były oznakowane i z tym 
mieliśmy duży problem (W18W); Na uczelnię dojeżdżam najczęściej auto-
busem, i to jest tak, że jadę z mamą, a potem już się poruszam samodzielnie. 
(…) Na uczelni są jasne drzwi i złote numerki. Ja tego nie widzę. Jak już 
zorientowałam się gdzie są jakie sale, to poczułam się swobodnie (W10W); 
Uczelnie nie są przystosowane, bo przeważnie budynki są duże, nie za bardzo 
oznakowane, trzeba szukać sali, gdzie ona jest. Teraz też tak mam, że sale 
nie są oznakowane. Uczelnie nie są przystosowane dla osób niewidomych 
i słabowidzących (W19W).

Niektóre osoby niewidome i osoby z autyzmem muszą angażować naj-
bliższych, by móc dotrzeć na zajęcia. Bywa, że nie są w stanie samodziel-
nie przemieszczać się na terenie szkoły czy uczelni i potrzebują asystują-
cych osób. Niektóre osoby mają problem jedynie w początkowej orientacji 
w przestrzeni, gubią się, dopiero z czasem, gdy poznają otoczenie, nie mają 
z tym większych problemów. 

Podstawowym warunkiem uczestnictwa dorosłych osób niepełnospraw-
nych w edukacji, jest dostosowana do ich potrzeb przestrzeń, umoż-
liwiająca maksymalną swobodę, samodzielność i niezależność, nie 
krępowaną barierami zewnętrznymi oraz możliwość wykorzystywania 
istniejących środków technicznych. Dorosłe osoby z niepełnosprawno-
ścią chcą radzić sobie jak najbardziej samodzielnie. wykorzystując nabyte 
w trakcie długoletniej edukacji i rehabilitacji umiejętności funkcjonal-
ne. Potrzebują niekrępującej ich przestrzeni, dostosowanej nie tylko do 
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ogólnych potrzeb osób uczących się, ale uwzgledniającej także potrzeby 
wynikające z ograniczonej sprawności. Z wypowiedzi osób niewidomych 
i słabowidzących wynika, że jest to to dla nich bardzo ważna i często pod-
kreślana płaszczyzna doświadczanych trudności związanych z edukacją. 

Badane osoby sporadycznie wskazywały, że w niektórych miejscach 
budynków edukacyjnych oklejane są schody, poza tym wskazywały jedynie 
niedostatki pod tym względem. 

Asystent w edukacji osób z niepełnosprawnością. Podstawowym wa-
runkiem uczestnictwa w edukacji osób z niepełnosprawnością są potrzeby 
wsparcia w zakresie dotarcia na miejsce odbywających się zajęć i prze-
mieszczania się na terenie obiektu szkolnego. Nie wszystkie niepełnospraw-
ności wymagają jednak specjalistycznych usług w postaci transportu do-
stosowanego, jak to jest w przypadku osób poruszających się na wózkach. 
W zasadzie potrzebna jest pomoc osoby asystującej, jakiej potrzebują 
osoby niewidome i słabowidzące oraz niektóre osoby z autyzmem. 

Jak wskazują wypowiedzi badanych osób, sytuacja przedstawia się 
w sposób zróżnicowany. Pomoc w dojechaniu do szkoły zapewniają ro-
dzice. W sytuacji osób słabowidzących, jeżeli nie mają zapewnionej po-
mocy asystenta, w początkowym okresie nauki muszą skoncentrować się 
na zdobyciu orientacji w przestrzeni, dopiero wówczas mogą poczuć się 
bezpiecznie i swobodnie. 

Nic też dziwnego, że osoby słabowidzące, bardzo mocno akcentują 
dostosowanie architektoniczne, zapewniające im lepszą swobodę i bez-
pieczeństwo poruszania się. Braki te są właśnie niwelowane usługami 
asystenta, zapewniającego możliwość adaptacji w nowej przestrzeni. 

Wsparcie w adaptacji do nowego miejsca, na każdym kolejnym etapie 
edukacji, potrzebne jest także osobom z autyzmem. To właśnie matki dzie-
ci i później dorosłych już osób z autyzmem, najczęściej im towarzyszą i te 
potrzeby zaspokajają: Myślę, że te pierwsze dni, w ogóle na każdym etapie 
szkolnym, nawet gdy była to szkoła średnia czy policealna, ten okres nowej 
szkoły, nowego miejsca, okres wczesnej adaptacji, konieczne było wsparcie ja-
kiejś osoby, asystenta, przewodnika, kogoś kto się zaopiekuje, kto będzie go 
prowadził (W3A).

Zakres potrzebnego wsparcie ze strony asystenta w edukacji osób nie-
pełnosprawnych, nie ogranicza się jednak do pomocy w przemieszczaniu 
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się. Często jest ważnym środkiem zaspokajania potrzeb związanych z trud-
nościami w dostępie do bieżących informacji (np. odczytania informacji 
osobie niewidzącej czy zapisania osobie niesłyszącej), czasem osobą wspo-
magającą podczas pisania czy sporządzającą notatki. Asystent w edukacji 
osób dorosłych nie pełni jednak roli nauczyciela wspomagającego, jest 
jedynie osobą asystującą w czynnościach, których osoba z niepełnospraw-
nością nie jest w stanie wykonywać sama. 

Smutny przykład osoby z autyzmem, która jedyne czego potrzebowała, 
to właśnie asystenta do wspomagania pisania, pokazuje jak ważna może 
być jego obecność lub brak: Przysłano panią psycholog, przynosiła jej książ-
ki. Córka była wniebowzięta. Okazało się, że choć nie mówi, umie czytać, 
liczyć. W szkole, w klasie VI panie tylko egzaminowały ją. Pisała ze wspoma-
ganiem, trochę ze mną, trochę z mężem, Napisała tak, że 2 punktów zabrakło 
do 100% (egzamin gimnazjalny). Sama zrealizowała obowiązek szkolny 
ucząc się z książek 3 lata starszej siostry. Az trzęsła się do tych książek. (…) 
Z powodu pisania (konieczności wspomagania) nie została dopuszczona do 
matury, skończyła się edukacja. Ona była wtedy pełna nadziei, optymistycznie 
nastawiona, kontaktowa. Zabrakło asystenta, od początku nie znaleźliśmy 
nikogo. Nie było innej osoby oprócz rodziców do wspomagania pisania, z tego 
powodu nie dopuszczono do matury. Próbowałam puszczać jej rękę, wymusić 
samodzielne pisanie, ale to tak się nie da. Byliśmy pełni nadziei, ona sama 
też, ale potem jak nie dopuścili do matury przez te pisanie… ach… (W12A). 
Do dziś pozostał ogromny żal z utraconych szans, zawiedzionych nadziei, 
choć nie tak wiele w edukacji dostała i tak niewiele potrzebowała. 

Poważny problem stanowią bariery w dostępie do informacji prze-
kazywanych w formie tradycyjnej, najczęściej słownej, niedostosowanej 
do warunków percepcyjnych osób niepełnosprawnych, w szczególno-
ści osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu, ale również, co jest już 
w mniejszym stopniu dostrzegane, także osób z autyzmem czy niepełno-
sprawnością intelektualną.

Osoby niewidome i słabowidzące, na potrzeby odczytywania infor-
macji pisanej tzw. czarnodrukiem, korzystają z różnych urządzeń tech-
nicznych. Niestety, potrzebują posiadać elektroniczną wersję wszelkich 
tekstów pisanych, co pozwala na czytanie z wykorzystaniem notatników 
czy laptopów brajlowskich, programów powiększających czy czytających 
tekst. Tu pojawia się zasadniczy problem – brak dostępu do materiałów 
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w wersji elektronicznej, umożliwiającej korzystanie z posiadanych 
urządzeń technicznych. 

Należy także zauważyć, że osoby słabowidzące i niewidome są naj-
bardziej aktywne edukacyjnie. Ważnym wsparciem, z jakiego korzystają. 
to pomoc finansowa związana z kosztami kształcenia oraz wyposażeniem 
w środki techniczne. To, co jednak jest warunkiem koniecznym i niezbęd-
nym, to zorganizowanie pomocy w adaptacji materiałów drukowanych, 
przynajmniej do wersji elektronicznej. Niektóre uczelnie już taką pomoc 
oferują: To był program Student, tak. Natomiast komputer, oprogramowanie 
wspomagające, potem… Co tam jeszcze… aha. Różne gadżety elektroniczne, 
które wspomagały edukację, tak jak dyktafon, lektor, dzięki któremu mogłam 
korzystać z literatury. Aha, co jeszcze bardzo ważne – biblioteka uniwersytec-
ka pomagała mi w digitalizacji materiałów edukacyjnych, to tutaj również 
z tego korzystałam, także mogłam dzięki temu materiały edukacyjne sobie 
odczytywać w powiększonym druku albo poprzez lektora, czyli sprzęt elek-
troniczny i odczytywanie tekstów na sprzęcie elektronicznym. Tutaj właśnie 
miałam duża pomoc w tym zakresie (W3W).

Nawet jeżeli uczelnie oferują pomoc w przetwarzaniu materiałów dru-
kowanych, to i tak nie zaspokaja to w pełni potrzeb tych osób. Sytuacja ta 
generuje szereg trudności w codzienności edukacyjnej. Zwracają się do na-
uczycieli z prośbą o przekazanie im elektronicznej wersji prezentowanych 
materiałów. Bywa z tym różnie: Nawet jak już uzyskałam pozwolenie na to, 
nie wszyscy wykładowcy byli przychylni, żeby mi materiały takie udostępniać. 
Musiałam o to zawalczyć(W14W); Wykładowcy nie rozumieją potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Ale to jest czynnik ludzki, nie wiem czy warto o tym 
mówić. Ludzie nie rozumieją. Nie możemy nagrywać, nie możemy robić zdjęć 
i koniec. Muszę iść i prosić. Czasami przez rektora (W19W). Zwracają się do 
koleżanek, uzupełniają notatki informacjami z Internetu: Pożyczam zeszyty 
od koleżanek bądź korzystam z tego, co jest w Internecie, dopisuję sobie do 
notatek. Innego rozwiązania nie mam, bo nie jestem w stanie przepisać tego, 
co jest na slajdach (W10W). Niektóre osoby samodzielnie przetwarzają 
na wersję elektroniczną: Ja korzystam z formy brajlowskiej elektronicznej, 
notatnik brajlowski z linijką, wystarczy mieć dokument w WORDzie, z mó-
wionych form nie korzystam, nie lubię audiobooków. Wrzucam do skanera, 
wiadomo to dużo czasu zajmuje, ale odpowiednio się to przerabia. Jak skanuję 
to różne błędy są, ale na moje potrzeby wystarcza (W11W).
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Przygotowanie elektronicznej wersji materiałów drukowanych wymaga 
znacznego nakładu pracy, a przede wszystkim czasu, potrzebnego na do-
konanie adaptacji. Mimo ogromnego postępu w jakości używanego sprzętu 
i programów informatycznych (szybkości skanowania, jakości rozpozna-
wania tekstu przez programy OCR), przy rozpoznawaniu tekstu pozostaje 
dużo błędów (np. słowo Julita program rozpoznał jako jelita, ludzi jako 
łudzi itp.). Ponadto, materiały muszą być dobrej jakości, inaczej nie zo-
staną przez program odczytane. Tabele, wykresy, mapy, fotografie nie są 
rozpoznawane, mogą zostać jedynie opisane. Aktualnie niektóre uczelnie 
posiadają wyspecjalizowane jednostki dokonujące znacznie bardziej pro-
fesjonalnych adaptacji i gromadzące zbiory10. Jednak nawet podstawowa 
forma elektroniczna, jest już dużą pomocą i powinna być bardziej po-
wszechnie stosowana jako podstawowe wsparcie osób niewidomych i sła-
bowidzących, o ile materiały czy podręczniki do prowadzonych zajęć (czy 
to na poziomie studiów czy kursów) posiadają jedynie wersję drukowaną. 

Zupełnie pomija się fakt, że głównym kanałem odbioru informacji osób 
niewidomych jest kanał dotykowy: Niektórym się wydaje, że osobie niewido-
mej wystarczy przeczytać. Ale w moim wypadku to nie koniecznie, bo ja jestem 
dotykowcem (W11W). Istnieje możliwość przygotowania także materiałów 
w wersji dotykowej przedstawiających rysunki. 

Prowadzone szkolenia, choć z w założeniu dostosowane do potrzeb 
konkretnej grupy osób niepełnosprawnych, uwzględniają jedynie dostoso-
wania ze względu na bariery architektoniczne, pomija się trudności, jakich 
doświadczają ze względu na odmienne właściwości percepcyjne: Po utracie 
wzroku uczęszczałam na taki kierunek tyfloinformatyka, nie spotkałam się 
tam z utrudnieniami. Przywozili asystenci, pomagali dotrzeć, odprowadzali. 
Aczkolwiek osoby uczące tam były nieprzygotowane do nauczania mnie i in-
nych uczestników. Też sami się uczyli. To była nowość (W12W).

W zasadzie w pełni zrozumiałe są trudności w dostępie do informa-
cji przekazywanej słownie osób słabosłyszących i głuchych. Natomiast 
ich uwarunkowania nie tyle związane są ze stopniem ubytku słuchu, co 

10 A. Andrzejewska, M. Podpora, Adaptacja i formy udostępniania materiałów 
dydaktycznych dla czytelników z niepełnosprawnością wzroku w Bibliotece Głównej 
Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy, 2008, 
9 (2), s. 161-176. 
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barierami w rozwoju i możliwościach posługiwania się preferowanym 
w społeczności głuchych, polskim językiem migowym (PJM). Ponie-
waż język polski jest dla niesłyszących polskich dzieci (w kwestii sposobu 
przyswajania) językiem obcym, toteż często w skutek nieskutecznej or-
ganizacji edukacji tych dzieci, kolejną barierą staje się słaba znajomość 
języka polskiego11. 

Drastycznym przykładem jest sytuacja, jaką przedstawia jeden z uczest-
ników badania. Ucząc się w ogólnodostępnej szkole podstawowej, zupełnie 
nie rozumiał mowy werbalnej, nie uczono go także języka migowego. 
Z mamą uczył się odczytywania mowy z ust, nauczył się rozumieć ro-
dziców, ale rozumienie obcych osób było już dużo trudniejsze. Nawet 
nauczyciel wspomagający w szkole integracyjnej, również mówił i nie uży-
wał języka migowego. Dopiero w specjalnej szkole policealnej, w której 
komunikowano się jednocześnie za pomocą języka migowego i mowy wer-
balnej, a także dzięki dodatkowym zajęciom, nauczył się języka migowego 
i odczytywania mowy z ust (W5G03).

Dlatego osoby z niepełnosprawnością słuchową, które nie miały sto-
sownej edukacji językowej, posiadają znaczne trudności w porozumie-
waniu się, nie tylko za pomocą mowy werbalnej, ale także za pomocą 
języka migowego i pisma. Wtórną konsekwencją problemów językowych 
są trudności w uczeniu się, zaległości na każdym etapie, ograniczające 
dalszą kontynuację nauki. 

W zasadzie można powiedzieć, że wśród osób głuchych są nawet osoby 
całkowicie pozbawione możliwości komunikowania się i z tego powodu 
także społecznego radzenia sobie w życiu: Ja sam nigdzie nie pojadę nie 
mam takiej możliwości – rozmawiać jest trudno, pisać nie potrafię (W8G). 
Dzięki czytaniu mają dostęp do wiedzy. Jednak tak, jak słyszący doskonalą 
znajomość języków obcych, także i głusi muszą doskonalić znajomość 
języka polskiego jako obcego. W zdaniu matury, staje się to poważną 
barierą: Nie podejdę do matury ze względu na język polski. Bo mam proble-
my z nauką języka polskiego – gramatyka z polskiego jest słabo, dlatego nie 
mogę podejść do matury (W3G).

11 M. Januszewicz, M. Jura, J. Kowal, Każdy ma prawo do nauki. Prawo głu-
chych do dostępu do języka i edukacji. W: Edukacja Głuchych. Materiały konferencyjne, 
Rzecznik Prawa Obywatelskich, Warszawa 2014, s.5-6. 
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Należy przy tym podkreślić, że egzamin maturalny traktowany jest 
wśród innych sukcesów edukacyjnych jako ten, który powoduje największy 
jakościowo skok, dający poczucie wolności oraz potwierdzający słuszność 
hasła, które staje się mottem przewodnim dla społeczności Głuchych: „Głu-
si mogą wszystko, poza słyszeniem”12.

Osoby niesłyszące stanowczo akcentują, że edukacja bez tłumacza 
języka migowego jest dla nich za trudna: Studia były za ciężkie dla mnie. Nie 
było żadnego tłumaczenia, nie było dostosowane do potrzeb niesłyszących. Jak 
twierdzi, chciałaby studiować, ale tylko wtedy, gdyby wszystkie zajęcia były 
tłumaczone (W4G); Nie ma takich zawodów, specjalizacji, dopasowanej do 
niesłyszących, nie ma tłumaczy języka migowego na studiach. Nie słyszałam, 
jak wykładowca miał ważne informacje do przekazania, nie słyszałam kiedy 
są terminy egzaminów. Nagrywałam na dyktafon, ale i tak było trudno z ich 
rozumieniem, bo nie słyszałam. To tylko strata czasu (W8G).

Niestety, brak odpowiednio wykwalifikowanych tłumaczy polskiego 
języka migowego, jest od dawna podnoszonym problemem, zwłaszcza, 
gdy wymagane są najwyższe umiejętności, pozwalające na pełnienie usług 
na poziomie szkolnictwa wyższego13. 

Kwestie związane z tłumaczeniem we wszelkich formach kształcenia 
dorosłych, nie tylko na studiach, ale także w trakcie szkoleń, kursów, nie 
są jedynym problem, z którym muszą się zmierzyć. 

Kolejną kwestią jest dostęp do materiałów, towarzyszących danej 
formie kształcenia. Jak często podkreślają osoby z niepełnosprawnością, 
brakuje zrozumienia ze strony osób pełnosprawnych. Nie chodzi przecież 
o wygodę i luksus w postaci dostarczenia gotowych materiałów do wszyst-
kiego, ale możliwość dostępu do treści, których nie są w stanie zanotować. 

Kolejnym problemem w dostępie do informacji osób z niepełnospraw-
nością jest dominujący, werbalny przekaz informacji. Oprócz omawianej 
grupy osób głuchych i słabosłyszących, stanowi to także problem dla osób 
z innymi rodzajami niepełnosprawności. 

12 D. Podgórska-Jachnik, Głusi. Emancypacje. Wyd. Wyższej Szkoły Pedago- 
gicznej, Łódź 2013, s. 384. 

13 P. Rutkowski, M. Talipska, Kształcenie akademickie głuchych. W: Edukacja 
Głuchych. Materiały konferencyjne, Rzecznik Prawa Obywatelskich, Warszawa 2014, 
s. 80-86.
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W przypadku osób z autyzmem, dominującym sposobem przetwarzania 
informacji jest kanał wzrokowy z jednoczesnym specyficznym im deficytem 
językowym. Nic też dziwnego, że osoby te mają duży problem w odbiorze 
skomplikowanych, jak dla nich informacji słownych. Tak matka osoby z au-
tyzmem mówi o doświadczanych trudnościach w edukacji syna: Współczesne 
podręczniki, które w jakiejkolwiek szkole, na jakimkolwiek etapie edukacji, a na 
studiach tym bardziej, są pisane językiem niezrozumiałym dla niego. Wykłady, 
kursy są prowadzone językiem, który do niego nie dociera (W3A).

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną często mają trudność 
w określeniu doświadczanych problemów, określają je prosto, to jest za 
trudne. Musimy w tym jednak mieć świadomość, że osoby te najlepiej uczą 
się w sposób praktyczny. Trudności, jakich doświadczają, to teoretyczna 
wiedza dominująca nie tylko w szkole, ale także w oferowanych im kur-
sach. Nic też dziwnego, iż obserwujemy ogólne zniechęcenie tych osób do 
edukacji, gdyż teoretyczna wiedza, z jaką się muszą wzmagać, często jest 
przyswajana w sposób mechaniczny i z dużym wysiłkiem. Najlepiej przy-
swajają wiedzę w działaniu, z jednoczesnym deficytem odbioru wszelkich 
złożonych informacji przekazywanych słownie. 

Przygotowując materiał kierowany do osób z niepełnosprawnością 
intelektualną należy zwrócić uwagę, by nie zawierał długich i skompli-
kowanych słów oraz określeń nieprecyzyjnych i wieloznacznych czy też 
metaforycznych. Ważne by posiadał też ilustracje, symbole i schematy przy-
gotowane w sposób czytelny, schematyczny, typowy dla danych zjawisk14. 

W wypowiedziach osób z niepełnosprawnością intelektualną często 
pojawiają się stwierdzenia, że to, czego się uczyli było dla nich po prostu 
trudne, za trudne. 

Mimo że jest to sprawą indywidualną, warto zwrócić uwagę na do- 
stosowanie materiałów kierowanych do tej grupy osób, uwzględniając 
przynajmniej ogólne wskazania wynikające ze specyfiki funkcjonowania 
językowego i poznawczego. 

14 E. Domagała-Zyśk, Standardy, wytyczne i wskazówki do przygotowywania 
oraz adaptacji narzędzi diagnostycznych i procesu diagnostycznego dla dzieci i mło-
dzieży z lekką niepełnosprawnością intelektualną oraz trudnościami w uczeniu się.  
W: K. Krakowiak (red.). Diagnoza specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci 
i młodzieży. Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2017. s. 199.
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Trudności w dostępie do informacji osób z niepełnosprawnością psy-
chiczną wiążą się z ich fizyczną i psychiczną nieobecnością podczas 
zajęć. W gruncie rzeczy nie kończą rozpoczętej edukacji z powodu albo 
frekwencji (nie chodzą na zajęcia i w końcu przerywają edukację) bądź 
powstających zaległości, które nadrabiają w domu, o ile są w stanie je 
nadrobić. W konsekwencji, by sprostać wymaganiom, muszą bardzo dużo 
pracować samodzielnie: Tak, zdałam maturę, ale była obawa (…), miałam 
bardzo dobre oceny, a obecności za mało. Bałam się chodzić do szkoły, bałam 
się ludzi. Miałam duże lęki. Skończyłam dzięki nauczaniu domowemu 
(W3P). 

Ponadto zwracano uwagę na trudności związane z organizacją procesu 
kształcenia, w szczególności zbyt szybkie tempo pracy podczas zajęć. 
Dla niektórych osób istotnym obciążeniem jest także wzmożony stres, 
nadmierny wysiłek i przemęczenie, jakiego doznają próbując podołać 
wymaganiom edukacyjnym. Bywa, że nie są w stanie temu podołać i rezy-
gnują: No i niestety, ale zbyt duży to był dla mnie, jakby wysiłek i zbyt to było 
dla mnie stresujące. I mimo że wszystko pozaliczałam, jakby te przedmioty, 
itd to nie podeszłam do obrony pracy (W6P).

Osoby z niepełnosprawnością psychiczną, wzmagając się z objawami 
choroby, leczeniem i skutkami leków, muszą włożyć bardzo dużo wysiłku: 
Dużo musiałam włożyć pracy w tę naukę, dużo pracy włożyć w egzaminy np. 
czy z historii to musiałam wykuć, musiałam wykuć na pamięć, musiałam 
dużo, dużo się uczyć, żeby tam po prostu coś osiągnąć W4P). 

W wypowiedziach badanych osób, również wcześniej cytowanych, 
pojawiały się sygnały doświadczanego poczucia braku zrozumienia do-
znawanych trudności i potrzeb. Stanowi to istotny warunek dobrego 
samopoczucia tych osób, decydujący o codziennym funkcjonowaniu, któ-
rego znaczenie tak bardzo podkreślane jest w cytowanej wypowiedzi: Bo 
myślę, że dobre samopoczucie jest bazą do uwierzenia we własne możliwości 
i do rozwoju dalszego. Że nawet nie tyle chodzi o to jak jest tam w szkole, 
chociaż to też jest ważne, wiadomo, Ale jeśli człowiek ma wsparcie w szkole 
a nie wierzy w siebie albo, no, jakoś czuje się niezbyt dobrze, to jakie by to 
wsparcie nie było to jednak nie da rady (W1P). Spotykają się też z wyklu-
czeniem: W pewnej szkole po prostu zasugerowano mi, że jakby poziom 
szkoły jest za wysoki na moje możliwości w chorobie i zasugerowano mi, że 
najlepszym wyjściem będzie się przenieść (W1P).
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Można zauważyć jak istotne są dla osób z niepełnosprawnością trudności 
doświadczane w edukacji, jak bardzo cenią każdy rodzaj udzielonego im 
wsparcia. Nic też dziwnego, że tak często podkreślają, że brakuje im zrozu-
mienia ze strony osób pełnosprawnych. Podkreślić także należy, że właśnie 
niedostosowanie prowadzonych zajęć uważają za najistotniejszy czynnik 
pozbawiający ich równych szans na sprostanie wymaganiom edukacyjnym. 

4.3. Ocena poziomu wykształcenia w aspekcie możliwości 
poszukiwania i podjęcia pracy zawodowej

Wśród osób z niepełnoprawnością są takie, które nie tylko nie posiadają 
żadnego przygotowania zawodowego, ale nawet przysposobienia do obo-
wiązków związanych z pracą. Należą do nich osoby z autyzmem, które 
po ukończeniu specjalnego kształcenia obowiązkowego, zakończyły 
edukację i aktualnie przebywają w Dziennym Ośrodku dla Osób z Auty-
zmem. W zasadzie podobnie wygląda także sytuacja osób przebywających 
w ośrodku, posiadających wykształcenie średnie bez przygotowania zawo-
dowego. W ramach pobytu w placówce, prowadzone są zajęcia uaktyw-
niające te osoby w zakresie realizowania prac związanych z codziennymi 
obowiązkami domowymi. Jak wskazują opiekunowie, w chwili obecnej, 
po kilku latach od zakończonej edukacji, to już nie jest dalsza kontynuacja 
a raczej utrzymanie tego, co zostało osiągnięte. Wyłączenie z systematycz-
nej aktywności edukacyjnej, także z zżycia społecznego, sprawia, że osoby 
te zaczynają stopniowo, coraz bardziej „zamykać się”, wycofywać z kon-
taktu, tracić to, co zostało wypracowane: To nie jest tak jak w przypadku 
innych niepełnosprawności, że jak coś nauczymy to funkcjonuje, nie, w tej 
jednostce chorobowej tego nie ma. Edukacja musi towarzyszyć całe życie, jeżeli 
ma być utrzymana, w okresie całożyciowym. To jest wymóg konieczny (W9A).

Aktualna sytuacja młodych, dorosłych osób z autyzmem, powinna skło-
nić do wniosków. Zróżnicowany dziś repertuar terapeutyczny nie daje gwa-
rancji na wyjście z autyzmu ani ostateczny ich efekt. Trzeba zacząć myśleć 
nie tylko o terapii, ale o stosownej, ukierunkowanej, edukacji przygotowu-
jącej do podejmowania zadań i obowiązków w dorosłym życiu. Niestety, 
literatura z zakresu przygotowania zawodowego osób z autyzmem pozosta-
je obszarem nieobecnym. Odnosząc się do tematyki prezentowanej części 
badań, można jedynie zadać pytanie: Cóż o swojej edukacji i przygotowaniu 
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do pracy mają powiedzieć osoby z autyzmem posiadające średnie wykształ-
cenie a przebywające w Ośrodku Dziennym dla Osób z Autyzmem, czy 
pozostające w domu i niemające perspektyw ani na zatrudnienie, ani dalszą 
edukację? 

Tak zakończoną edukację syna ocenia jedna z matek: Przydatność osią-
gnięć edukacyjnych – nasz system nie jest gotowy na rezygnację, na przenie-
sienie ciężaru na treści przygotowujące do życia, uczenie tego, co potrzebne 
w codziennym życiu, do komunikowania się w codziennych sytuacjach. Wciąż 
są programy, wymagania, rozliczanie z tego, co jest obowiązujące w progra-
mach edukacyjnych (W10A).

Kolejną grupą są osoby z niepełnosprawnością intelektualną, absolwen-
ci specjalnych szkół przysposabiających do pracy. Szkoła taka umożli-
wia uzyskanie świadectwa potwierdzającego przysposobienie do pracy, ale 
nie przewiduje się dalszej kontynuacji nauki. Niektóre osoby, uczestniczą 
jedynie w zajęciach WTZ, inne kontynuowały przygotowanie do wejścia 
na rynek pracy w ramach zatrudnienia wspomaganego, pod kierunkiem 
trenera pracy. W ramach realizowanych staży podejmowały zróżnicowane, 
proste prace. Z wypowiedzi badanych i ich opiekunów wynika, że jest to 
forma chętnie podejmowana i dająca możliwości nabycia doświadczenia 
zawodowego. Okres przygotowania bywa zbyt krótki i nie wystarczający 
do podjęcia obowiązków bez udziału trenera pracy. Tak o możliwościach 
kontynuowania pracy mówi jedna z matek: A tak, miał propozycję jako 
ochroniarz, ale ja go nie widzę jako ochroniarza, bo to jakby tam dwie osoby 
pracowały, to jeden drugiego pilnuje. To jest i praca w nocy. Poszedłby i spał. 
Nie widzę czegoś takiego. Albo do koszenia trawników – też nie. Musi być 
jeszcze jedna osoba, żeby go pilnowała, żeby on cokolwiek robił. On by nie 
wysiedział. Bo on jest zmęczony i mu się nie chce. A praca to jest praca (W1I).

Istotnym brakiem okazuje się tu społeczne wdrożenie do obowiązków, 
sprawiające, że takie osoby będą musiały jeszcze długo wdrażać się przy 
pomocy trenerów i osób nadzorujących. 

Niestety także osoby, które ukończyły zasadniczą szkołę zawodową 
mają problem z zatrudnieniem. Poszukiwanie pracy pozostaje raczej pro-
blemem rodziców, którzy także nie zawsze potrafią sobie z tym dobrze 
radzić: Właśnie to nas martwi, co ona będzie robić? No, bo ile można siedzieć 
w komputerze, ile można siedzieć przed telewizorem czy z komórką, z table-
tem w ręku, no to też jest już uzależnienie. W Urzędzie Miasta podpowiedzieli 
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właśnie, że istnieje coś takiego jak trener pracy, że coś takiego istnieje. Dostęp 
do informacji jest bardzo znikomy (W14I). 

Jeszcze inną sytuację przedstawia kolejny opiekun. Podczas realizowa-
nego stażu syn otrzymał pracę, która bardzo mu odpowiadała, na której 
bardzo mu zależało. Niestety stało się tak, że staż się skończył a umowa 
z nim nie została przedłużona. Bardzo to przeżył i w żaden sposób nie 
można go skłonić do podejmowania pracy. 

Kolejnym przykładem jest młoda kobieta z niepełnosprawnością in-
telektualną, która wprawdzie ukończyła szkołę zawodową, ale egzami-
nu zawodowego nie zdała (teoretycznego). W ramach staży, pod opieką 
trenera pracy, wielokrotnie zmienia miejsce pracy, nabierając poczucia 
braku stabilizacji, ciągłego rozpoczynania od nowa i niepewności, co do 
perspektyw zawodowych (W15I). 

Z analizy sytuacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, ze specjal-
nym wykształceniem zawodowym, wyłania się obraz perspektyw integracji 
społecznej w Warsztatach Terapii Zajęciowej i krótkotrwałej, zmiennej 
i przypadkowej aktywizacji zawodowej, nie dającej ani perspektyw na 
stabilne zatrudnienie, ani na nabycie kwalifikacji zawodowych. Bywa, że 
pojawia się raczej rozczarowanie i zniechęcenie niż motywacja do pracy 
i doskonalenia zawodowego. Zauważa się także brak stabilnej i systema-
tycznej ścieżki kształcenia zawodowego, a przede wszystkim perspek-
tywy na zatrudnienie poza wspomaganym rynkiem pracy. Opiekunowie 
koncentrowali się nie tyle na wykształceniu i nabytych kompetencjach 
zawodowych, co predyspozycjach do pracy. Należy przyznać im rację, to 
właśnie powinno być przede wszystkim brane pod uwagę w przygotowaniu 
zawodowym tych osób. Brakuje przygotowania w zakresie społecznych 
predyspozycji do podejmowania pracy, zbyt krótki wydaje się być okres 
praktycznej formy jaką jest praca z trenerem pracy. 

W kształceniu uczniów szkół przysposabiających do pracy pojawiają 
się propozycje wprowadzenia praktyk z udziałem trenera pracy oraz do-
radców zawodowych czuwających nad konstruowaniem indywidualnej 
ścieżki zawodowej15.

15 L. Antecka, M. Bałtowska-Jucha, M. Głaz-Skirzyńska, L. Klaro Celej, G. Wy- 
szomierska, M. Zakrzewska, Model wdrożenia praktyk wspomaganych w szkołach przy-
sposabiających do pracy. Podręcznik instruktażowy dla nauczycieli. Ośrodek Rozwoju 
Edukacji, Warszawa 2018. 
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Również w badanej grupie dorosłych osób z niepełnosprawnością in- 
telektualną realizowane staże zawodowe z udziałem trenerów pracy sta-
nowią adekwatną do potrzeb tych osób formę przygotowania do wej-
ścia na rynek pracy. Istotna wydaje się jednak współpraca w środowisku 
z pracodawcami, stwarzająca zarówno perspektywy zatrudnienia jak 
również możliwości wyboru i ukierunkowania ścieżki realizowanych staży 
ze względu na predyspozycje i zainteresowania osób niepełnosprawnych, 
pozwalające na spójne doskonalenie określonego pakietu kompetencji za-
wodowych. 

Inaczej przedstawia się sytuacja wśród osób z niepełnosprawnością 
narządu ruchu, posiadających wykształcenie zasadnicze zawodowe. Nie 
widzą problemów w podjęciu pracy zawodowej. ani zgodnie z wyuczonym 
zawodem czy też nie. Ogólnie w ich wypowiedziach odczuwa się spokojne 
podejście do zatrudnienia i zadowolenie ze swojej sytuacji zawodowej. 
Jedynym aspektem, na który zwracają uwagę jest nieco niskie wynagro-
dzenie: Aktualne wykształcenie jest wystarczające, jeśli chodzi o możliwości 
znalezienia pracy (W2R); Pracuję na umowę o pracę, praca nie jest zgodna 
z wykształceniem, ale mi odpowiada i umowa o pracę też. Mogłyby być tylko 
większe zarobki (W5R). 

Problemem osób z niepełnosprawnością posiadających wyksztalcenie 
średnie, jest brak kwalifikacji zawodowych. Wydaje się, że w pełni rozu-
mieją tę sytuację, poszukując możliwości kształcenia się i ich uzyskania 
w szkołach policealnych. Niestety, jak wskazuje wcześniejsza analiza ście-
żek zawodowych tych osób, tu także ich nie nabywają. W tym miejscu wato 
odwołać się do danych Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnospraw-
ności w Białymstoku, z których wynika, że wśród 127 osób z autyzmem, 
które uzyskały orzeczenia o niepełnosprawności w latach 2014–2017, 
pracowały jedynie 4 osoby. Wobec tak drastycznej sytuacji w tej grupie 
osób, konieczne wydaje się jeszcze raz podkreślenie braków wykształceniu 
w zakresie przygotowania zawodowego na wszystkich etapach edukacji 
osób z autyzmem. Niektóre z nich realizują z powodzeniem przygotowanie 
w Zakładzie Aktywizacji Zawodowej, Stowarzyszenia „My Dla Innych” 

Jeden uczestników badania, młoda osoba z autyzmem, zwraca uwagę 
na fakt, że bardzo jest to ważne, iż szkolenia odbywają się na terenie pla-
cówki stowarzyszenia, że nie chciałby uczestniczyć w nich w innych miejscach 
(W1A). Typowa dla tych osób niechęć do nowych, nieznanych miejsc, 
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zmian i przywiązanie do rutyny, nie czyni ich elastycznymi zarówno w po-
dejmowaniu poszukiwania pracy jak i zatrudnienia, zwłaszcza zmiany 
stanowisk. 

Charakterystyczną cechą wielu osób z autyzmem są ich wąskie za-
interesowania, pozwalające na rozwijanie wysokiego poziomu wiedzy 
i umiejętności, ale niezdolność do opanowania prostych prac i skorzystania 
z możliwości staży jak w przypadku osób z niepełnosprawnością intelektu-
alną. To musiałyby być staże przygotowane konkretnie do indywidualnej 
osoby. Tak mówi jedna z matek o możliwościach syna z autyzmem: Myślę, 
że czuje, że sobie z niektórymi rzeczami nie radzi. Na przykład bardzo lubi 
różne prezentacje robić, w tym się czuje. Jeśli ma gotowy materiał, to bardzo 
lubi od strony technicznej, w Photoshopie przygotowywać, różne takie rzeczy 
umie robić, to go pasjonuje. Więc myślę, że tutaj sobie radzi (W3A).

Wśród osób słabosłyszących i głuchych dominowały osoby posiada-
jące kwalifikacje w zawodach informatyk, elektryk, krawcowa, a więc 
w aktualnych na obecnym rynku pracy. Niestety, jak się okazuje, osoby 
te często pracują niezgodnie z posiadanym wykształceniem, wykonując 
pracę na stanowiskach poniżej kwalifikacji. Swoją sytuację przedstawia 
jedna z uczestniczek badań: [tłumacz:] Kiedyś pracowała w swoim zawodzie 
jako krawcowa, ale zakład został rozwiązany. Aktualnie wykonuje prace nie 
bardzo ją satysfakcjonującą, ponieważ sprząta w różnych miejscach i musi 
szybko przemieszczać się, żeby zdążyć do pracy. Ma pół etatu, a tak naprawdę 
pracuje więcej, bo dużo czasu poświęca na dojazdy (W17G). Do kształcenia 
zawodowego odnosi się krytycznie: [tłumacz:] Kazali im odczytywać mowę 
z ust a oni nic z tego nie rozumieli i nie migali. Było tylko czytanie, pisanie, 
odczytywanie z ust i mówienie. I niczego tam się nie nauczyli (W17G).

W przypadku osób głuchych i słabosłyszących, problemem nie są jed-
nak niskie kwalifikacje zawodowe, a oferowana im praca i zajmowane 
stanowiska, często poniżej posiadanych kwalifikacji i ich oczekiwań wzglę-
dem posiadanego wykształcenia. 

Ostatecznie można zauważyć, że wykonują prace nie tyko niezgodne 
z posiadanym wykształceniem, ale także poniżej posiadanego wykształ-
cenia i nie zawsze satysfakcjonujące. 

Wśród badanych osób z niepełnosprawnością wzrokową, wszystkie były 
aktywne zawodowo, oprócz osób przebywających na emeryturze i urlopie 
macierzyńskim. 
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Osoby niepełnosprawne mają świadomość niewystarczalności posia-
danego wykształcenia i bardzo to podkreślały. 

Najbardziej usatysfakcjonowane były pracujące osoby posiadające wy-
kształcenie wyższe: Kontynuuję naukę. Mam oferty pracy ciekawe i muszę 
dokształcać się. Ja uważam, że jestem atrakcyjna na rynku pracy, ze względu 
na moje wykształcenie. Mam propozycje pracy. Ale pod względem finansowym 
mogłoby być lepiej. Szczególnie w naszych instytucjach. Bo prywatnie jak 
ktoś pracuje to jest o wiele lepiej (W2W). Bywa także tak, że nie znajdując 
zatrudnienia zgodnie z ukończonym kierunkiem studiów, podejmują pracę, 
jaka jest możliwa. 

Posiadane wykształcenie (niezależnie od jego poziomu) najlepiej oce-
niały osoby z dysfunkcją narządu ruchu. Wyrażały poczucie jego pełnej 
wystarczalności na potrzeby zatrudnienia. Osoby te nie były także zanie-
pokojone ewentualną zmianą miejsca pracy i koniecznością przekwalifi-
kowania się. 

Przekonanie o wystarczalności wykształcenia na potrzeby rynku pra-
cy wyrażały także osoby posiadające wykształcenie wyższe. Wśród nich 
wyróżniały się osoby niewidome i slabowidzące, które starały się je uzu-
pełniać, czasami w wielu kierunkach. Istotne wydaje się to, że osoby te 
często pracowały w zawodzie zgodnym z posiadanym wykształceniem, 
realizując tym samym własną, często już specjalistyczną ścieżkę rozwoju 
zawodowego. Zdarzały się sytuacje, że osoby takie nie realizowały się 
zgodnie z wykształceniem, czemu towarzyszyło poczucie rozczarowania. 

Rozczarowanie towarzyszy także osobom słabosłyszącym i głuchym, 
które podkreślały bezużyteczność swojego wykształcenia, ze względu na 
zatrudnienie niezgodne z wyuczonym zawodem, czasem i praktycznym 
doświadczeniem, na stanowiskach nie wymagających żadnego przygo-
towania. Sytuacja jest najprawdopodobniej spowodowana trudnościami 
w komunikowaniu się, co ogranicza ich szanse na satysfakcjonujące za-
trudnienie.

Oczywisty niedosyt wyrażały osoby ze średnim wykształceniem, nie-
posiadające kwalifikacji zawodowych. Miały nie tylko problem z zatrud-
nieniem, ale także niewielkie perspektywy na poprawę swojej sytuacji, 
poprzez dalsze kształcenie się. 

Największe trudności w związku z niewystarczalnością wyksztalce-
nia na potrzeby podjęcia pracy wykazują osoby z niepełnosprawnością 
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intelektualną oraz autyzmem. Realizowane przygotowanie zawodowe 
w ramach staży zawodowych pod kierunkiem wspomagającego trene-
ra pracy, często nie są powiązane ze wcześniejszym (nieaktualnym czy 
mało popularnym na obecnym rynku pracy) zawodem, do którego się 
przygotowywali. Okres staży jest dla nich zbyt krótki, by mogli nabyć 
wystarczające kompetencje do samodzielnej pracy. Sytuacja osób z au-
tyzmem jest o tyle trudniejsza, że niewiele z tych osób korzysta z jakiej-
kolwiek formy aktywizacji zawodowej i możliwości podniesienia swoich 
kwalifikacji zawodowych. 

4.4. Plany edukacyjne osób z niepełnosprawnością 

Dane przedstawione na rysunku 26 wskazują, że większość badanych osób 
niepełnosprawnych deklarowała niechęć do udziału w dalszej edukacji. 
Posiadane plany edukacyjne lub chęć uczestnictwa w przyszłości w dal-
szej edukacji zapowiadały przede wszystkim osoby z niepełnosprawnością 
narządu wzroku. Dominuje ogólny obraz braku planów edukacyjnych, 
a nawet niewyrażania chęci ewentualnego uczestnictwa. 

Opisana sytuacja wymusza koniczność poszukania przyczyn niskiego 
zainteresowania dalszą edukacją ze strony osób z niepełnosprawnością 
intelektualną czy części, najniżej wykształconych osób z autyzmem oraz 
osób w wieku emerytalnym (7 badanych).

RYSUNEK 26. POSIADANIE PLANÓW EDUKACYJNYCH PRZEZ OSOBY  
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
Źródło: opracowanie własne
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Osoby z niepełnosprawnością ruchową zazwyczaj posiadały wy-
kształcenie, które zapewniało im pewność zatrudnienia. Stąd zapewne 
nie widzieli aktualnych potrzeb, nie przewidywali także zmiany swojej 
sytuacji: Nie poszukiwałem dalszych możliwości kształcenia, które posia-
dam jest wystarczające (W20R). Natomiast zauważa się zniechęcenie, 
rezygnację i zmęczenie dotychczasowym udziałem w kształceniu 
i brakiem oczekiwanych efektów ze strony osób z autyzmem i osób 
psychicznie chorych.

Osoby głuche zdecydowanie nie chcą uczestniczyć w edukacji bez 
obecności tłumacza języka migowego: [tłumacz:] Chciałby informatykę 
studiować, ale w Białymstoku jest problem z tłumaczem na studiach, ale 
mógłby spróbować w Warszawie lub w Siedlcach. Nie chce wyjeżdżać. Ma już 
dosyć dojeżdżania (W20G).

Analizując plany edukacyjne niewielkiej ilości badanych osób z niepeł-
nosprawnością można wskazać kilka kierunków, jakie się wyłoniły. Są to 
plany dotyczące udziału w kursach, szkoleniach zawodowych, dzięki 
którym uzyskają jakieś kwalifikacje do pracy: Mam maturę, nie wiem, 
może jakiś kurs, może i sprzedawca, żeby w sklepie pracować (…). Ja jestem 
po szkole właśnie zarządzanie informacją, liceum profilowane, te najnowsze 
takie (W6P).

Można zauważyć, że osoby z niepełnosprawnością wzroku, które ukoń-
czyły studia, z zapałem kontynuują edukację, poszerzając zakres swo-
ich kompetencji, planując dalsze szkolenia czy studia podyplomowe: 
Skończyłam psychologię. Ukończyłam studia podyplomowe – psychologia 
kliniczna, teraz robię podyplomówkę. I kursy – kadr, płace, bo pracowałam 
jako kadrowa (W2W). 

Obraz braku panów edukacyjnych u znacznej części osób z niepełno-
sprawnością, jest warunkowany ich zniechęceniem, rezygnacją i zmęcze-
niem dotychczasowym udziałem w kształceniu i brakiem oczekiwanych 
efektów. Przede wszystkim bezradnością co do możliwości przekroczenia 
barier, jakimi dla wielu młodych osób stała się matura i egzamin zawo-
dowy.

Osoby głuche, swój udział w kształceniu bez obecności tłumacza mi-
gowego uważają za bezcelowy. Jedynie osoby słabowidzące i niewidome, 
posiadające wyższe wykształcenie, które realizowały już studia podyplo-
mowe czy szkolenia, planują nadal dalsze szkolenia i studia podyplomowe 
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na potrzeby doskonalenia zawodowego. Nieliczni badani posiadają plany 
związane z podjęciem edukacji w formie kursów, szkoleń zawodowych, 
z nadzieją na uzyskanie kwalifikacji do pracy. 

4.5. Podsumowanie i wnioski

Ogólnym wnioskiem wynikającym z analizy ścieżek edukacyjnych osób 
z niepełnosprawnością są ogromne potrzeby w zakresie kształcenia za-
wodowego i oraz znikomy udział w kształceniu ustawicznym. W szcze-
gólności:

l brak kwalifikacji zawodowych i problemy w ich uzyskaniu, 
l nieaktualność posiadanego wykształcenia w stosunku do zmienia-

jących się potrzeb rynku pracy,
l niezgodność wykształcenia zawodowego z zainteresowaniami i pre-

dyspozycjami.

Analiza trudności doświadczanych w toku edukacji wskazuje, że to 
właśnie bariery w edukacji i brak wsparcia w ich przezwyciężaniu, są 
istotnym powodem braku szans na sprostanie wymaganiom. 

Jednocześnie przygotowanie zawodowe znacznej części badanych osób 
z niepełnosprawnością nie spełnia oczekiwań rynku pracy, co ostatecznie 
staje się powodem nie tylko porażki edukacyjnej, ale wiąże się z biernością 
zawodową i wkraczaniem na pozycję życia poza społeczeństwem. 

By umożliwić poprawę sytuacji dorosłych osób z niepełnosprawnością 
należy podjąć szereg działań zmierzających do likwidacji barier w prze-
strzeni edukacji ustawicznej dorosłych. 

Potrzeby są zróżnicowane w zależności od rodzaju niepełnosprawności. 

WNIOSEK 1

Likwidacja barier fizycznych i technicznych w przestrzeni edukacyjnej

1.1. Dostosowanie architektoniczne budynków edukacji musi uwzględ-
niać także potrzeby osób niewidomych i słabowidzących. Budynki insty-
tucji edukacyjnych dorosłych, nie stwarzają już znacznych barier osobom 

KATEDRA-w-kierunku-inkluzji_09_DRUK_popr.indd   139 2018-12-11   01:56:23



140    W KIERUNKU INKLUZJI SPOŁECZNEJ. POTRZEBY OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W MIEŚCIE BIAŁYSTOK

z niepełnosprawnością ruchową. Poważny problem pod tym względem 
mają osoby słabowidzące i niewidome. Brakuje oznaczeń schodów, sal, 
czy dobrego oświetlenia, co utrudnia a czasami wręcz uniemożliwia sa-
modzielne przemieszczanie się.

1.2. Transport do placówki edukacyjnej powinny mieć zapewnione wszyst-
kie osoby niepełnosprawne nie poruszające się samodzielnie, niezależnie 
od rodzaju niepełnosprawności. 

Dla osób, które nie przemieszczają się samodzielnie, ważnym proble-
mem jest dotarcie na zajęcia edukacyjne, muszą angażować bliskich, zna-
jomych, lecz nie zawsze mają taką możliwość. Rodzice bywają zmęczeni 
wieloletnim dowożeniem i asystowaniem, co sprawia, że podjęcie edukacji 
staje niemożliwe. W sytuacji, gdy jest to konieczne, na potrzeby uczestni-
czenia w zajęciach, należy zapewnić pomoc ze strony asystenta. Z pomocy 
asystentów korzystają osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Za-
sadniczym powodem takich potrzeb jest konieczność pomocy innych osób 
w wykonywaniu czynności związanych z uczeniem się. Asystent w edukacji 
dorosłych osób z niepełnosprawnością nie pełni jednak roli nauczycie-
la wspomagającego ani zadań asystenta osobistego. Często jest ważnym 
środkiem zaspokajania potrzeb związanych z trudnościami w dostępie do 
bieżących informacji (np. odczytania informacji osobie niewidzącej czy 
zapisania osobie niesłyszącej), czasem osobą wspomagającą podczas pi-
sania czy sporządzającą notatki. Im bardziej niedostępne jest środowisko 
edukacyjne, tym większe są potrzeby pomocy ze strony asystenta. Osoby 
uczestniczące w szkoleniach z udziałem asystentów, podkreślały jako waż-
ne dostosowanie pod względem zabezpieczenia ich potrzeb.

1.3. Osobom niewidomym i słabowidzącym należy zapewnić materiały 
dydaktyczne, podręczniki, książki w dostępnej formie (wersja elektroniczna 
powiększony druk, wypukła czcionka). 

Osoby niewidome i słabowidzące, na potrzeby odczytywania informacji 
pisanej tzw. czarnodrukiem, korzystają z różnych urządzeń technicznych. 
Pod tym względem są zazwyczaj dobrze wyposażone. Jednak warunkiem 
koniecznym i niezbędnym jest zorganizowanie pomocy w adaptacji mate-
riałów drukowanych, przynajmniej do wersji elektronicznej, co pozwala 
na czytanie z wykorzystaniem notatników czy laptopów brajlowskich, 
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programów powiększających czy czytających tekst. Niektóre uczelnie już 
taką pomoc oferują, choć potrzeby nie zawsze zaspokajane są w wystar-
czającym stopniu i na bieżąco. 

1.4. Warunkiem pełnego uczestnictwa osób słabosłyszących i głuchych 
w edukacji jest udział certyfikowanego tłumacza polskiego języka mi-
gowego.

Osoby słabosłyszące i głuche stanowczo akcentują, że edukacja bez 
tłumacza jest dla nich za trudna i nie widzą sensu by ją podejmować. 
Niestety, brak odpowiednio wykwalifikowanych tłumaczy języka migowe-
go, jest od dawna podnoszonym problemem, zwłaszcza, gdy wymagane 
są najwyższe umiejętności, pozwalające na pełnienie usług w edukacji 
dorosłych. Stosowanym rozwiązaniem zastępczym jest zatrudnianie osób 
o mniejszych kompetencjach, po upewnieniu się, czy i na ile tłumaczenie 
jest zrozumiałe dla konkretnej osoby głuchej. 

REKOMENDACJE:

l Należy dążyć do likwidacji barier architektonicznych ze względu na 
potrzeby osób niewidomych i słabowidzących.

l Należy zapewnić transport na potrzeby dojazdu na miejsce edukacji 
osób. niepełnosprawnych, nie przemieszczających się samodzielnie, 
niezależnie od rodzaju niepełnosprawności.

l Należy zapewnić usługę w postaci asystenta osobom potrzebującym 
pomocy innych osób podczas realizacji zajęć.

l Należy zapewnić adaptację materiałów dydaktycznych, książek na po-
trzeby osób niewidomych i słabowidzących.

l Należy zatrudnić tłumacza języka migowego na potrzeby osób głu-
chych.

WNIOSEK 2

Likwidacja barier edukacyjnych 

2.1. Osobom z autyzmem, kończącym edukację, w sytuacji niezastąpienia 
jej pracą, należy umożliwić kontynuację stosownej do potrzeb edukacji 
w placówkach, w których przebywają.
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Badania ujawniły problem, jaki stanowi odcięcie od edukacji młodych 
osób z autyzmem – następuje stopniowy regres nabytych umiejętności 
i opanowanej wiedzy. 

Osoby przebywające w Dziennym Ośrodku dla Osób z Autyzmem mają 
realizowane stałe zajęcia edukacyjne, jednak skromne środki, jakimi dyspo-
nuje ośrodek, mimo dopłat ze strony rodziców, nie pozwalają na wzbogace-
nie oferty i jej zróżnicowanie. Tymczasem, również osoby z wykształceniem 
średnim, po niepodjęciu dalszej nauki ani pracy, pozostają zdane jedynie 
na oferowane im zajęcia w ośrodku, które często nie zaspokajają ich moż-
liwości i chęci. Problem jest tym większy, że wiele takich osób przebywa 
w domu, po doznanych niepowodzeniach edukacyjnych w podejmowa-
nej nauce w szkołach policealnych. Rosnąca liczba uczniów z autyzmem 
w szkołach podstawowych pozwala przewidzieć, że problem będzie doty-
czył coraz większej ilości osób potrzebujących miejsca w dalszej edukacji. 

2.2. Osoby z autyzmem potrzebują indywidualnie dostosowanych progra-
mów przygotowania zawodowego.

Osoby z autyzmem osiągają wykształcenie na poziomie średnim, jednak 
barierą staje się dla nich egzamin zawodowy. Na 127 osób z autyzmem, 
które uzyskały orzeczenia w latach 2014-2017, pracowały jedynie 4 osoby. 
Wobec tak drastycznej sytuacji i jej dalszych konsekwencji, należy w spo-
sób szczególny odnieść się do konieczności modyfikacji w przygotowaniu 
zawodowym – w aktualnym systemie kształcenia pozostają bez jakiegokol-
wiek przygotowania i szans na pracę. Kilka osób realizuje z powodzeniem 
przygotowanie w Zakładzie Aktywizacji Zawodowej. To jedyny, pozytywny 
przykład przezwyciężania tej sytuacji. 

2.3. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną potrzebują dłuższego 
i konsekwentnie realizowanego przygotowania zawodowego z udziałem 
trenera pracy.

Jest to grupa osób najniżej wykształconych. Ich ścieżki edukacyjne 
kończą się na kształceniu obowiązkowym bądź zasadniczym zawodowym, 
realizowanym w systemie specjalnym. Część osób, która ukończyła zasad-
nicze szkoły zawodowe, niestety nie poradziła z egzaminem zawodowym. 
Na podkreślenie zasługuje ogromne znaczenie możliwości edukacyjnych, 
jakie stwarzają staże zawodowe realizowane z udziałem trenera pracy. 
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Jednak ich realizacja na zasadzie włączania(się) tych osób do odgórnie 
zaplanowanych projektów, powoduje, że nie można zaplanować spójnej 
ścieżki realizowanej w dłuższej perspektywie, stwarzającej szanse na ukie-
runkowane, systematyczne nabywanie kompetencji zawodowych. Z tego 
względu, szanse jakie stwarza forma aktywizacji z udziałem trenera pracy, 
nie są w pełni wykorzystywane. Możliwość realizacji ich według zaplano-
wanej ścieżki, dobranej do indywidualnej osoby, stwarzałaby szansę na 
stopniowe doskonalenie się i wdrażanie do konkretnego zakresu obowiąz-
ków zawodowych. 

2.4.Osoby głuche potrzebują doskonalić znajomość języka polskiego jako 
obcego.

Osoby głuche dzięki czytaniu mają dostęp do wiedzy. Jednak tak, jak 
słyszący doskonalą znajomość języków obcych, także i głusi muszą dosko-
nalić znajomość języka polskiego jako języka obcego. Inaczej zapominają 
to, czego się wcześniej nauczyły. Zdarzają się sytuacje, że osoba głucha 
nie jest w stanie samodzielnie załatwić spraw urzędowych lub związanych 
z codziennym życiem (nie powie, nie napisze, nie przeczyta). 

2.5. Organizację procesu kształcenia osób niepełnosprawnych należy do-
stosować do potrzeb i trudności w funkcjonowaniu edukacyjnym wynika-
jących z niepełnej sprawności,

Dostosowanie prowadzonych zajęć do potrzeb osób niepełnosprawnych 
nie może ograniczać się do kwestii technicznych. Mówiąc o trudnościach 
w edukacji osoby wskazywały wiele przykładów trudności, jakich doświad-
czają ze względu na sposób prowadzenia zajęć, uwzględniający jedynie 
potrzeby osób pełnosprawnych. Tempo prowadzonych zajęć jest nazbyt 
szybkie, a dominujący przekaz słowny nie sprzyja preferencjom uczenia się 
wielu osób. Brakuje objaśnień, opisów tego, czego nie jest w stanie zobaczyć 
osoba niewidoma. Nie są w stanie wszystkiego zanotować, a prowadzący 
zajęcia niechętnie przekazują materiały. Dla niektórych osób istotnym ob-
ciążeniem jest także towarzyszący stres, nadmierny wysiłek i przemęczenie. 

Jak często podkreślają osoby z niepełnosprawnością, brakuje im zrozu-
mienia ze strony osób pełnosprawnych. Niedostosowanie prowadzonych 
zajęć uważają za najistotniejszy czynnik pozbawiający ich równych szans 
na sprostanie wymaganiom edukacyjnym. 
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REKOMENDACJE:

l Należy umożliwić kontynuację edukacji osobom z autyzmem kończą-
cym edukację, w sytuacji niezastąpienia jej pracą, poprzez tworzenie 
możliwości pobytu w placówkach realizujących odpowiedni program 
edukacyjny.

l Należy wprowadzić realizację innowacyjnych programów kształcenia 
zawodowego skierowanych do dorosłych osób z autyzmem.

l Osobom z niepełnosprawnością intelektualną należy umożliwić reali-
zację indywidualnie dostosowanego programu przygotowania zawo-
dowego z udziałem trenera pracy. 

l Umożliwić udział osób głuchych w nauce języka polskiego jako obcego.
l Należy rozpowszechniać wiedzę dotyczącą niepełnosprawności wśród 

nauczyciel i pracowników edukacji dorosłych osób z niepełnospraw-
nością.

l Tworzyć możliwości zróżnicowanej oferty edukacyjnej skierowanej 
(dostosowanej) do dorosłych osób z niepełnosprawnością, umożli-
wiającej im realizację własnej ścieżki edukacyjnej w miejscu zamiesz-
kania.

l Organizując szkolenia i kursy dostosowane do potrzeb osób z niepeł-
nosprawnością należy uwzględniać nie tylko dostosowania techniczne, 
ale także dotyczące organizacji procesu kształcenia. 

WNIOSEK 3

Likwidacja barier psychicznych

3.1. Powinno się wzbudzić motywację osób niepełnosprawnych do podej-
mowania dalszej edukacji. 

Badania ujawniły, że znaczna część osób nie ma żadnych planów edu-
kacyjnych, niewiele też osób bierze pod uwagę taką możliwość. Dominuje 
zniechęcenie, rezygnacja i zmęczenie dotychczasowym udziałem w kształ-
ceniu i brakiem oczekiwanych efektów. Przede wszystkim bezradnością, 
co do możliwości przekroczenia barier, jakimi dla wielu młodych osób 
stała się matura i egzamin zawodowy. Z zapałem do dalszego kształcenia 
podchodzą głównie osoby słabowidzące i niewidome, posiadające wyższe 
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wykształcenie. Planują dalsze szkolenia i studia podyplomowe na potrzeby 
doskonalenia zawodowego.

Dla wielu osób, brakuje jednak już motywacji i wiary we własne moż-
liwości. 

3.2. Osoby niepełnosprawne potrzebują doradztwa edukacyjno-zawodo-
wego.

Wiele osób nie planuje samodzielnie swojej edukacji, korzysta z pro-
pozycji i ofert, jakie się nadarzają, nie mając własnych pomysłów na to, co  
mogłyby i czego chciałyby się uczyć. Nie sprzyja to ani rozwojowi, ani 
satysfakcji z udziału w edukacji. Ważną kwestią jest zgodność wyboru 
z predyspozycjami do zawodu, nie tylko ograniczeniami, ale także możli-
wościami i zdolnościami. 

REKOMENDACJE: 

l Powinno się tworzyć oferty i perspektywy edukacyjne dorosłym osobom 
z niepełnosprawnością w miejscu zamieszkania.

l Należy w szerszym stopniu umożliwić osobom niepełnosprawnym ko-
rzystanie z doradztwa edukacyjno-zawodowego.
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Rozdział V

AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA OSÓB  
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

  

Aktywność zawodowa jest istotnym aspektem życia człowieka. Praca za-
pewnia niezależność materialną i osobistą, daje poczucie satysfakcji oraz 
samorealizacji. Szczególnego znaczenia nabiera ona w przypadku osób nie-
pełnosprawnych, których możliwości zatrudnienia ograniczają dysfunkcje.

Osoby niepełnosprawne postrzegają pracę jako pole realizacji własnych 
możliwości i umiejętności zawodowych, a także społecznych. Bywa ona 
często treścią życia, nadając mu sens. Jest także miejscem, które umożliwia 
lepszą adaptację zarówno do zmienionych możliwości fizycznych i psy-
chicznych, jak i zmieniającego się rynku pracy1. Praca osób niepełnospraw-
nych zapewnia im nie tylko niezależność finansową, życie na odpowiednim 
poziomie materialnym, lecz jest przede wszystkim terapią podwyższającą 
samoocenę, poczucie własnej wartości i przydatności społecznej2.

1 E. Kasprzak, Poczucie jakości życia bezrobotnych osób niepełnosprawnych,  
W: B. Aouil (red.), Człowiek niepełnosprawny: zagrożenia i szanse rozwoju, Wydawni- 
ctwo Uczelniane WSP, Bydgoszcz 1999, s. 126. 

2 E. Wojtasiak, Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych – wyzwania 
współczesności, (w:) H. Ochonczenko, M. A, Paszkowicz (red.), Potrzeby osób niepełno-
sprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno – gospodarczych, T. II, Oficyna 
Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006, s. 17.
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Aktywność zawodowa odgrywa ogromną rolę w życiu człowieka, daje 
bowiem poczucie mocy, sprawstwa, bycia potrzebnym, niezależnym oraz 
stanowi ważny warunek sukcesu na drodze do samorealizacji. Dlatego też 
problem pracy osób z niepełnosprawnością ma wymiar zarówno społeczny, 
jak i ekonomiczny. Aspiracje osób niepełnosprawnych do podmiotowości, 
samodzielności, niezależności oraz autonomii powinny znaleźć więc swoje 
odzwierciedlenie w mentalności społecznej, prawie i jego przestrzeganiu3. 

Niepełnosprawność powoduje określone konsekwencje w sferze zawo-
dowej człowieka, objawiające się w postaci ograniczeń możliwości zawo-
dowych i trudności w wykonywaniu samej pracy. Problemy zawodowe, 
z którymi borykają się osoby niepełnosprawne, związane są z wyborem 
zawodu, ewentualnie jego zmianą, przygotowaniem się do pracy zawodowej 
i jej uzyskaniem, adaptacją zawodową i utrzymaniem się w zatrudnieniu. 
Rehabilitacja zawodowa, będąca ważną częścią rehabilitacji kompleksowej, 
przyjmuje za cel pomoc osobie niepełnosprawnej w rozwoju zawodowym 
i przebiegu aktywności zawodowej, a w szczególności w wyborze zawo-
du, przygotowaniu się do pracy, uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia 
i adaptacji zawodowej w miejscu pracy4. Uwzględniając powyższe dane 
należy zwrócić szczególną uwagę na rozwój aktywności zawodowej osób 
z niepełnosprawnością, przy wykorzytsaniu potencjału społecznego w celu 
optymalizacji jakości życia tych osób. Wsparcie osób z niepełnosprawnością 
gwarantuje możliwość prawidłowego przebiegu procesu inkluzji społecznej. 

5.1. Aktywność zawodowa pracujących osób  
z niepełnosprawnością

5.1.1. Ścieżka zawodowa

Badając aktywność zawodową osób z niepełnosprawnością można za-
uważyć, iż u respondentów z autyzmem oraz z niepełnosprawnością in-
telektualną wszystkie stanowiska pracy mają charakter fizyczny. U osób 

3 A. Migas, Współczesne problemy rehabilitacji i aktywizacji zawodowej osób 
niepełnosprawnych, W: H. Ochonczenko, M. A, Paszkowicz (red.), Potrzeby osób 
niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno – gospodarczych, T. II, 
Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006, s. 32.

4 T. Majewski, Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych, Wydawnictwo 
CB–R–RON, Warszawa 1995, s.23.
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z autyzmem dominują: recykling, sprzątanie, roznoszenie ulotek, praca 
w barze. Badani z niepełnosprawnością intelektualną zajmują się zawodo-
wo głównie sprzątaniem. Potwierdzają to słowa dwóch opiekunów: U nas 
tak naprawdę dla niepełnosprawnych intelektualnie to tylko sprzątanie, tak. 
Ale ja myślę, że wynika to z tego, że teraz zakłady pracy, które zatrudniają ta-
kie osoby mają dosyć duże dofinansowanie na takiego pracownika, no ale on 
będzie tylko sprzątał tak. No, ale właśnie brakuje mi na rynku pracy, takich 
ofert, takich nie tylko sprzątanie, ale jakieś układanie, no cokolwiek (W9I); 
Wszystkie oferty pracy, jakie dostawała córka z urzędu, były do sprzątania. 
A ona by chciała robić coś innego (W16I). Oprócz sprzątania pojedyncze 
osoby wskazują na zatrudnienie w pracowni stolarskiej, w ochronie, w kra-
wiectwie, jak również przy roznoszeniu ulotek.

U osób z niepełnosprawnością psychiczną, przy dominacji stanowisk 
pracy o charakterze fizycznym, pojawiają się również lepsze oferty pracy, 
jak na przykład księgowa. Jednak najczęściej jest to: sprzątanie, praca 
w ochronie, pomocnik na budowie, praca w magazynie, praca w sklepach, 
na produkcji w różnych zakładach, mechanik, ślusarz, praca w kuchni, za 
barem, roznoszenie ulotek, w informacji telefonicznej, praca przy inwen-
taryzacji w hipermarketach, praca przy archiwizacji, sprzedaż obnośna 
i wiele innych. 

Badani z niepełnosprawnością słuchową pracują głównie na stano-
wiskach o charakterze fizycznym, takich jak: monter, asystent fotografa, 
kontroler jakości, pracownik gospodarczy, szwacz, sprzątaczka, pracownik 
biurowy. Jeden z badanych mówi: Pracuję w drukarni, praca ogólnozakła-
dowa, czyli wykonuję wszystkie prace tam, gdzie kogoś brakuje (W6G). W 10 
przypadkach na 14, osoby badane pracowały na stanowiskach, które nie 
były zgodne z ich wykształceniem. Tylko 4 osoby wskazały na zgodność po-
siadanego wykształcenia z wykonywanym zawodem. Jedna z respondentek 
mówi: Myślę, że mogłabym pracować zgodnie ze swoim wykształceniem, ale 
pracodawcy nie chcą zatrudniać osób niesłyszących. Boją się komunikacji 
z osobami niesłyszącymi (W6G). Taki stan rzeczy potwierdzają słowa ko-
lejnej badanej z niepełnosprawnością słuchową, która na pytanie o to, czy 
poszukiwała pracy w swoim zawodzie wskazuje: Tak, ale napotykałam 
trudności związane z komunikacją – to było główną przeszkodą wskazywaną 
przez pracodawców. Chciałabym pracować w swoim wyuczonym zawodzie 
(W5G).
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Połowa badanych z niepełnosprawnością słuchową podaje, że wykony-
wany zawód jest zgodny z ich zainteresowaniami, dla 50% respondentów 
praca zawodowa nie jest pasją. Również połowa badanych wskazuje, że 
stanowisko pracy jest dostosowane do potrzeb związanych z niepełno-
sprawnością. Jednak często również padają odpowiedzi: To stanowisko, 
na którym pracuje nie wymaga specjalnego dostosowania. To jest takie samo 
stanowisko jak dla słyszących. Nie ma takiej potrzeby. To zwykłe stanowisko 
(W20G).

W odmiennej sytuacji są osoby z niepełnosprawnością fizyczną oraz 
wzrokową. Wśród respondentów niepełnosprawnych ruchowo dominują 
następujące zawody: specjalista do spraw rozliczeń, informatyk, logistyk, 
nauczyciel. Sześciu badanych z dziewięciu pracujących wskazuje, że pra-
ca jest zgodna z wykształceniem i zainteresowaniami, u 2 respondentów 
zawód nie pokrywa się z wykształceniem. Z kolei 7 badanych podaje, że 
stanowisko pracy jest dostosowane do ich potrzeb. Jeden z nich mówi: Tak 
wszystko jest dostosowane, podjazd był zrobiony, łazienka jest przystosowana 
(W8R). 

Badane osoby z niepełnosprawnością wzrokową pracują najczęściej 
jako: nauczyciel, terapeuta, animator kultury, referent biurowy, masażys-
ta, pracowanik biurowy, referent ds. organizacji, psycholog, sprzątaczka, 
pracownik produkcji. Jedna z osób pełni funkcję prezesa Koła Rejonowego 
PZN Białystok. U większości badanych nie jest to ich pierwsza praca, popr-
zednie były również bardzo zróżnicowane. Jedna z respondentek podaje: 
Pracowałam w różnych instytucjach. Miałam inny zawód, ale niestety tego 
mojego zawodu nie mogłam wykonywać z racji na chorobę oczu, to musiałam 
się przekwalifikować. Skorzystałam z Aktywnego Samorządu. Teraz pracuję 
w oświacie (W1W). 

Prawie wszyscy pracujący badani z niepełnosprawnością wzroku, bo 
aż 13 osób, deklarują, że ich stanowiska pracy są przystosowane do po-
trzeb związanych z niepełnosprawnością. Niektórzy podkreślają posiadanie 
komputera z powiększoną czcionką oraz programami mówiącymi. Tylko 
jeden respondent podaje: Są trudności z przystosowaniem stanowisk w za-
kładach pracy dla osób słabowidzących. Jest dofinansowanie pracowników, 
ale stanowisko nie jest przystosowane, a to powinno być obowiązkowe przy 
takich osobach (W19W). Spośród badanych 9 deklaruje, że stanowisko ich 
pracy jest zgodne z wykształceniem i zainteresowaniami. 
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Wśród badanych z autyzmem 6 posiada umowę o pracę na czas określo-
ny, 2 respondentów posiada umowy zlecenia. W dużej mierze warunkiem 
przedłużenia zatrudnienia jest sposób wywiązywania się ze zobowiązań. 
Jeden z badanych mówi: Praca zależy od tego, jak sobie będę dobrze radził 
w pracy, czy samodzielny jestem w pracy (W1A). Najczęściej jest to praca 
na pół etatu, jednak czas pracy w dużej mierze zależy to od możliwości 
psychofizycznych osób z autyzmem. Kolejna badana podaje: Ja trzy, cztery 
godziny w ogóle wytrzymam. Dłużej nie wytrzymam (W1A).

Badani z niepełnosprawnością intelektualną posiadają głównie umowy 
zlecenia, rzadziej umowy o pracę, najczęściej na czas określony. Opieku-
nowie osób z niepełnosprawnością intelektualną mówią: Córka jest za-
dowolona. Chociaż ciągle jej obiecują, że dostanie umowę o pracę, ale oni 
zwodzą ją. Miała być na 3 miesiące umowa zlecenie, później na kolejne trzy 
miesiące umowa o pracę (W14I); Jest mało osób, które zatrudniają na umo-
wę o pracę. Takie osoby czują się wykorzystane, bo wykonuje prace tak jak 
każdy inny człowiek, a tak naprawdę to ani stażu pracy, staż pracy się nie 
liczy, więc no córka pracuje rok, a tak naprawdę jakby nie pracowała, tyle 
tylko, że zarabia (W14I).

Niektórzy respondenci z niepełnosprawnością intelektualną zatrud-
nieni są na cały etat, niektórzy na ¾ lub na pół etatu, jeszcze inni na go-
dziny. Jednym pół etatu lub praca na godziny odpowiada ze względu na 
szybką męczliwość i brak psychofizycznych możliwości pracy na cały etat. 
Niektórzy jednak chcieliby pracować na pełen etat. Jeden z opiekunów 
mówi, że córka narzeka: Mamo, co to jest za praca, skoro ja tylko dwa razy 
w tygodniu pracuję, tak, a pozostałe dni, wstaję i nie mam żadnego celu tak. 
Nie ma co robić (W14I). Dla niektórych praca jest więc ogromną wartością, 
szczególnie, że mają świadomość posiadania samodzielnie zarobionych 
pieniędzy. Pojawia się tutaj kolejny problem – brak zabezpieczenia osób 
niepełnosprawnych w momencie, gdy pozostaną bez wsparcia rodziców. 
Potwierdzeniem są słowa matki: Córka zdaje sobie z tego sprawę, że przyj-
dzie taki czas, że będzie zdana tylko i wyłącznie na siebie i że jednak będzie 
potrzebna ta stała praca (W14I).

Osoby z niepełnosprawnością psychiczną pracowały zarówno na umo-
wę o pracę, jak i zlecenie, sporadycznie była też praca na czarno. Niektó-
rzy pracowali na cały etat, inni na pół etatu, często była to praca na go- 
dziny. 
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Wśród badanych z niepełnosprawnością słuchową dominowało za-
trudnienie na otwartym rynku pracy, 12 respondentów wskazało na tę 
odpowiedź. Tylko dwóch badanych pracuje w zakładach pracy chronionej. 
Pozostałych siedmiu badanych posiada umowy na czas nieokreślony, sze-
ściu – podpisało umowy na czas określony. 

Wszyscy badani niepełnosprawni fizycznie pracują na umowę o pracę, 
w większości przypadków jest to umowa na czas nieokreślony. Większość 
badanych z niepełnosprawnością wzrokową – 10 osób – posiada umowę 
o pracę na czas nieokreślony. Cztery osoby posiadają umowy o pracę na 
czas określony. 

Na pytanie dotyczące sposobów poszukiwania pracy, badani często 
wskazywali na: Internet, znajomych, rodzinę, osobisty kontakt z pracodaw-
cą, agencje zatrudnienia, prasę, pośrednictwo organizacji pozarządowych, 
Urząd Pracy. Ta ostatnia instytucja nie zaspokaja jednak potrzeb osób z nie-
pełnosprawnością słuchową. Z relacji badanych wynika, iż rzadko bywają 
tam oferty pracy dla osób głuchych i niedosłyszących w szczególności 
adekwatne do posiadanego wykształcenia. Jeden z nich mówi: Dużo było 
tam ofert pracy na sprzątanie (W20G). Kolejna badana podaje: Jak byłam 
w Urzędzie Pracy, pani kazała mi iść na górę, dała mi skierowanie do pracy na 
stanowisku sprzątaczki, ale ja nigdy w życiu nie pracowałam jako sprzątaczka 
i nie chciałam pracować jako sprzątaczka (W13G). Inny komentuje: Przez 
Urząd Pracy to tak naprawdę nie ma tam czego szukać. Przede wszystkim to 
czego tam dowiedziałam się to to, że osoby głuche nie mają co liczyć na jakiś 
kurs bo tłumacz drogo kosztuje. Więc dla takich osób nie są organizowane 
kursy w urzędach pracy (W12G).

Respondenci z niepełnosprawnością słuchową najczęściej korzystali 
z pomocy Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niesłyszącym MIG-iem. Pod 
adresem tej instytucji padło wiele pozytywnych słów. Większość badanych 
wypowiada się w następujący sposób: Stowarzyszenie pomogło mi zna-
leźć pracę. Panie skontaktowały się z pracodawcą (W8G). W tym miejscu 
zasadne jest przytoczenie słów jednego z tłumaczy języka migowego: Te- 
raz pracodawca, który zatrudnia więcej osób niesłyszących też przychodzi 
do MIG-iem, zostawia np. urlopy, wnioski o pomoc. Jesteśmy takimi po-
średnikami między pracodawcą a pracownikiem (W8G). Jeden z badanych 
mówi nawet, że stowarzyszenie MIG-iem było wręcz „cudem” w jego  
życiu. 
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Większość badanych z autyzmem wskazuje na brak możliwości samo-
dzielnego poszukiwania pracy i konieczną pomoc w tym zakresie. Jeden 
z badanych na zapytanie o samodzielność w poszukiwaniu pracy odpo-
wiada: Samodzielnie znaleźć pracę? Nie. Nie za bardzo (W1A). Podobne 
problemy pojawiły się u respondentów z niepełnosprawnością intelek-
tualną i psychiczną. W wielu przypadkach zatrudnienie pomogli znaleźć 
trenerzy pracy. 

5.1.2. Przygotowanie osób z niepełnosprawnością do podjęcia  
pracy zawodowej

Jeśli chodzi o przygotowanie osób z niepełnosprawnością do podjęcia 
pracy, najlepiej przygotowane do pełnienia swoich funkcji zawodowch są 
osoby niewidome i słabowidzące. Często oprócz wyższego wykształcenia 
badani ukończyli różne kursy np.: tyfloinformatyczny, florystyczny, kurs 
animatorów kultury. Jedna z badanych podaje: Mam wykształcenie wyższe. 
Mam dużo różnych kursów, ukończyłam właśnie trzystopniowy kurs terapeu-
ty zajęciowego, przeszłam różne kursy związane z postępowaniem z osoba-
mi z niepełnosprawnością intelektualną, chorobami psychicznymi… Kursy 
komputerowe również, bo tutaj to wiadomo też jest potrzebne, bo prowadzę 
zajęcia z komputerem, również kursy związane z prowadzaniem arteterapii 
(W18W). Inna dodaje: Mam ukończone studia magisterskie, studia podyplo-
mowe. Języki obce znam dwa. Obsługa koputera, podstawowe programy bez 
problemu. Pracuję z programem dla osób słabowidzących, jestem w stanie 
przekazać parę informacji na ten temat (W1W). Kolejna respondentka pod-
kreśla możliwość korzystania z różnych projektów dedykowanych osobom 
z niepełnosprawnością: Brałam udział w projektach dla osób niepełnospra-
wnych – projekt osoby niepełnosprawne na rynku pracy. Ukończyłam szko-
lenie biurowe, sekretarki, z komunikacji interpersonalnej (W20W). Osoby 
z niepełnosprawnością mogą również liczyć na pomoc różnych organizacji. 
Jedna z nich podaje: Mam takie szkolenia dwa i pół roczne. Nasza orga-
nizacja – Zarząd Główny PZNu to organizował, dla animatorów kultury, 
to skończyłam (W2W). Większość badanych jest świadoma konieczności 
podnoszenia własnych kwalifikacji. Świadczą o tym następujące cytaty: 
Nie mam skończonych kursów i szkoleń, które pomogłyby mi w tej pracy, 
ale sam się rozwijam (W9W). Moje wykształcenie nie jest wystarczające do 
wykonywania tej pracy, dlatego się dokształcam (W19W).
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Wśród badanych z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną 
niewielu posiada dodatkowe wykształcenie. Tylko nieliczni mają ukoń-
czone dodatkowe kursy jak np.: kursy pracownika kancelaryjnego, kursy 
szycia na maszynie, kurs recyklingowy, kurs rękodzielnictwa, kurs foto-
graficzny, kurs krawiecki, kurs komputerowy i florystyczny. Jeden respon-
dent z autyzmem mówi: Obecnie uważam, że jestem przydatny. Kiedyś 
określiłem siebie, że jestem o krok wyżej od tresowanej małpy, ale…myślę, 
że co nieco kwalifikacji posiadam (W16A). Niektórzy badani podkreślają, 
że informacje o kursach powinny być bardziej dostępne, w większym 
zakresie upowszechniane.

W najgorszej sytuacji wydają się być osoby z niepełnosprawnością słu-
chu ze względu na trudności w dostępie do edukacji. Bardzo często re-
spondenci mówią o braku możliwości zdobycia dodatkowych kwalifikacji, 
nawet tych obowiązkowych. Znamienna wydaje się wypowiedź jednego 
z nich: Na początku krótko pracowałem w firmie i gdy tam było szkolenie 
bhp, to było ono dla słyszących pracowników, a dla niesłyszących nie było 
tego szkolenia. W innych zakładach pracy też tak jest – szkolenie bhp dla 
słyszących a dla niesłyszących… ech tam… nie ma tłumacza, nie ma na-
uczyciela. A głusi muszą znać przepisy, żeby im ręki nie ucięło (W20G). Inny 
mówi o sytuacji odwrotnej. Zapytany o ukończone szkolenia podkreśla: 
Moja praca nie wymaga kursów, ale fajnie by było żeby szefowie kurs języ-
ka migowego ukończyli do podstawowej komunikacji. Brygadzista nie zna, 
kierownicy nie znają, biuro nie zna (W11G). Konsekwencją tego jest fakt, 
że większość badanych nie posiada dodatkowego wykształcenia w postaci 
kursów i szkoleń. Tylko niektórzy wskazują na ukończone: warsztaty fo-
tograficzne, kurs komputerowy, kurs pracownika biurowego, kurs języka 
angielskiego.

5.1.3. Trudności w realizacji zadań zawodowych 

Badania wykazują, iż respondenci wskazywali na zróżnicowane trudności 
w pracy uwarunkowane rodzajem niepełnosprawności. Bardzo widocznym 
przejawem problemów są trudności komunikacyjne u badanych z niepełno-
sprawnością słuchu. O ogromnych problemach komunikacyjnych świadczą 
poniższe wypowiedzi respondentów: Jest trochę problemów. Brygadzista 
mój zapomina, że ja jestem niesłysząca i szybko do mnie mówi i ja jego nie ro-
zumiem i szybko zapominam. Wiele razy prosiłam go, żeby pouczył się trochę 
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języka migowego, ale on niekoniecznie… nie chce się uczyć. Jak mamy np. 
spotkanie z dyrektorem i ja proszę ładnie, żeby był tłumacz języka migowego 
na zebraniu, to mówi dobrze, dobrze będzie, dyrektor zapisuje w kalendarzu 
i… nic – nie ma tłumacza. Już trzy razy było zebranie i nie było tłumacza 
i ja nie rozumiałam nic z tego zebrania. Jest bardzo dużo osób i tylko dwie 
niesłyszące i po prostu tego tłumacza nie ściągają dla nas. Ale otrzymują do-
tację z PFRON-u i ich obowiązkiem jest zapewnić pomoc tłumacza, jeżeli jest 
taka potrzeba! Taka dyskryminacja i działanie niezgodne z prawem (W13G); 
Problem komunikacyjny się pojawia. Osoby, które są słyszące, rozmawiają 
między sobą, a niesłyszące nie wiedzą o co chodzi, nie ma komunikacji w ogóle 
między nami. Oni sobie my sobie (W10G).

Warto w tym miejscu przytoczyć również słowa tłumacza języka migo- 
wego, który w ten sposób opisuje niektóre sytuacje, związane z pomocą 
w komunikacji osób niesłyszących z kierownictwem firmy: Są to proste 
sprawy, np. dzwonimy do szefa, że zabrakło jakichś płynów, że chce urlop. 
To są zwykłe rzeczy, gdzie wystarczy trzy zdania zamienić a komplikują 
się. Musi do nas przyjechać, my dzwonimy (dodzwonimy się albo nie) 
i czasami to robi się skomplikowane. Wszędzie powinni być tłumacze, np. 
tłumacz on-line w telefonie. Każda instytucja powinna wiedzieć o tym 
i chcieć z tego skorzystać (W17G). Jeden z tłumaczy w czasie wywiadu 
stwierdza ponadto, że firmom, zatrudniającym osoby z niepełnospraw-
nością słuchową są przedstawiane oferty pomocy w komunikacji z pra-
cownikami głuchymi, ale czasami pozostają one bez odpowiedzi. Jeden 
z respondentów wskazuje, że rozwiązaniem niektórych problemów jest 
pomoc tłumacza on-line. Jeden z respondentów podaje: Jeżeli jest potrzeba 
zwracam się do MIG-iem do tłumaczy o pomoc (W8G). Inny potwierdza: 
Gdy mam problem to pomaga mi Stowarzyszenie MIG-iem. Panie tłumaczki 
dzwonią i rozwiązują problemy (W17G). Inni radzą sobie z trudnościami 
komunikacyjnymi prosząc o zapisanie polecenia lub pokazanie za pomocą 
gestów czynności, które mają wykonać. 

Niektórzy respondenci z niepełnosprawnością słuchową podają po-
nadto, że w wielu zawodach nie mogą się spełniać ze względu na trud-
ności w porozumiewaniu się z klientem. Wśród badanych były osoby, 
które próbowały swoich sił w zawodach, gdzie wymagany był bezpośredni 
kontakt z klientem, telefoniczny czy też osobisty i nie radzili sobie. Inni 
wśród trudności zawodowych wymieniają brak awansu zawodowego. 
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Jeden z respondentów mówi: Pracodawcy boją się zatrudniać na bardziej 
odpowiedzialnych stanowiskach (W6G). 

Trudności w pracy u osób z autyzmem są związane z problemami w wy-
konywaniu czynności zawodowych, z akceptacją i przestrzeganiem ustalo-
nych norm i zasad pracy, z wypełnianiem codziennych obowiązków oraz 
trudności w pracy związane są ze stresem przed popełnieniem błędu. Naj-
trudniejsze było na początku, jak podaje respondent wysilanie się w pracy 
(W4A). Jedna z osób wskazuje ponadto na brak dostosowania szkoleń do 
możliwości psychofizycznych osób z autyzmem. Matka jednego z badanych 
podaje: Syn najpierw pracował w kinie. Przeszedł szkolenie, ale to szkolenie 
było szybko prowadzone i on nie był w stanie opanować szybko tych funkcji, 
które trzeba wykonać, żeby sprzedawać słodycze czy bilety. W razie popełnie-
nia przez niego błędu, ja musiałabym płacić. I pracował jeszcze w drukarni. 
Został przyjęty na okres próbny 3 miesięcy, ale został w tym okresie próbnym 
zwolniony, ponieważ no też nie wywiązywał się z norm. I to, na co sam syn 
mi zwrócił uwagę, to powiedział, że on nie wiedział w ogóle o żadnych nor-
mach, że go nie poinformowano. Była to dla niego nowa sytuacja, było dużo 
informacji, mógł nie ogarnąć. Ale przeszkolenie nie było też dostosowane do 
takiej osoby. Myślę, że zabolało go, że ktoś od niego oczekiwał czegoś czego 
mu nie wytłumaczył, czego nie wiedział. Kiedy mu podziękowano, a on do 
końca nie wiedział, dlaczego właściwie (W3A).

Największe trudności, z którymi borykają się osoby z niepełnosprawno-
ścią psychiczną, to problemy z właściwym wypełnianiem wszystkich obo-
wiązków zawodowych (podobnie jak u osób z autyzmem), lęk, z którym 
nie mogą sobie poradzić oraz zła atmosfera w pracy. Tę ostatnią trudność 
najlepiej obrazuje następujący cytat: No trudności to…z ludźmi jest trudno 
współpracować. Przeważnie to trudności ze swoimi współpracownikami. Naj-
gorsze jest to, że ja muszę to ukrywać. To swoje schorzenie przed tymi ludźmi, 
bo oni tak nieprzychylnie patrzą na jakieś, na takie osoby. Często ludzie 
mówią wprost, że oni z takimi osobami, by nie chcieli pracować. Człowiek 
zobaczył kogoś na przykład bez nogi, czy tam na wózku, to oni współczują. 
No a jak osoba chora psychicznie, to jest taka, że ona zaraz coś złego zrobi, 
ja nie będę pracować, bo ona mnie zabije, czy tam rzuci się na mnie. Mówi: 
A co ty będziesz miał z wariatem pracować? Się obawiają. Bo te obawy są 
z tego, że nie ma wiedzy (W8P). Jedna z respondentek mówi ponadto: 
Najlepiej to pracować wśród takich osób, które też są chore, znaczy też są 
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niepełnosprawne, żebym taka była zrozumiana. Osoba pełnosprawna mnie 
nie zrozumie mojej choroby, i może też np. źle reagować na mnie (W5P).

Sporadycznie respondenci z niepełnosprawnością psychiczną wskazywali 
na chęć oszukania ich przez pracodawców, zlecanie jedynie prac o małym 
stopniu odpowiedzialności oraz niemożność fizycznego poradzenia sobie 
z obowiązkami. Jedna z badanych mówi również o stresie w pracy związanej 
z koniecznością bezpośredniego kontaktu z klientem: No, a teraz jak jestem 
w tej pracy w centrali odbieram telefony, no to jestem zadowolona, bo nie mam 
takiego, czy klient widzi jak się zachowuję, czy mi ręce drżą czy nie drżą. No 
po prostu już mam opanowane, to co mam w tej pracy, muszę oponować. Nie 
bezpośredni kontakt z klientem – to mnie też zadowala (W11P).

Na trudności z rzetelnym wykonywaniem pracy wskazują, oprócz ba-
danych z autyzmem i niepełnosprawności psychiczną, również responden- 
ci z niepełnosprawnością intelektualną. Jeden z nich mówi: Nie wiedzia-
łem co, gdzie i jak. Ale trener pomógł i pani kierownik też, to życzliwi ludzie 
(W20I). 

Najmniej problemów w pracy zawodowej mają osoby z niepełnospraw-
nością fizyczną oraz wzrokową. Wśród badanych niewidomych i słabo-
widzących tylko nieliczni wskazują na niewielkie problemy. Jedna osoba 
podaje: W resorcie służby zdrowia już nie procowałam, bo stan zdrowia mi nie 
pozwalał na dalszą tam pracę, więc musiałam szukać innej i tak się szczęścil-
wie trafiło, że zostałam w PZN zatrudniona. Trudności na początku w pracy 
były bo to zupełnie inny resort, inne problemy, w które do tej pory nie byłam 
zaangażowana, ale pomagali mi koledzy i koleżanki z pracy. Interesowałam 
się jak dany problem rozwiązać i polegałam na pracownikach (W5W). Na 
podobny problem z aklimatyzacją w nowych warunkach zawodowych ws-
kazuje również respondentka z niepełnosprawnością fizyczną: Na początku 
wiadomo, nowe rzeczy, nowe miejsce trzeba się przyzwyczaić, też otoczenie, 
ludzie, kierownicy, którzy są nad (W15R). 

Bardzo wymowna wydaje się być wypowiedź jednego z badanych z nie-
pełnosprawnością ruchową: Można powiedzieć, że nie pracuję w rodzinie, 
ale nie dużo do tego brakuje. Jestem zadowolony i chciałbym pracować tak 
dalej (W14R). Inna osoba mówi, że największą trudnością jest jej niepeł-
nosprawność. 

Trudności w pracy pojawiają się, jednak pocieszający jest fakt, że nie-
którzy mogą zwrócić się o pomoc do współpracowników, którzy chętnie 
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nawiązują kontakty oraz pomagają, gdy zachodzi taka potrzeba. Kolegami 
z pracy są zarówno osoby pełnosprawne jak i niepełnosprawne.

Większość badanych z niepełnosprawnością mówi o pozytywnych po- 
stawach pracodawców. Niektórzy badani z niepełnosprawnością słuchu  
wskazują na wsparcie, szacunek i dużą życzliwość. Świadczą o tym nastę- 
pujące cytaty: Przede wszystkim mam duże wsparcie od mojego kierownika, 
od innych pracowników – pomagamy sobie nawzajem. Nasza praca polega 
na znajomości przepisów, które zmieniają się, więc sobie nawzajem poma-
gamy. To wszystko zależy od życzliwości drugiej osoby, od zrozumienia też 
(W12G); Powiem tak: ostatnia osoba, która mnie zatrudniała była bardzo 
pozytywnie do mnie nastawiona, dała mi szansę, więc jestem tej osobie bar-
dzo wdzięczna. Dla nas głuchych jest praca do sprzątania, bo od razu uważa 
się, że takie osoby nie podołają. Tutaj pani, która mnie zatrudniała dała mi 
szansę (W12G); U mnie szef jest w porządku, brygadzista bardzo się opiekuje. 
U mnie w pracy nie widzę jakichś aktów przemocy (W7G). 

Na pytanie dotyczące postaw pracodawców i współpracowników jeden 
z opiekunów osoby z niepełnosprawnością intelektualną mówi: Atmosfera 
jest bardzo dobra w pracy. Wszystko jest okej. Atmosfera w pracy jest dobra, 
tak, że nie ma żadnych dyskryminacji (W14I). Również jeden z respon-
dentów niepełnosprawnych ruchowo podaje: Są pozytywne, nie ma czegoś 
takiego, że próbują mi dopiec, raczej normalnie, nie odczuwam dyskomfortu 
w swoim otoczeniu w pracy (W8R).

Nie wszyscy badani otrzymują jednak pomoc od współpracowników. 
Na brak wsparcia wskazują najczęściej osoby z autyzmem oraz niepełno-
sprawnością psychiczną, a dodatkową trudność stanowi niezadowolenie 
z niedokładnie wykonanej pracy okazywane przez kolegów. O negatyw-
nych postawach pracodawców mówią również pozostali badani, chociaż 
należą oni do mniejszości. Potwierdzeniem tego stanu rzeczy są poniższe 
wypowiedzi badanych z niepełnosprawnością wzroku: Zdarzyły się negaty-
ne postawy pracodawców. To było parę lat temu jak podjąłem swoją pierwszą 
pracę jako pracownik sklepu. Tam oczywiście na początku mojej pracy były 
docinki, jak to osoba niepełnosprawna sobie poradzi w pracy, że woleliby pra-
cownika pełnosprawnego niż niepełnosprawnego. W pracy posiłkowałem się 
lupą (W4W); Ja poszukiwałam biura podróży, bo takie miałam wykształce-
nie, chodziłam od biura do biura, ale to było nieskuteczne. Jak mówiłam 
o swojej niepełnosprawności bardzo czesto słyszałam komunikaty zwrtotne 
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bardzo przykre, aż odechciewało się szukać pracy. Niepełnosprawność moja 
jest niewidoczna, ale chciałam być szczera wobec pracodwcy. Nawet będąc 
świadomym przywilejów, które przysługują pracodawcom przy zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych, to pracodawcy nie chcą mieć problemów. Pracownik 
niepełnosprawny to jednak jest problem (W7W); Powinna być edukacja pra-
codawców. Pracodawcy nie patrzą na kwalifikacje, oni chcą mieć za darmo 
pracowników, a dofinansowanie na to pozwala. Pracodawca patrzy tylko na 
korzyści jakie będzie miała z pracownika, a nie na jego stanowisko pracy, 
które powinno być dostosowane (W19W); Czasami pracodawcy mają upr-
zedzenie – jak nie widzi to po co taki pracownik (W20W).

Jedna z badanych z niepełnosprawnością słuchu mówi z żalem o za-
trudnianiu osób niepełnosprawnych tylko dla uzyskania korzyści material-
nych: A pracodawcy zatrudniają na trzy lata, zatrzymują sprzęt i wszystko 
inne i… dziękuję, mimo że pracownik dobrze pracował i nie jest to żadna 
wina pracownika. Chodzi o sprzęt. Czułam się oszukana i wykorzystana. 
Jestem zmęczona, powiem Pani, tym szukaniem pracy i takim traktowaniem 
(W12G).

Są również wśród badanych tacy, którzy nie dostrzegają żadnych trud-
ności w wypełnianiu obowiązków zawodowych.

5.1.4. Potrzeby osób z niepełnosprawnością wynikające z poszukiwania 
podjęcia pracy

Mówiąc o działaniach, które chciałyby podjąć osoby z niepełnosprawnością 
w celu podniesienia własnej atrakcyjności na rynku pracy, należy stwier-
dzić, że wielu badanych, szczególnie niepełnosparwnych sensorycznie, 
odczuwa potrzebę doskonalenia własnego warsztatu pracy. Mówią o chęci 
ukończenia szkoleń i kursów, podnoszących kwalifikacje, potrzebie nauki 
języków obcych, samodoskonalenia. Wskazane byłoby im z tym zakresie 
wsparcie finansowe. 

Odpowiadając na pytanie o potrzeby w zakresie rozwoju zawodowego, 
większość badanych z niepełnosprawnością słuchową wskazuje na chęć 
zmiany pracy oraz niemożność dokonania tego ze względu na problemy 
z komunikacją. Świadczą o tym poniższe wypowiedzi: Kiedyś marzyła, żeby 
być fotografem, to, że jest niesłysząca ją ogranicza. Bo żeby być fotografem, 
trzeba mieć kontakty z klientami, musiałaby mieć kogoś, kto by to wszystko 
załatwiał, ona by tylko robiła zdjęcia. Takiej pracy nie ma po prostu. Bo do 
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fotografowania to, że się nie słyszy, nie jest żadną barierą, ale żeby zorgani-
zować sobie tą pracę, nawet ustalić z klientem, czego on sobie życzy, to już to 
jest bariera i z tego powodu jej to zamyka drogę (W11G); Mam ukończony 
kurs biurowy i wydaje mi się, że to powinno wystarczyć. Ale to ciężko dla 
głuchych, bo trzeba tam rozmawiać przez telefon (W1G).

W obliczu powyższych wypowiedzi, osobom z niepełnosprawnością 
słuchu zdobywanie wyższych kwalifikacji wydaje się bezsensowne. Jeden 
z nich podaje: Nawet jak studia skończę, to i tak pracy nie znajdę. Firmy 
boją się osób niesłyszących. Pięciu znajomych skończyło studia, udało się, 
ale i tak pracują fizycznie (W20G). W opozycji wydaje się być wypowiedź 
jednego z badanych z niepełnosprawnością intelektualną, który podkreśla: 
Słyszałem, że ludzie wykształceni mają lepsze warunki pracy (W10I).

Skrajne podejście do tematu podnoszenia kwalifikacji prezentują oso-
by z niepełnosprawnością psychiczną, które jak wcześniej wspomniałam, 
pracują głównie fizycznie bez względu na poziom wykształcenia. Część 
z nich jest zadowolona z tego rodzaju pracy. Jedna z respondentek podaje: 
No trochę pracowałam też w zawodzie, ale to mi się nie podobało. Ciężko mi 
było się do tego zabrać, ciężko przygotować zajęcia… właśnie, a potem nie 
chcą uczestniczyć… dlatego właśnie stwierdziłam, że to jednak nie dla mnie 
praca. Teraz sprzątam i muszę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolona. 
Tak. Bo akurat mi… dwie godziny dziennie, znaczy mogłabym więcej, już 
próbowałam, ale za ciężko mi było,. Przez to mam też dużo czasu dla siebie… 
renta jest też… trochę brakuje mi pieniędzy, mogłabym jeszcze dorobić, ale 
nie dam rady (W13P). Kolejna badana podaje, że teraz sprząta, a wcześniej 
kilkanaście lat pracowałą w szkole jako nauczyciel, ale zrezygnowała ze 
względu na ciążącą na niej odpowiedzialność oraz złą atmosferę (koleżan-
ki, jak twierdzi badana, cały czas ją obgadywały). 

Są jednak osoby, które nie są usatysfakcjonowane propozycjami pracy 
fizycznej. Jedna z respondentek z niepełnosprawnością psychiczną ma 
ukończone studia i chce pracować w zawodzie. Mówi: Zastanawiam się 
nad trenerem pracy, ale na razie nie ma takiej możliwości, bo do sprzątania 
to byłaby praca i z pomocą trenera, ale takiej pracy nie chcę (W2P). Badana 
sugeruje, że do pracy innej niż fizyczna pracodawcy nie chcą przyjmo-
wać osób z niepełnosprawnością psychiczną. Inna rozmówczyni zapytana 
o pracę odpowiada: chciałabym mieć jakąś taką pracę, która by mnie w ja-
kiś sposób rozwijała (W20P). W poszukiwaniach pracy oraz rozmowach 
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kwalifikacyjnych osobom z niepełnosprawnością psychiczną towarzyszy 
niejednokrotnie duży stres, który uniemożliwia właściwą prezentację, a w 
konsekwencji zdobycie odpowiedniego stanowiska pracy. 

Większość badanych z niepełnosprawnością ruchową natomiast nie 
widzi potrzeby zmiany lub podnoszenia własnych kwalifikacji. Niektórzy 
twierdzą, że są one wystarczające do wykonywania aktualnego zawodu. 
Jeden z respondentów podaje: Teraz jak mam umowę na stałe to nie chce 
mi się podnosić kwalifikacji (W16R). Niektórzy badani uzależniali dalsze 
kształcenie od gwarancji zatrudnienia.

Jedna z matek osoby z niepełnosprawnością intelektualną podkreśla, 
że najważniejsze jest jednak odpowiednie przygotowanie do rzeczy, które 
osoby niepełnosprawne są w stanie opanować (W17I).

Na pytania dotyczące preferencji zatrudnienia odpowiedzi padały bar-
dzo zróżnicowane. Większość badanych pracuje na otwartym rynku pracy, 
ale biorą pod uwagę wszystkie rodzaje zatrudnienia. Świadczą o tym po-
niższe wypowiedzi: To bez różnicy, czy praca na otwartym, czy chronionym 
rynku pracy (W4W); Mogłobym być w zakładzie pracy chronione,j bo to jest 
komfort zatrudnienia dla niepełnostrawnych (W5W); Ja pracuję w otwartym 
rynku pracy i to mi odpowiada (W1W); Na pewno większym wyzwaniem jest 
otwarty rynek pracy myślę też w przyszłości o otwarciu własnej działalności 
gospodarczej. W Zakładach Pracy Chronionej może (W7W). Jeden z opie-
kunów osoby z autyzmem podaje: On by wolał być normalnie traktowany 
– otwarty rynek pracy. Myślę, że tak, ale znając możliwości, po prostu mam 
obawy poważne (W3A).

Najwięcej chętnych do pracy na własny rachunek jest wśród osób z nie-
pełnosprawnością ruchową. Potwierdzeniem tego jest wypowiedź jednego 
z respondentów: Myślałem założyć własną działalność i nie być uzależnio-
nym od kogoś (W15R). Ta forma pracy jest natomiast najmniej popularna 
wśród badanych z autyzmem oraz niepełnosprawnością intelektualną. 
Jedna z matek osoby z autyzmem tak podsumowuje opcję pracy syna na 
własny rachunek: No to w przypadku akurat mojego syna, to istnieje pro-
blem odpowiedzialności finansowej. Jeśli działalność gospodarcza, nie byłby 
w stanie ani napisać projektu ani prowadzić firmę, ani prawidłowo rozli-
czać. W moim odczuciu jest to przekraczające jego możliwości (W3A). Inny 
z badanych z niepełnosprawnością intelektualną na pytanie o możliwość 
założenia własnej firmy odpowiada: Tak, nawet byłem w Urzędzie Miejskim 
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i zgłosiłem do ZUS-u. Ale przestraszyłem się, że co miesiąc trzeba zarobić na 
siebie i na firmę i na ZUS. Właśnie dlatego się przestraszyłem. Nie żałuję tej 
decyzji (W10I).

W procesie rehabilitacji zawodowej osoby z niepełnosprawnością mogą 
korzystać ze wsparcia trenerów pracy. Z ich pomocy korzystała większość 
badanych z autyzmem i niepełnosprawnością psychiczną. Z zatrudnienia 
wspomaganego korzystali również niepełnosprawni intelektualnie. Po-
moc ta potrzebna jest szczególnie na początkowym etapie wykonywania 
i nauki pracy. Jeden respondent z autyzmem podkreśla, że ze wszystkimi 
pytaniami może zwrócić się do trenera: Zawsze możesz trenera spytać, to 
ci powie (W4A).

Z pomocy trenera pracy najczęściej nie korzystali badani z niepełno- 
sparwnością słuchową, wzrokową i ruchową. Jednak kilka osób bierze 
pod uwagę możliwość takiego wsparcia: Jest taka potrzeba, uważam że 
to bardzo dobre (W19W). Kolejna badana dodaje: Nigdy nie korzystałam 
z trenera pracy, mogłabym spróbować. Fajnie by było, żeby trener pracy miał 
wiedzę o osobach niepełnosprawnych (W11W). Niektórzy uzależniają taką 
pomoc od rodzaju zaoferowanej pracy. Jedna z respondentek zapytana 
o trenerów pracy odpowiada: Słyszałam, ale nie wiem czy oni by, czy oni by 
znaleźli taką pracę, która by była taka ambitna po prostu, bo o taką mi pracę 
chodzi. Bo nie chcę pracować ani w żadnym kebabie, ani sprzątać… Z tego, 
co tam słyszę, to z reguły osoby właśnie pracują na takich stanowiskach, a ja 
nie chcę na takim stanowisku, tym bardziej, że mam te studia – no to po coś 
to robiłam… Więc nie wiem, czy mi znajdą taką pracę oni (W20P).

Jeden z badanych podaje: Nie korzystałem z zatrudnienia wspomaganego. 
Nie wiem na czym to polega. Jest niedoinformowanie w tym zakresie (W9W).

Badając potrzeby zawodowe osób z niepełnosparwnością, można stwier- 
dzić, iż często werbalizowaną przez badanych, z każdym rodzajem niepeł-
nosprawności, jest potrzeba większych zarobków: Na pewno chciałabym 
więcej zarabiać, każdy chce tylko wypłacać pracownikom najniższą krajową 
(W19W). Praca nie spełnia mnie finansowo. Zarobki nie są zbytnio adekwat-
ne do wykonywanej przeze mnie pracy (W9W). Jeżeli chodzi o pracę moją 
zasadniczą to satysfakcjonuje mnie ona, jeżeli chodzi o pracę, nie mówimy 
o finansach (W18W). 

Kolejną potrzebą jest szerszy wachlarz ofert pracy, skrócony czasu pracy 
oraz chęć awansu zawodowego. Niektórzy wskazywali również na częstsze 
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przerwy i brak hałasu. Wśród badanych z niepełnosprawnością intelektual-
ną pojawiła się potrzeba częstszego podpisywania z pracownikami umów 
o pracę. Osoby z niepełnosprawnością wzroku mówią natomiast o potrze-
bie doposażenie stanowiska pracy. W swojej pracy zawodowej często mu- 
szą korzsytać z komputera z obrajlowioną klawiaturą, programów mówią- 
cych, powiększalników. Badanym czasami tego brakuje, mówią o koniecz-
ności dokupienia nowocześniejszego sprzętu. 

Jedna z respondentów podkreśla chęć pracy wśród ludzi: Nie chciałabym 
pracować zdalnie, tylko między ludźmi. Chciałabym pracować wśród pełno-
sprawnych, żeby ludzie mieli pojęcie o osobach niepełnosprawnych (W20W).

Większość badanych satysfakcjonuje ich praca albo przynajmniej są 
z niej zadowoleni i nie widzą potrzeby zmiany na inną. Niektórzy nie 
widzą również potrzeby podnoszenia własnych kwalifikacji. Na pytanie, 
dotyczące chęci bycia atrakcyjniejszym na rynku pracy podają także odpo-
wiedzi typu: Może i bym chciał tylko nie wiem jak. W jaki sposób? (W10P). 
Największe problemy z planowaniem swojej ścieżki zawodowej mają osoby 
z autyzmem. Często nie potrafią oni mówić o perspektywach rozwoju. 
Wśród badanych są osoby, które nie chcą już pracować, nie mają potrzeb 
w zakresie rozwoju zawodowego i starają się o rentę.

5.1.5. Wsparcie osób z niepełnosprawnością w zakresie rehabilitacji 
zawodowej

Badani mówiąc o możliwościach poprawy sytuacji wskazują, iż w Miej-
skich Ośrodkach Pomocy Społecznej czy instytucjach orzekających o nie-
pełnosprawności powinny być informacje o możliwych formach pomocy 
dla osób z niepełnosprawnością. Na stronie internetowej miasta Białystok 
powinna być zakładka dla osób niepełnosprawnych, gdzie mogą uzyskać 
informacje o przysługujących im prawach i możliwościach rozwoju oraz 
aktualnościach. Potwierdzeniem potrzeby tego typu wsparcia są słowa jed-
nej z matek osoby z niepełnosprawnością intelektualną: Na pewno trenerzy 
pracy i więcej miejsc pracy. Żeby w urzędzie miejskim była taka komórka, 
taki wydział, że gdy cokolwiek się dzieje to idziesz tam, tam będzie ktoś kom-
petentny, kto Cię pokieruje. A taki urząd miejski, jest zawsze w tym miejscu, 
od tylu lat stoi w tym miejscu i najlepiej, żeby na parterze było, żeby każdy 
z niepełnosprawnością mógł do takiego miejsca dotrzeć i żeby z daleka każdy 
przeczytał, że to jest. Wszelkie informacje powinny być zebrane w jednym 
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miejscu (W9I). Jeden z badanych chce, aby w Urzędzie Pracy można było 
uzyskać pomoc i aby pracownicy chcieli udzielać tej pomocy. 

Wskazana jest też pomoc w finansowaniu kursów i szkoleń, w celu 
podniesienia kompetencji zawodowych. Jedna z badanych podaje: W tym 
momencie brakuje mi umiejętności wejścia na rynek pracy (W12W). Kolejna 
respondentka mówi o konieczności rozszerzenie ofert pracy przystoso-
wanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością, przy ograniczeniu for-
malności w momencie zatrudniania osób niepełnosprawnych i związanych 
z tym kosztami. 

Badani werbalizują ponadto potrzebę pomocy w poszukiwaniu pracy 
oraz chęć skorzystania z pomocy trenera pracy. Jedna z mam osoby z nie-
pełnosprawnością intelektualną bardzo pozytywnie wypowiada się o pracy 
trenera, który najpierw pokazał córce jak napisać CV, potem udzielał wska-
zówek jak rozmawiać z pracodawcą oraz jak obsługiwać sprzęt w pracy. 
Trener na początku pracy był cały czas z podopieczną, po jakimś czasie 
wycofując się i zmniejszając kontrolę. 

Jedna z respondentek wskazuje na jeszcze jeden problem: pracodaw-
cy nie chcę ludzi bez doświadczenia oraz rzadko chcą zatrudniać osoby 
z orzeczeniami. Wykazuje więc brak możliwości zdobycia doświadczenia, 
koniecznego do zatrudnienia. Dlatego też niektórzy respondenci mówią 
o chęci uczestnictwa w stażach i praktykach w celu zdobycia doświadcze-
nia, a w konsekwencji podniesienia swojej atrakcyjności na rynku pracy. 

Potrzebne jest ponadto niwelowanie negatywnych postaw pracodaw-
ców i współpracowników, przełamywanie krzywdzących osoby z niepeł-
nosprawnością stereotypów oraz zwiększenie świadomości społeczeństwa 
na temat możliwości osób niepełnosprawnych. Jeden z opiekunów akcen-
tuje konieczność przygotowania współpracowników do pracy z osobami 
z autyzmem. Mówi: Więcej wyrozumiałości. I tak, żeby te osoby, z którymi 
on pracuje, orientowały się, na czym polegają jego problemy. Że część tych 
zachowań jest wręcz od niego niezależnych. Że to nie jest jego zła wola, że 
czegoś nie zrobi w takim tempie, tylko po prostu on inaczej myśli (W3A). 

Stanowiska pracy powinny być przystosowane do potrzeb osób z nie-
pełnosprawnością, zgodne z ich wykształceniem i możliwościami psycho-
fizycznymi. Potwierdzeniem tego stanu rzeczy są poniższe wypowiedzi 
głuchych respondentów: Może żebyśmy mieli większy wybór. Bo osoby niepeł-
nosprawne – niesłyszące są zatrudniane głównie jako pracownik gospodarczy, 
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do sprzątania, montaż (W8G); Głusi czasami mają odpowiednie wykształce-
nie, zawód i chciałbym, aby im nie odmawiać pracy tylko dlatego, że są głusi. 
A jak głuchy to znaczy nic nie umie (W2G); Głusi mają bariery, niemożliwe 
jest, aby się to zmieniło. Szef myśli: głuchy, nie rozumie, ciężka będzie komu-
nikacja – nie chce odpowiedzialności, po co mi głuchy, nie potrzebny. Ale głusi 
przecież mają głowę zdrową, tylko jest problem w komunikacji (W7G). Bar-
dzo niepokojąca jest wypowiedź innego badanego: Teraz pracuję w ochro-
nie. Ja mam znaczny stopień niepłnosprawności… to szukali nawet takich 
osób, nie chcieli właściwie nic ode mnie tylko orzeczenie (W9P). 

5.2. Niepracujący badani z niepełnosprawnością 

5.2.1. Osoby z niepełnosprawnością bez doświadczenia zawodowego

Osób z niepełnosprawnością, które nie mają doświadczenia zawodowego 
jest 31 (50% osób niepracujących). Najwięcej osób, które nigdy nie pra-
cowały, jest wśród respondentów z autyzmem i z niepełnosprawnością 
intelektualną, po 11 osób. Po trzy osoby znajdują się z grupie osób z niepeł-
nosprawnością ruchową i niepełnosprawnością wzrokową. Niepełnospraw-
nych psychicznie są 2 osoby, z niepełnosprawnością słuchową tylko jedna.

Wśród 20 respondentów z autyzmem 11 osób nie ma żadnego doświad-
czenia zawodowego. Jeden badany mówi, że widzi szanse na podniesienie 
swojej atrakcyjności na rynku pracy poprzez poznanie i umiejętność wyko-
rzystywania nowych technologii, ale nie widzi potrzeby podjęcia pracy. Inny 
na pytanie o chęć podjęcia zatrudnienia odpowiada: Nie myślałem nawet 
o tym. W praktyce do utrzymania się wystarczy mi tak jak jest teraz (W20A). 

Jeden z badanych nie posiada doświadczeń zawodowych, ale jest dok-
torantem prawa na Uniwersytecie w Białymstoku. Mówi: Oczywiście mojej 
rodzinie od razu nie bardzo podobał się pomysł z doktoratem i nie twierdzę, 
że nie mieli racji. Zresztą ten doktorat, to przyznam się do czegoś, podjąłem, 
bo nie chciałem iść do pracy jeszcze. Ale mam nadzieję, że ten doktorat uda mi 
się skończyć. Ciągle słyszę, że do tego doktoratu za mało się przykładam i nie 
twierdzę, że domownicy nie mają w tym racji (W8A). Respondent podejmo-
wał bezskuteczne próby poszukiwania pracy, ale jak mówi: teraz skupiłem 
się na rozwoju kariery naukowej, na razie nie widzę możliwości połączenia 
tego z pracą (W8A). Widzi szanse na podniesienie swojej atrakcyjności na 
rynku pracy w konieczności nauki języków obcych.
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TABELA 13. NIEPRACUJĄCY BADANI BEZ DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO

Rodzaj niepełnosprawności
Osoby bez doświadczenia zawodowego

N %

Autyzm 11 35,0

Niepełnosprawność psychiczna 2 7,0

Niepełnosprawność intelektualna 11 35,0

Niepełnosprawność ruchowa 3 10,0

Niepełnosprawność słuchowa 1 3,0

Niepełnosprawność wzrokowa 3 10,0

Ogółem 31 100,0

Źródło: opracowanie własne

Matka kolejnego z badanych podaje: Przygotowanie zawodowe mojego 
syna nie wchodzi w grę. Nie, to nie jest ten poziom (W9A). Kontynuując wy-
powiedź dodaje: Jeżeli jest DPS to ciężar płatności jest w ogóle przesunięty 
na rodzinę. My, jako rodzice dorosłych osób z autyzmem, czujemy się dyskry-
minowani. Myśmy w 90. roku podjęli decyzję, że go do DPS-u nie oddamy, 
w związku z tym nadal ponoszę konsekwencje tej decyzji. Gdzie starzeje się, 
zmienia się moja sytuacja finansowa, na gorszą, a nadal ponoszę koszty 
związane z decyzja, którą podjęłam ponad 20 lat temu i nie mam systemu 
wsparcia jakiegokolwiek (W9A).

Jeden z opiekunów na pytanie: Czy córka byłaby w stanie korzystać, 
czy chciałaby skorzystać z zatrudnienia wspomaganego? odpowiada: Czy 
mogłyby wykonywać zawód jako zawód, nie wiem. Może bardziej jako zajęcie. 
Zawód to w sensie zobowiązania i odpowiedzialności, że wykonuję to, czego 
się podjęłam. Tu nie zawsze możemy liczyć, że ta osoba wytrwa w tym, bo 
ma szereg gorszych dni i nie jest w stanie pracować. W przypadku autyzmu 
problem jest także z obowiązkowością. Nie rozumie czego chcą inni, nie 
widzi potrzeby wykonywania czegoś ze względu na oczekiwania innych. To 
raczej ich własna potrzeba bycia aktywnym jest ważniejsza, niż wywiązywa-
nie się z powierzonych obowiązków (W10A).

Wśród badanych osób z niepełnosprawnością intelektualną, które nie 
pracują i nigdy nie pracowały jest 11 osób. Aktualnie uczestnikami Warsz-
tatów Terapii Zajęciowej jest 9 osób, 1 z badanych już 25 lat, 3 osoby to 
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uczniowie, którzy pobierają jeszcze naukę. Większość rodziców uczest-
ników Warsztatów Terapii Zajęciowej wskazuje, że na zajęciach dzieci 
uczą się samodzielności, chociaż jak wskazuje jedna z matek „z różnym 
skutkiem”. Dostają przy tym niewielkie kieszonkowe, którego wysokość nie  
wszystkich satysfakcjonuje. 

Jedna z matek mówi: Mojego syna nie dotyczy zagadnienie aktywności 
zawodowej, bo jego aktywność polega na chodzeniu na warsztaty i żadnego 
przygotowania do zawodu nie ma ze względu na znaczny stopień niepełno-
sprawności. Cały czas badanie ilorazu inteligencji, 36… (W16I). Inna z ma-
tek nie widzi szans zatrudnienia ze względu na brak kontaktu werbalnego: 
On do pracy nie pójdzie, bo nikt nie domówi się z nim (W2I).

Inni rodzice osób z niepełnosprawnością intelektualną podkreślają, 
że zatrudnienie ich dzieci byłoby możliwe tylko z opiekunem, będącym 
przy nich cały czas i czuwającym nad przebiegiem pracy. Praca ta mu-
siałaby być na pół etatu ze względu na szybkie męczenie się oraz brak 
wytrwałości w wykonywaniu obowiązków oraz pod warunkiem częstych 
przerw. Na pytanie dotyczące możliwości zatrudnienia syna na stanowisku 
dostosowanym do jego potrzeb jeden z opiekunów odpowiada: Musiałby 
ktoś pilnować. Sam, nie. On się zniechęca. Godzina, pół godziny. Godziny 
to mowy nie ma (W1I). Inny podkreśla: Mój syn nie byłby dobrym pracow-
nikiem, bo szybko by rzucił, opuścił swoje stanowisko pracy. On szybko się 
nudzi (W8I). Jeszcze jedna z mam dodaje: Musi być jeszcze jedna osoba, 
żeby go pilnowała, żeby on cokolwiek robił. On by nie wysiedział. Bo on jest 
zmęczony i mu się nie chce (W1I).

Jedna z mam widzi pracę swojego syna w postaci wolontariatu. Mówi: 
Dobrze by było, jakby popołudniami chodził na jakiś wolontariat. Tam gdzie 
są wózki, osoby niepełnosprawne. On by tam fizycznie pociągał. I fizycz-
nie by było lepiej i w towarzystwie. I byłoby to przyjemne z pożytecznym  
(W1I).

Trzech badanych z niepełnosprawnością intelektualną, którzy jeszcze 
nie podjęli pracy ze względu na młody wiek i uczęszczanie do szkół, nie 
są w stanie określić swojej przyszłości. Nie potrafią wskazać zawodu, który 
chcieliby wykonywać. Badani wiedzą, że w momencie poszukiwania pracy 
należy napisać CV i dobrze się zaprezentować w czasie rozmowy z praco-
dawcą. Jedna z nich sądzi, że aby pracować nie trzeba zbyt wiele umieć, 
w zasadzie nic nie trzeba, oprócz ładnego wyglądu. Inna na pytanie: Kiedy 
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pracodawcy są zainteresowani osobami starającymi się o pracę? odpowia-
da: No, jeżeli człowiek jest miły, dobrze rozmawia, tak, potrafi się pokazać, 
ubrać się… No takiego typu rzeczy. Bo jak człowieka widzą tak go piszą, tak 
(W13I). 19-letni badany mężczyzna mówi, że po ukończeniu szkoły nie 
chce kończyć żadnych kursów. Myśli, że nie będzie problemów z podjęciem 
zatrudnienia, bo ofert pracy jest dużo. 

Trzy niepracujące osoby z niepełnosprawnością fizyczną bez doświad-
czenia zawodowego, charakteryzuje różne podeście do tematu zatrud-
nienia. Dwie osoby nie pracowały w ogóle i raczej nie myślą o podjęciu 
pracy; jedna z nich wskazuje na zły stan zdrowia, jako przyczynę braku 
aktywności zawodowej. Drugi respondent wyraża chęć pracy, ale społecz-
nie. Kolejny mówi: Skończyłem szkołę i dostałem się na Warsztaty Terapii 
Zajęciowej i tak już od dwudziestu lat jestem. Trzymam się jeszcze lepiej jak 
pracy. Jestem codziennie od poniedziałku do piątku (W13R).

Wśród 20 badanych osób z niepełnosprawnością wzrokową są 3 oso- 
by, które nigdy nie pracowały. To 2 studentki oraz 38-letni mężczyzna 
ciągle, lecz bezskutecznie poszukujący pracy. Respondent ten ma wy-
kształcenie zawodowe ślusarskie, posiada ukończony kurs dziewiarstwa 
i nie pracował zawodowo, chociaż jak podaje brał udział w różnych pro-
jektach w ZAZ-ach. Za przyczynę niemożności otrzymania pracy uważa: 
Jest jeden chyba taki koronny powód. On się nazywa, mam w papierach, że 
niezdolny do pracy, tak. I to jest tylko to (W17W). Drugi powód to brak 
znajomości języka angielskiego, który uniemożliwił mu podjęcie pracy 
przewodnika po „Niewidzialnej Wystawie“. Badany chciałby pracować 
w zakłądach pracy chronionej, bierze pod uwagę zmianę kwalifikacji. Kor-
zystał już z pomocy trenera pracy w trakcie realizacji wspomnianych pro- 
jektów. 

Pośród 13 osób niepracujących z niepełnosprawnością psychiczną są 2 
osoby nieposiadające doświadczenia zawodowego. Są to kobiety z umiar-
kowanym stopniem niepełnosprawności. Obie określiły siebie jako osoby 
samodzielne wymagające pomocy w określonych sytuacjach. Jedna z roz-
mówczyń nie szukała pracy, ale ma taki zamiar. Chce to zrobić poprzez 
trenerów pracy, o których słyszała wiele dobrego. Druga badana zapytana, 
gdzie leży problem z rozpoczęciem pracy odpowiada: We mnie. Trochę 
jest problem w tym, że osoby chore psychicznie ocenia się jako mające prob-
lemy intelektualne. Dużą szkodę przynosi mylenie osób niepełnosprawnych 
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intelektualnie z osobami chorymi psychicznie. Trenerzy pracy nie są do końca 
przygotowani. Najpierw obiecywano mi szkolenia, praktyki. A potem zap-
roponowano pracę sprzątaczki. Taką pracę można znaleźć bez wydawania 
pieniędzy państwowych. Ja mam problem z lekami. W sytuacjach silnego 
stresu zapominam, mylę się. Boje się, że pracodawca oceni mnie przez to jako 
głupią. Bardzo bym chciała nie być już na rencie. Potrzeba instytucji, które 
by wspierały aktywizację zawodową ludzi chorych (W2P). 

Jedyny niepracujący respondent z niepełnosprawnością słuchową bez 
doświadczenia zawodowego to młody, uczący się jeszcze mężczyzna, który 
chciałbym pracować w gastronomii, jako „pomoc kucharza”. Chciałbym 
skończyć kurs gotowania i kurs księgowości. Jest otwarty na zmiany, mówi: 
Jeżeli nie uda mi się pracować w zawodzie gastronomicznym, nie przyjmą 
mnie, to będę szukał innego miejsca w innym zawodzie (W3G).

Podsumowaując możemy stwierdzić, że często to stopień niepełno-
sprawności jest wyznacznikiem możliwości zatrudnienia. Sami opiekuno-
wie dorosłych osób z niepełnosprawnością niejednokrotnie stwierdzają, że 
poziom funkcjonowania ich dzieci nie rokuje na przysposobienie do pracy. 
Często warunkiem wykonywania pracy jest stała obecność trenera pracy 
i ciągła kontrola oraz motywowanie do wywiązywania się z powierzonych 
obowiązków. Problem stanowi też brak poczucia odpowiedzialności za wy-
konanie pracy. Najczęściej ponadto zatrudnienie na pełen etat nie wchodzi 
w grę ze względu na dużą męczliwość badanych. Czasami opiekunowie 
wskazują na możliwość pracy przez godzinę lub dwie. Niejednokrotnie 
też to sami badani nie mają chęci i nie widzą potrzeby podjęcia pracy. 
Należy jednak zwrócić uwagę na konieczność aktywizowania osób z nie-
pełnosprawnością, szczególnie ze znaczny stopniem niepełnosprawności. 
Niektórzy widzą szansę, w tym zakresie, w Warsztatach Terapii Zajęciowej, 
do którego uczęszcza większość niepełnosprawnych intelektualnie. Jest 
to ciągłość aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością, lecz rów-
nież stanowi odciążenie dla rodziców, którzy borykają się z codziennym 
zagospodarowywaniem czasu swoich dorosłych dzieci i wiązaniem tego ze 
swoją pracą zawodową. Rodzice dorosłych dzieci z niepełnosprawnością 
ubolewaj ponadto nad trudną sytuacją finansową i koniecznością utrzy-
mywania dziecka do końca życia przy zwiększonych potrzebach zdrowot-
nych i rehabilitacyjnych. Mówią o konieczności opieki i pomocy ze strony 
państwa. 
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5.2.2. Niepracujące osoby z niepełnosprawnością posiadające 
doświadczenie zawodowe

Pośród 31 osób, które posiadają doświadczenie zawodowe 11 badanych 
to osoby z niepełnosprawnością psychiczną, 8 osób z niepełnosprawnością 
ruchową oraz 5 osób z niepełnosprawnością słuchową. Po 3 osoby, które 
kiedykolwiek pracowały, znajdują się w grupie osób z niepełnosprawnością 
intelektualną i wzrokową oraz 1 osoba z autyzmem. 

TABELA 14. NIEPRACUJĄCY BADANI POSIADAJĄCY DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Rodzaj niepełnosprawności
Osoby posiadające doświadczenie zawodowe

N %

Autyzm 1 3,0

Niepełnosprawność psychiczna 11 35,0

Niepełnosprawność intelektualna 3 10,0

Niepełnosprawność ruchowa 8 26,0

Niepełnosprawność słuchowa 5 16,0

Niepełnosprawność wzrokowa 3 10,0

Ogółem 31 100,0

Źródło: opracowanie własne

Jedyny respondent z autyzmem, posiadający doświadczenie zawodo-
we, pracował na dwóch stanowiskach, z obydwu został zwolniony. Matka 
badanego podaje: Syn najpierw pracował w kinie. Przeszedł szkolenie, ale 
to szkolenie było szybko prowadzone i on nie był w stanie opanować szybko 
tych funkcji, które trzeba wykonać, żeby sprzedawać czy te słodycze czy bilety. 
W razie popełnienia przez niego błędu, ja musiałabym płacić. I pracował jesz-
cze w drukarni. Został przyjęty na okres próbny 3 miesięcy, ale został w tym 
okresie próbnym zwolniony, ponieważ no też nie wywiązywał się z norm. I to, 
na co sam syn mi zwrócił uwagę, to powiedział, że on nie wiedział w ogóle 
o żadnych normach, że go nie poinformowano. Była to dla niego nowa sytu-
acja, było dużo informacji, mógł nie ogarnąć. Ale przeszkolenie nie było też 
dostosowane do takiej osoby. Myślę, że zabolało go, że ktoś od niego oczekiwał 
czegoś, czego mu nie wytłumaczył, czego nie wiedział. Kiedy mu podziękowa-
no, on do końca nie wiedział dlaczego właściwie (W3A). 
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Wśród niepracujących badanych z niepełnosprawnością intelektualną 
są 3 osoby z doświadczeniem zawodowym. Jedna z badanych podaje, że za 
wolno pracowała i została z tego powodu zwolniona. Inna po otrzymaniu 
renty przestawała szukać pracy. Próba zatrudnienia jednego z badanych 
mężczyzn skończyła się niepowodzeniem: Syn się do pracy nie nadaje. On 
miał takie miesięczne szkolenie, taka praca. Skierowany był z warsztatów. 
Pracował w zoologicznym. Sprzątał zwierzętom, chomikom, wodę zmieniał, 
ale nad nim trzeba zawsze stać. Miał trenera pracy. Trener pokazywał mu, 
co ma robić po kolei i Waldek to robił. Mój to wymaga opieki, żeby nad nim 
stać, pokazywać i mówić, co ma zrobić (W19I).

Wśród 20 badanych osób z niepełnosprawnością psychiczną jest 11 
osób niepracujących, ale posiadających doświadczenie zawodowe. Niektó-
rzy badani mają złe wspomnienia ze swojej pracy, co rusz musieli zmieniać 
zatrudnienie. Często z ich ust pada stwierdzenie: „Często mnie zwalniali. 
Potwierdzeniem tego faktu są poniższe cytaty: Ja pracowałam, ale mi-
ałam trudności z pracą, nie dawałam sobie rady, z pracy mnie zwalniali. 
Pracowałam w różnych pracach, pracowałam na produkcji, w zakładach 
drobiarskich, na poczcie, byłam telefonistką, pracowałam jako protokólantka 
w sądzie wszędzie tam właśnie miałam trudności z pracą i nie mogłam sobie 
poradzić. Z pracy byłam zwalniana po krótkim czasie (W7P); W zakładach 
mięsnych to wytrzymałem te 2 tygodnie, to mnie tak jakby no… już nie 
potrzebowali, a w chłodni tak chyba półtorej miesiąca, to była umowa zlece-
nie. Mnie zwolnili tak mi się wydaje. chyba oni nie chcieli mnie za bardzo 
(W10P); Znaczy teraz nie pracuję. Trochę pracowałam. Taka praca trochę 
jakby sezonowa, tak, fizyczna ogólnie. Na początku to nieformalnie, no to 
zbierałam jagody, później pracowałam na taśmie przy ogórkach. Później 
jeszcze miałam taką przygodę, epizod taki – jeden dzień wytrzymałam – na 
pracy, pakowanie implantów medycznych. No a później jakoś tak, z czasem, 
jak zaczęłam brać leki, to trudno mi było, bo bardzo się stresowałam tą 
pracą, no, to było takie krótkie. Coś tam zarobiłam. Ale też, no, przez to że 
przy ogórkach to wytrzymałam tylko 2 dni, więc jeszcze musiałam zwrócić 
za badania lekarskie, więc nic mi chyba prawie nie zostało z tych 2 dni. No 
i tak to (W17P); No w McDonaldzie, ale to nie wiem czy to się przyznawać 
do tego, to tylko miesiąc, bo to miesiąc próbny i do widzenia, znaczy nie 
wiem, dlaczego nawet nie podali właśnie powodu i to tak… powodu nie 
podali, dlaczego?… Trochę pomarnowałam im tych kanapek, tak? (W20P).
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Często to choroba uniemożliwiała pracę lub powrót do niej. Jedna 
z badanych chętnie wróciłaby do pracy, ale sądzi, że nikt nie chciałby jej 
przyjąć. Nie chce zatajać informacji o chorobie. Sądzi, że jest to nieuczciwe, 
a w innym przypadku nie widzi szans na zatrudnienie. Inna na razie nie 
chce podjąć pracy, czeka na poprawę stanu zdrowia. Kolejny respondent 
stwierdza: Ja jeszcze miałem bardzo duży lęk przed pracą. Moja lekarka 
mówiła, że to jest trauma prawdopodobnie po pracy na budowie w Grecji. Ja 
na samo słowo praca to lęk miałem taki, reagowałem bardzo lękowo (W9P).

Jedna z badanych pracowała w firmie, w obsłudze klienta. Odbierała 
telefony oraz odpisywała na maile. Ale nie wyrabiała normy, za mało pisała 
maili i została zwolniona. Inna respondentka mówi: Właśnie pracowałam 
przez pół roku na umowę o pracę, na pełen etat, w swoim zawodzie, w biblio-
tece (W18P). Badana dostała wypowiedzenie, nie była w stanie wywiązać 
się ze wszystkich obowiązków, była to dla niej zbyt ciężka praca: Jeszcze 
pracowałam u znajomego w optyku, byłam pomocą, Taką, to się nazywało 
pomoc techniczna – asystent sprzedawcy. A strasznie miałam, po prostu, no… 
Miałam wielką trudność, bo miałam kontakt taki bezpośredni z klientem 
i nie mogłam sobie pozwolić na jakieś problemy, natury psychicznej, że gorzej 
się czuję to sobie odpocznę. Bo przyszedł klient i trzeba było obsłużyć. Tak 
więc nie było to fajne. Ja cały czas siedziałam tylko i patrzyłam na zegarek 
aż w końcu minie ta godzina i będę mogła wrócić do domu po pracy. Więc 
to było bardzo stresujące dla mnie (W11P); Chciałabym pracować, ale jak 
trochę poprawi się moje samopoczucie, bo moje leki mnie osłabiają i ciągle 
leżę w łóżku i ciężko mi właśnie tak się zmobilizować, żeby gdzieś wyjść na 
miasto (W5P). 

Podsumowaniem powyższych cytatów są słowa jednej z badanych: No 
i w ogóle w takim funkcjonowaniu no uważam, że to ma bardzo duży wpływ, 
bo np. to że, nie podjęłam tak normalnie pracy takiej, tak w okresie, kiedy się 
generalnie podejmuje, no to uważam, że to zaburzenie bardzo wpłynęło na 
moje życie. Czy też to że nie założyłam swojej rodziny to też wynika z takiego 
lęku, z niskiej samooceny. To wszystko się jakoś tam wiąże (W18P). 

Wśród 20 badanych z niepełnosprawnością ruchową jest 8 osób, któ-
re aktualnie nie są czynne zawodowo, ale posiadają doświadczenie za-
wodowe. Pośród nich są 4 osoby, które pracowały przed wypadkiem, po 
wypadku jednak nie wróciły do pracy. Dwie z nich mają znaczny stopień 
niepełnosprawności i wymagają stałej opieki. Obie nie szukały pracy po 
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wypadku i raczej nie chcą pracować. Pozostałe dwie osoby, biorą pod uwa-
gę zatrudnienie, ale tylko na własny rachunek. Przed wypadkiem jeden 
respondent pracował na umowę zlecenie, drugi na umowę o pracę. Jeden 
poszukiwał pracy przez Internet i sporadycznie przez bezpośredni kontakt 
z pracodawcą, jednak jak mówi: Nie znalazłem niczego, co dawałoby swobo-
dę i satysfakcję i żeby nie kolidowało z uprawianym sportem. Nie chciałbym 
pracować na pełnym etacie tylko częściowo, a nie ma takich możliwości by 
pracować i uprawiać sport jednocześnie (W1R). Drugi aktualnie zajmuje się 
domem oraz dziećmi i jest z tego stanu zadowolony. Jeden z respondentów 
bierze pod uwagę zmianę kwalifikacji i dalsze kształcenie, drugi nie widzi 
siebie w innym zawodzie, niż ten, który wykonywał przed wypadkiem. 
Obaj panowie sądzą, że są przygotowani do podjęcia pracy.

Jeden z respondentów z niepełnosprawnością ruchową już nie pracuje, 
ponieważ nie dostał zaświadczenia o zdolności do pracy od lekarza me-
dycyny pracy. Wcześniej pracował na różne umowy. W jednych zakładach 
stanowisko było dostosowane do jego potrzeb, w innych nie było. Kolejny 
badany pracował 3 miesiące na umowę o pracę, był to staż. Stanowisko 
pracy nie było dostosowane do jego potrzeb, było zgodne z wykształce-
niem, ale nie z zainteresowaniami. Respondent nie spotkał się z nega-
tywnymi postawami pracodawców, nastawienie współpracowników jak 
mówi: „było w porządku”. Warunki pracy były dobre, ale badany chciałby 
awansować, dlatego podjął studia. 

Wszyscy badani z niepełnosprawnością ruchową, poszukujący pracy, 
robili to głównie przez Urząd Pracy, Internet, znajomych oraz poprzez zano-
szenie CV do firm. Dobrym przykładem osoby zmobilizowanej do podjęcia 
pracy jest młoda kobieta, która robi wszystko, aby osiągnąć cel. Mówi: Na 
ten moment nie pracuję. Szukałam pracy przez portale internetowe, znajomych, 
urząd pracy. Chciałabym pracować, ale wiadomo jak jest ciężko z tą pracą. Jak 
ktoś słyszy, że osoba niepełnosprawna z taką chorobą jak ja, to wiadomo, to od 
razu praktycznie nie. Bo nie chcą mieć tej odpowiedzialności jak coś się stanie 
czy coś. Zmiana kwalifikacji raczej nie, bo ja niektórych rzeczy nie będę robić, 
bo jest tylko jedna ręka, a tej drugiej ręki praktycznie nie mam. Dostałam się 
do takiego projektu z Unii Europejskiej, przez 1,5 roku mieliśmy przygotowa-
nie do zawodu, szkolenia zawodowe, warsztaty, a później pół roku mieliśmy 
staże. I trafiłam do stowarzyszenia, w którym byłam pół roku na stażu, a teraz 
jestem wolontariuszką, a może później się coś zdarzy, że zostanę zatrudniona 
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(W10R). Badana widzi szansę na zwiększenie swojej aktywności na rynku 
pracy w szkoleniach i kursach, które podniosą jej kwalifikacje. Bierze pod 
uwagę zatrudnienie na otwartym rynku pracy, nie wyklucza jednak zatrud-
nienia wspomaganego: Może to być dobre, bo może by coś podpowiedział 
w jakim iść kierunku. z trenerem, czemu nie (W10R).

Wśród 20 badanych z niepełnosprawnością słuchową jest 5 osób aktu-
alnie nie pracujących, ale posiadających doświadczenie zawodowe. Dwie 
respondentki to już emerytki. Jedna z nich przepracowała całe życie (27 
lat) w Spółdzielni dla Inwalidów Głuchych, na różnych stanowiskach 
o charakterze fizycznym. Jak podaje „na maszynach” było jej ciężko pra-
cować szczególnie, że nie otrzymywała żadnej pomocy i wsparcia. Druga 
respondentka pracowała najpierw jako krawcowa w Białymstoku razem ze 
słyszącymi na otartym rynku pracy, potem w zakładzie pracy chronionej 
razem z głuchymi jako dziewiarz. Miała przygotowanie do wykonywania 
tego zawodu (kurs krawiecki). 

Kolejny z respondentów ze znacznym stopniem niepełnosprawności 
słuchowej i wymagający stałej opieki nie pracuje, ponieważ jak mówi jego 
matka: On przecież jest chory, nie widzi, nie słyszy, ma chory kręgosłup. On 
kiedyś pracował i zrezygnował z tej pracy sam, ponieważ fizycznie nie wytrzy-
mywał (W14G). Badany pracował najpierw w Spółdzielni Niewidomych, 
robił karnisze i żabki do karniszy, potem jako malarz. Jednak stan zdrowia 
nie pozwolił mu na kontynuowanie pracy. Stanowisko pracy było zgodne 
z wykształceniem oraz dostosowane do jego potrzeb. Był tłumacz języka 
migowego oraz badany otrzymał pomoc przy zatrudnieniu od Polskiego 
Towarzystwa Głuchych. 

Dwóch pozostałych badanych z niepełnosprawnością słuchową nie 
pracuje, jedna z tych osób jest aktualnie na urlopie wychowawczym, ale 
nie pracuje od 12 lat. Druga osoba znajduje się na rencie socjalnej i rodzin-
nej. Oboje respondenci wcześniej pracowali na otwartym rynku pracy jako 
introligator i ślusarz. Były to umowy o pracę na stałe. W obu przypadkach 
była to praca zgodna z wykształceniem i obaj badani nie posiadali żadnych 
dodatkowych kursów i szkoleń. Jeden z respondentów znalazł pracę przez 
Urząd Pracy i jak mówi: Dawniej było szybko, łatwo znaleźć pracę przez 
Urząd Pracy, a teraz jest ciężko (W9G). Potwierdzają ten fakt słowa matki 
drugiego respondenta: Ja jemu nie tłumaczyłam, co musiałam w urzędzie 
pracy wysłuchać. Kursy? Nieopłacalne, bo trzeba zatrudnić tłumacza języka 
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migowego, specjalny czas, a na to miejsce to 2-3 słyszących… i nie wiadomo, 
czy pracę dostanie. Tak więc, nieopłacalni są głusi. Urzędy pracy są potrzebne 
tylko do zbierania statystyki. Więcej pożytku byłoby, gdyby te pieniądze były 
przeznaczone na przekwalifikowanie się głuchych, zapewnienie im tłumacza, 
asystenta. Dla niepełnosprawnych siedzenie w domu to nie jest rozkosz, oni 
chcą do ludzi, z ludźmi mieć kontakt (W19G). Obaj respondenci podają, że 
stanowisko pracy było dostoswane do ich potrzeb, chociaż pojawiały się 
trudności głównie komunikacyjne i niestety oboje nie otrzymali żadnego 
wsparcia w tym zakresie. Jeden z badanych spotkał się ponadto z nega-
tywnymi postawami pracodawców. Oboje nie posiadają żadnych potrzeb 
i planów zawodowych, jednak jeden z respondentów podaje: Więcej tłuma-
czy. Głusi potrzebują pomocy tłumaczy w różnych sferach życia. Ktoś powie 
coś do głuchego, ten pomacha głową, powie, że tak wie, ale tak naprawdę to 
nie rozumie. Potrzebny jest tłumacz, tłumacz, tłumacz (W9G).

Wśród 20 badanych osób z niepełnosprawnością wzrokową są 3 oso-
by, które aktualnie nie pracują, ale posiadają doświadczenie zawodowe. 
Są to dwie emerytki i 32-letnia kobieta stale, lecz bezskutecznie poszu-
kująca pracy. Jedna z badanych emerytek pracowała jako sekretarka na 
umowę o pracę. Pracę tę znalzała przez znajomych. Jednak gdy pojawiły 
się pierwsze symptomy choroby przeszła na rentę, a potem bezpośrednio 
na emeryturę. Badana mówi: Powodem przejścia na rentę była niepełno-
sprawność wzrokowa. No już potem oczy zaczęły robić się mgliste. Myślałam 
żeby mimo niepełnosprawności podjąć, pracę zawodową, ale dzieciaki były 
jeszcze małe i nie miałam możliwości. Rehabilitacja nie wchodziła w grę 
z względu na rodzaj choroby. Z renty bezpośrednio przeszłam na emeryturę. 
Nie chcę już wróć do pracy (W15W). Druga z badanych emerytek pracowała 
w Instytucie Meterologi i Gospodarki Wodnej, w biurze projektowym, pro-
wadziła działalność gospodarczą. Miała umowy o pracę, na czas określony 
i nieokreślony, umowy zlecenia. U niej również choroba oczu skompliko-
wała aktywność zawodową. Respondentka podaje: Poziom wykształcenia 
był adekwatny, tylko zdrowie nie pozwoliło na kontynuwoanie pracy. Wada 
wzroku spowodowała, że musiałam zmienić swoje kwalifikacje poprzez naukę. 
Moje pierwsze wykształcenie to było obserwator meteorologiczny. Kolejne to 
rewalidacja i psycholog społeczny (W6W). Badana poszukiwała pracy po-
przez bezpośredni kontakt z pracodawcą, portale, prasę i Polski Związek 
Niewidomych. Stanowiska jej pracy były dostosowane do potrzeb oraz 
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zgodne z wykształceniem i zainteresowaniami. Badana zapytana o ne-
gatywne postawy pracodawców odpowiada: Tak, są na pewno. Myślę że 
jest brak zrozumienia tej grupy osób niepełnosprawnych. Jakieś takie stany 
zawiści, może oskarżanie o wyłudzanie pieniędzy, bo nie znają tego typu 
niepełnosprawności. Jednym słowem brak kultury u niektórych osób (W6W). 
Godny podkreślenia jest fakt, że badana chciałaby odbyć staż psycholo-
giczny i powrócić do pracy w nowym zawodzie. Aktualnie jest aktywna 
społecznie i chciałaby podjąć nowe wyzwanie zawodowe. Respondentka 
preferuje zatrudnienie w zakładach pracy chronionej oraz mogłaby skor-
zystać z pomocy trenera pracy. 

Kolejna badana z niepełnosprawnością wzroku to młoda kobieta, która 
wcześniej pracowała jako tyflospecjalista w jednej z organizacji prowadząc 
zajęcia plastyczne z dziećmi. Skończyła arteterapie oraz ma kwalifikacje 
w zakresie: technik prac biurowych i opiekun w domu pomocy społecznej. 
Cały czas szuka pracy, najczęściej poprzez Urząd Pracy, znajomych, Inter-
net, osobisty kontakt z pracodawcami. Badana mówi o potrzebie pomocy 
w poszukiwaniu pracy. Niestety najczęściej oferty pracy nie są zgodne 
z jej wykształceniem i zainteresowaniami. Chciałaby pracować na otwar-
tym rynku pracy i nie chciałabym zmieniać kwalifikacji. Nie korzystała 
z zatrudnienia wspomaganego i nie ma takiej potrzeby. Na pytanie doty-
czące postaw pracodawców respondentka odpowiada: Powinno zmienić 
się nastawienie pracodawców do osób niepełnosprawnych. Chodzi o to, żeby 
niepełnosprawnych traktować tak jak pełnosprawnych. Ja zawsze powtarz-
am, że mam problemu ze wzrokiem a nie z głową. Prcodawcy nie dadzą się 
wykazać osobie niepełnosrpawnej (W3W). 

Podsumowując możemy stwierdzić, iż wśród badanych osób z niepeł-
nosprawnością, posiadających doświadczenie zawodowe, w najtrudniejszej 
sytuacji są respondenci z niepełnosprawnością psychiczną. Choroba często 
uniemożliwia im powrót do aktywności zawodowej. To oni mają najwięcej 
przykrych doświadczeń w pracy zawodowej, najczęściej zmieniają pracę 
z powodu ciągłych zwolnień. Niejednokrotnie odczuwają niechęć pracoda-
wców i współpracowników, czują się niepotrzebni i niechciani. Badani 
z niepełnosprawnością psychiczną i intelektualną oraz z autyzmem mają 
również największy problem z wywiązywaniem się z obowiązków zawo-
dowych co jest spowodowane m.in. lękami i nieporadnością w kontaktach 
społecznych oraz mniejszą wydolnością organizmu. 
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W nieco lepszej sytuacji są osoby z niepełnosprawnością sensoryczną 
oraz ruchową, chociaż ich aktywność zawodowa uzależniona jest również 
od stanu zdrowia. Trudniej jest otrzymać pracę osobom ze znacznym stop-
niem niepełnosparwności. W opini badanych pracodawcy niechętnie zat-
rudniają osoby całkowicie niewidome, głuche, czy bez kończyn. Jak mówią 
respondenci, pracodawcy nie chcą mieć takich „problemów“. Należy więc 
przełamywać stereotypy, nadal funkcjonujące, wśród pełnosprawnej części 
społeczeństwa. Należy tworzyć miejsca pracy, dostosowane do potrzeb 
osób z każdym stopniem niepełnosprawności, zapewniając przy tym ws-
parcie kompetentnych trenerów pracy. Powinna być stworzona możliwość 
rozszerzenia kwalifikacji i kompetencji zawodowych, w celu podniesienia 
atrakcyjności na rynku pracy i zwiększenia szans na ponowne zatrudnienie. 

5.3. Podsumowanie i wnioski

WNIOSEK 1

Konieczność zwiększenia liczby stanowisk pracy przystosowanych do po-
trzeb osób z niepełnosprawnością oraz zgodnych z ich kwalifikacjami. 
Wśród ofert pracy dla osób z niepełnosprawnością przeważa wąski wa-
chlarz ofert pracy, są to głównie propozycje pracy o charakterze fizycznym, 
bez możliwości rozwoju zawodowego.

REKOMENDACJE:

l Zaopatrzenie stanowisk pracy w odpowiedni sprzęt, niezbędny do 
wykonywania powierzonych zadań zawodowych. Na konieczność ko-
rzystania ze specjalistycznego sprzętu wskazywały najczęściej osoby 
z niepełnosprawnością wzroku (komputer z oprogramowaniem, po-
większalniki, programy udźwiękawiające i powiększające, syntezatory), 
a o przystosowaniu fizycznym mówili badani z niepełnosprawnośącią 
ruchową.

l Zwiększanie dostępności usług video-tłumaczy dla osób głuchych.
l Należy pamiętać, że praca dla osób z niepełnosprawnością psychiczną 

i intelektualną oraz z autyzmem nie może być obciążająca, wykonywa-
na pod presją czasu i szybkości oraz powinna przebiegać z możliwością 
robienia częstszych przerw.
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l Subsydiowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych w celu skom-
pensowania pracodawcom kosztów z nim związanych.

l Warunki pracy powinny być dostosowane do zróżnicowanych potrzeb 
badanych: skrócony czas pracy, częstsze przerwy, brak hałasu.

l Zapewnienie miejsc pracy zgodnych z wykształceniem osób z niepeł-
nosprawnością.

WNIOSEK 2 

Forma zatrudnienia powinna być dostosowana do potrzeb osób z niepeł-
nosprawnością. 

REKOMENDACJE:

l Zwiększenie liczby miejsc pracy na otwartym rynku pracy.
l Promowanie samozatrudnienia ze wskazaniem możliwych sposobów 

wsparcia z tym zakresie.
l Zatrudnienie w warunkach chronionych powinno być kierowane szcze-

gólnie do osób, które nie są w stanie osiągnąć oczekiwanych standar-
dów.

l Niektórzy badani mówią o niechęci pracy w warunkach domowych, 
mają silną potrzebę bycia pośród ludzi, nie chcą być „zamknięci w do-
mach”.

l Zachęcanie pracodawców do zatrudniania pracowników z niepełno-
sprawnością na umowy o pracę na czas nieokreślony po upływie okresu 
próbnego. 

WNIOSEK 3

Zagwarantowanie możliwości zdobycia odpowiedniego wykształcenia, 
poszerzania kompetencji zawodowych, w celu podniesienia atrakcyjności 
na rynku pracy.

REKOMENDACJE:

l Pomoc w finansowaniu kursów i szkoleń, podnoszących kompetencje 
zawodowe.
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l Przygotowanie zawodowe powinno być dostosowane do możliwości 
percepcyjnych osób z niepełnosprawnością i prowadzone przez wykwa-
lifikowaną kadrę dydaktyczną. W przypadku osób z niepełnosprawno-
ścią słuchową należy zapewnić wsparcie tłumacza języka migowego, 
dla osób z niepełnosprawnością wzrokową materiały powinny być 
przygotowane w brajlu lub powiększonym druku. Dla osób z auty-
zmem i niepełnosprawnością intelektualną przekaz informacji powi-
nien uwzględniać indywidualne możliwości percepcji wiedzy.

l Organizacja kursów, podnoszących umiętności posługiwania się języ-
kami obcymi, szczególnie językiem angielskim.

WNIOSEK 4

Zapewnienie osobom z niepełnosprawnością profesjonalnego doradztwa 
zawodowego z rozpoznaniem potrzeb i możliwości zawodowych. Ważny 
jest świadomy wybór realistycznego kierunku kształcenia dostosowanego 
do indywidualnych predyspozycji, możliwości sensorycznych, fizycznych 
i intelektualnych.

REKOMENDACJE:

l  zespołów doradztwa personalnego, składających się ze specjalistów 
przygotowanych do obsługi niepełnosprawnego klienta.

l Opracowanie zindywidualizowanej ścieżki rozwoju zawodowego ze wska-
zaniem możliwości awansu, a co za tym idzie – gratyfikacji finansowej. 

l Objęcie szczególną opieką osób kończących edukację, którzy niejedno-
krotnie wykazują dużą bezradność w tym obszarze oraz mają mylne 
wyobrażenia o rynku pracy. Wskazane jest więc ukierunkowanie tych 
osób oraz wspieranie w trakcie poszukiwania pracy i zatrudnienia. 

WNIOSEK 5 

Pomoc trenera pracy dla osób, które tego potrzebują.

REKOMENDACJE:

l Ułatwienie dostępu do informacji na temat trenerów pracy i zakresu 
świadczonej przez nich pomocy.
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l Fachowe przygotowanie trenerów do pracy z osobami z określonym 
rodzajem niepełnosprawności.

l Wsparcie trenera pracy w procesie wejścia osób z niepełnosprawnością 
na otwarty rynek pracy oraz w trakcie jej wykonywania.

WNIOSEK 6

Istnieje potrzeba przygotowania osób z niepełnosprawnością do aktywnego 
poszukiwania pracy.

REKOMENDACJE:

l Organizacja szkoleń i warsztatów, dotyczących sposobów poszukiwania 
pracy, autoptrezentacji, pisania CV, zachowania w trakcie rozmowy 
kwalifikacyjnej.

l Poprawa dostępu do informacji o aktualnych ofertach pracy.
l Rozwój form pośrednictwa pracy, wspieranie finansowe działań jed-

nostek pozarządowych, zajmujących się szukaniem miejsc pracy oraz 
współpracą zpracodawcami.

WNIOSEK 7

Informacje o możliwych formach wsparcia dla osób z niepełnosprawnością 
powinny być scentralizowane w jednej instytucji i dostępne na stronie 
internetowej. Badani mówią o problemach w dostępie do informacji i ko-
nieczności udrożnienia przepływu wiadomości.

REKOMENDACJE:

l Utworzenie centrum informacji dla osób z niepełnosprawnością.

l Stworzenie strony internetowej (najlepiej na stronie urzędu miasta) 
z wszelkimi aktualnościami, dotyczącymi możliwych form pomocy dla 
osób z niepełnosprawnością.

l Opracowanie informatorów zawierających dane adresowe jednostek, 
wspierających rynek pracy osób niepełnosprawnych.
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WNIOSEK 8

Pracownicy instytucji niosących pomoc osobom z niepełnosprawnością 
powinni posiadać wiedzę o funkcjonowaniu osób z różnymi rodzajami 
niepełnosprawności oraz znać sposoby komunikacji. 

REKOMENDACJE:

l Organizacja szkoleń dla pracowników instytucji wspierających osoby 
z niepełnosprawnością, najlepiej prowadzonych przez same osoby nie-
pełnosprawne, w celu podniesienia świadomości oraz wrażliwości, jak 
również nauki sposobów komunikacji. 

l Udrożnienie przepływu informacji pomiędzy pracownikami pomocy 
społecznej, a organizacjami pozarządowymi, działającymi na rzecz 
osób z niepełnosprawnością. 

WNIOSEK 9

Konieczność niwelowania negatywnych postaw pracodawców i współ-
pracowników wobec osób z niepełnosprawnością, zwalczanie uprzedzeń 
i stereotypów. Osoby niepełnosprawne wskazują na chęć otrzymania szansy 
udowodnienia pracodawcom swoich kompetencji zawodowych oraz chęć 
podjęcia pracy innej niż o charakterze fizycznym, Pracodawcy najmniej 
chętnie zatrudniają osoby z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną 
oraz psychiczną.

REKOMENDACJE:

l Organizacja szkoleń podnoszących wiedzę społeczeństwa na temat 
funkcjonowania osób niepełnosprawnych oraz możliwości wystąpienia 
określonych zachowań. Ważne jest życzliwe środowisko pracy, wyro-
zumiałość w stosunku do ograniczeń.

l Szkolenia lub broszury informacyjne dla pracodawców o możliwo-
ściach zatrudniania osób z niepełnosprawnością, przysługujących im 
uporawnieniach oraz procedurach dofinansowania miejsc pracy.

l Ścisła współpraca pracodawców z organizacjami, działającymi na rzecz 
osób z niepełnosprawnością. 
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WNIOSEK 10

Potrzeba aktywizacji i stymulowania osób niepełnosprawnych, szczególnie 
ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które z różnych względów nie 
są w stanie podjąć pracy zawodowej. Wyniki badań pokazują, że aż 52% 
badanych aktualnie nie jest aktywnych zawodowo. 

REKOMENDACJE:

l Zwiększony dostęp do Warsztatów Terapii Zajęciowej, które stanowią 
ciągłość aktywizacji zawodowej.

l Wzbudzanie motywacji i aktywnej postawy zawodowej samych osób 
niepełnosprawnych, jako warunek skutecznej aktywizacji zawodowej.

l Organizacja pomocy finansowej, instrumentalnej, informacyjnej oraz 
psychologicznej dla rodziców dorosłych osób z niepełnosprawnością, 
które pozostają w domu.
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Rozdział VI

SPOŁECZNY WYMIAR  
FUNKCJONOWANIA OSÓB  
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Wymiar społeczny funkcjonowania jednostek można opisać na wiele spo-
sobów. Jednym z nich jest wskazanie wybranych aspektów, które odsła-
niają najbardziej charakterystyczne momenty „zderzenia” tychże z czynni-
kiem zbiorowym. Oczywiście wspomniane „charakterystyczne momenty” 
w przypadku reprezentantów różnych grup społecznych mają inne od-
niesienia. W przypadku ludzi sprawujących władzę są nimi: uznanie spo-
łeczne, umiejętność zjednywania ludzi, zdolności przywódcze; w przy-
padku nauczycieli: autorytet, sprawności komunikacyjne, umiejętności 
dydaktyczne, kompetencje wiedzy; w przypadku grup mniejszościowych: 
wchodzenie w relacje z grupami większościowymi, naznaczanie, wyklu-
czanie itd.

W przypadku niepełnosprawnych mamy do czynienia z grupą spo-
łeczną, która w zasadniczych aspektach społecznych odniesień przybiera 
charakter grup mniejszościowych. W zawiązku z powyższym wymienione 
parametry, tj.: wchodzenie w relacje z grupami większościowymi, nazna-
czanie, wykluczanie powinny być uwzględnione. Nadto wskazane jest 
zwrócenie uwagi na aspekt konsekwencyjny, tj. wynikający ze społecznych 
relacji – a mianowicie chodziłoby o samopoczucie będące następstwem 
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klimatu, jaki wytwarza się wokół osób, którymi zajmujemy się. Owo sa-
mopoczucie jest następstwem odbioru przez osoby z tej grupy nastawienia 
emocjonalnego środowiska, zbiorowej oceny ich wartości, a także konkret-
nych zachowań doń skierowanych przez ludzi w pełni sprawnych – tych 
w wymiarze jednostkowych działań, jak i instytucjonalnych, łącznie z opie-
ką zdrowotną, socjalną, edukacyjną, prawną itd.

6.1. Kontakty społeczne osób z niepełnosprawnością 

Jednym ze wskaźników zastosowanych do identyfikacji relacji społecznych 
były odpowiedzi na pytanie o osoby, w kontaktach, z którymi informatorzy 
czują się najlepiej. Rzeczą naturalną jest, że są jednostki stwarzające po-
zytywny klimat wokół siebie, życzliwie nastawione do otoczenia, otwarte 
na potrzeby innego człowieka i niesienie mu pomocy. Są też takie, które 
wytwarzają wokół siebie aurę o odcieniu nieprzyjaznym. Zapatrzeni są 
w siebie, wykazują mało empatii, z wyniosłością traktują innych. Z jednymi 
z tęsknotą upatruje się kontaktów, są ostoją spokoju, komfortu i spełnienia, 
inne odpychają, budzą zaniepokojenie, brak bezpieczeństwa, niekiedy 
frustrację, a nawet strach. By zidentyfikować preferencje osób z dysfunk-
cją związane z odbiorem podmiotów, z którymi mogliby wejść w relacje, 
zadano pytanie: Wśród jakich osób czuje się Pan/Pani najlepiej, najbardziej 
komfortowo, a wśród jakich osób czuje najgorzej, mało komfortowo?

Z przeprowadzonych rozmów wynika, że zasadniczym środowiskiem 
odniesienia osób z niepełnosprawnością jest świat przez nich dobrze za-
poznany i przez to bezpieczny. W zdecydowanej większości badanych 
grup ten świat ogranicza się do kręgu osób o podobnym stanie zdrowia, 
co sami badani. Czują się w nim w miarę stabilnie, nie są narażone na 
nieoczekiwane, przykre reakcje, a przede wszystkim są zrozumiałe. Tutaj 
dominowały następujące stwierdzenia: bo to jest mój świat (W5G), ja le-
piej czuję się wśród głuchych, bo jestem przyzwyczajona do tego środowiska, 
od dziecka z nimi jestem (W13G). W wypowiedziach pojawiały się także 
wskazania na środowisko nie należące do grupy osób z dysfunkcjami, ale 
w tych przypadkach mocno podkreślano aspekt zadomowionego oswoje-
nia: najbardziej komfortowo czuję się wśród bliskich znajomych, którzy mnie 
znają i ja ich znam (W9N), jak wchodzę w nowe środowisko to na początku 
czuję się trochę dziwnie, bo nie wiem jak zareagują na mnie, bo mam swoje 
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ograniczenia (W10W). Także argumentacja przyjętej preferencji wzmac-
niała podobne widzenie sprawy: chciałby najbardziej być ze słyszącymi, ale 
się boi, nie wychodzi mu to z racji komunikacji. Bo on mówi niedokładnie, 
a oni nie rozumieją, śmieją się, żartują i on tego nie rozumie i wycofuje się 
z takich kontaktów (W20G).

Oczywiście nie wszystkie z przebadanych grup w podobny sposób 
otwierają się na otoczenie spoza ich najbliższego kręgu. Najbardziej wy-
cofane są: osoby z autyzmem. Połowa z nich nie udzieliła odpowiedzi, a z 
pośród tych, co odnieśli się do pytania nie było osoby wyrażającej ochotę 
nawiązywania kontaktów społecznych. W grupie z dysfunkcją intelektu-
alną zanotowano 4/5 wycofanych. Wywiady dowiodły, że praktycznie nie 
utrzymują relacji z osobami spoza najbliższego kręgu rodzinnego. Podobna 
liczba „wycofanych” wystąpiła wśród osób z wadą słuchu – 4/5. Nieco 
mniej osób stroniących od kontaktów społecznych zanotowano w grupie 
z dysfunkcją psychiczną – ¾. Natomiast najbardziej otwarci na kontakty 
z szerszym otoczeniem okazały się osoby z dysfunkcją ruchową. Kategorią 
badanych, którą trudno obiektywnie umieścić na skali „akceptujący – od-
rzucający” kontakty z szerszym kręgiem społecznym byli rozmówcy nie-
pełnosprawni wzrokowo. Spowodowane to było unikaniem odpowiedzi na 
wyżej zadane pytanie. Na 12 osób udzielających odpowiedzi świadczących 
o braku wycofania, żadna nie podała uzasadnienia przyjętej postawy. Na 
uwagę zasługuje dystansowanie się rozmówców przynależących do pierw-
szych dwóch grup. Bez wątpienia przynależą do nich osoby o wyjątkowej 
kondycji psychicznej i zdradzają tendencję do trwałego zamykania się na 
relacje społeczne. I co jest ważne, w przypadku reprezentantów tych grup, 
postawa wycofania trudna jest do zmiany – przynajmniej z wypowiedzi 
tak można wnosić. Pokazują to chociażby dwa dialogi:

Pyt: A powiedz, czy były takie sytuacje, że chcesz z kimś porozmawiać, ze 
zdrowymi osobami, nie z tej szkoły i podchodzisz do nich żeby nawiązać 
kontakt?
R: Nie.
Pyt: Czemu nie?
R: No, bo nie.
Pyt: Ale jakbyś bardzo chciała nawiązać kontakt to nie masz problemu?
R: Ale ja nie chcę. Mam swoich znajomych i z nimi rozmawiam.
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Pyt: Czyli wolisz poczekać aż oni podejdą do Ciebie?
R: Tak.
Pyt: Czyli oni się mają z Tobą zapoznać, a wtedy Ty z nimi porozmawiasz?
R: Tak (W11I).

I drugi dialog:

Pyt: A proszę powiedzieć, czy Paweł podchodzi do obcych ludzi, gdy chce 
zawrzeć jakąś znajomość?
R: Nie…
Pyt. A czy spotyka się z ludźmi z warsztatów, tak, żeby inicjował, albo 
ktoś inicjował?
R: Nie (W16I).

O przyjętej przez badanych postawie do środowiska społecznego decy-
duje wiele czynników. Wśród nich na czołowe miejsce wybijają się elementy 
związane ze zdrowiem bezpośrednio warunkującym kontakty ze światem 
wychodzącym poza granice własnego domu. Tutaj można przytoczyć kla-
syczne wypowiedzi: ma kłopoty z mową i choćby chciał nie jest w stanie 
nawiązać relacji (W19I); ale właśnie przez wzrok, bo boję się być oceniana, że 
nie dorównam tym osobom, pod względem ich aktywności, ich potrzeb, które 
chcieliby realizować, a ja nie jestem w stanie tej aktywności zażyć (W3W); 
za bardzo to ja nie lubię w ogóle wśród ludzi przebywać… (W10P).

Kolejnym czynnikiem była kwestia identyfikacji choroby i bojaźń przed 
reakcją opinii publicznej. Wiąże się oczywiście z tym wstyd związany z od-
kryciem posiadanej dysfunkcji i ewentualnego szydzenia z tego faktu. Tego 
typu odczucia towarzyszyły generalnie osobom, u których w sposób ewi-
dentny nie ujawniała się niepełnosprawność, zatem z dysfunkcją psychicz-
ną (o umiarkowanym stopniu) i słuchu. Świadczą o tym głosy kolejnych 
informatorów: czasami też wstydzę odezwać się, bo wszyscy będą wiedzieli 
kto ja jestem, że ja jestem głucha (W9G), wstydzą się odkrycia tożsamości 
połączonego z plotkami: wstydzą się, bo boją się plotek (W18G) – tłuma-
czyła jedna z opiekunek; staram się, żeby jak najmniej ludzi wiedziało, bo 
to u nas to jest masakra (W3P); inna osoba mówiła: trochę się obawiam 
np. moim znajomym powiedzieć, że jestem chora, żeby też jakoś się na mnie 
nie patrzyli (W13P); trochę się boję. Chciałabym porozmawiać o różnych  
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rzeczach takich trochę, bo trochę samotna się czuję, bo też, no takie bywają 
dni, że chciałabym porozmawiać, ale się boję, że zaraz ktoś zapyta np. co 
robię…. nie mogę, nie chcę powiedzieć, że jestem na rencie… i takie rzeczy… 
(W5P).

Uczestnicy badań identyfikację łączyli z możliwością odrzucenia przez 
środowisko: obawiam się tego, że niektóre osoby nie będą chciały nawiązać ze 
mną kontaktu z racji mojej niepełnosprawności. Taką mam barierę psychicz-
ną, żeby z kimś nowym nawiązać kontakt (W9W). Inny głos zabrzmiał w po-
dobnym tonie: (…) nie wychyla się i najpierw chyba poobserwuje. Krzysztof 
był zawsze takim dzieckiem zamkniętym, nigdy sam, on zawszy był zamknięty 
od początku. Tak, on się przyglądał, on tego… on nawet nie bawił się z dzieć- 
mi normalnie (W8I); różna akceptacja ze strony ludzi. Ewelina jest ubezwła-
snowolniona, ja zawsze wożę przy sobie zaświadczenie, bo nie wiem, co się 
wydarzy i jak inni zareagują, czuł się gorszy, mimo że nie pokazuje, uważa, 
że może być odrzucony. Myślę, że to jest w nim (W19A).

Wycofanie powodowane było także przeświadczeniem sprawiania kło-
potu: czasami unikam kontaktu, gdyż nie wiem, czy nie zawracam głowy 
niepotrzebnie, to o to chodzi (W16A). Taka refleksja pojawiła się w kilku 
w wypowiedziach. Świadczy to o świadomości narratorów obciążenia, 
jakie łączy się z ich funkcjonowaniem w środowisku społecznym. Szcze-
gólnie owe kłopoty pojawiają się właśnie w bezpośrednich kontaktach. 
Wrażliwość badanych powstrzymuje ich przed „narzucaniem” innym swo-
jej osoby i przysparzaniem im problemów.

Ważnym czynnikiem wpływającym na stosunek badanych do środowi-
ska był charakter osób, z którymi komunikować by się mieli informatorzy. 
Ten wątek pojawił się szczególnie u osób z autyzmem oraz z niepełno-
sprawnością psychiczną i intelektualną. Przedstawiciele tych grup podkre-
ślali chęć kontaktów z osobami: wesołymi, przyjaznymi, otwartymi, wy-
chodzącymi z inicjatywą kontaktów, spokojnymi, życzliwymi, niemającymi 
uprzedzeń. Zgodnie z opinią informatorów tego typu usposobienie buduje 
wrażenie bezpiecznego klimatu skłaniającego do ośmielenia i otwarcia 
na kontakty społeczne. Jednostki o przeciwnym usposobieniu powodują 
wycofywanie się narratorów z relacji. Poruszony aspekt mocno wybrzmiał 
w wypowiedziach badanych, gdyż w zdecydowany sposób ich kontakty ze 
środowiskiem oparte są na spersonalizowanych relacjach. W większości 
przypadków tylko takie mieli sposobność doświadczać.
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6.2. Postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością

Kolejna kwestia pokazująca społeczny wymiar funkcjonowania osób nie-
pełnosprawnych w społeczeństwie związany jest z reakcjami otoczenia, 
szczególnie jednostek w pełni sprawnych, do interesującej nas grupy spo-
łecznej. Tego typu sytuację miało zidentyfikować pytanie: Z jakimi zacho- 
waniami najczęściej spotyka się Pani/Pan ze strony osób niemających dys-
funkcji w stosunku do siebie?

W rozmowach pojawiło się kilka zasadniczych wskazań na wybrane 
typy zachowań. Wśród nich pojawiła się grupa wypowiedzi mówiących 
o chęci pomocy osobom z niepełnosprawnością, a nawet serdeczności. 
Dobrze to oddaje wypowiedź jednego z opiekunów osoby niesłyszącej: 
ludzie ją szanują, uśmiechają się. Mówi innym, że nie słyszy i inni ją do-
brze traktują. Raczej są to serdeczne sytuacje (W16G), ale należy zauwa-
żyć, że zgodnie z relacją odbiorców, tego typu głosy wcale nie są domi- 
nujące.

Wielu narratorów podkreślało występowanie w ich doświadczeniu 
zachowań związanych ze współczuciem i gotowością niesienia pomocy. 
Tego typu sytuacje spotykane są w sklepie, przy przejściach dla pieszych, 
przy otwieraniu drzwi. Najczęściej wskazują na nie informatorzy z dys-
funkcją ruchu oraz osoby z niepełnosprawnością wzrokową i słuchową. 
Zapewne widoczność ich niepełnosprawności (szczególnie w pierwszym 
przypadku) jest na tyle duża, że nie ma wątpliwości, że ma się z do czy-
nieniem z osobą potrzebującą wsparcia. Tego typu zachowania, zgodnie 
z niektórymi relacjami, przybierają zdecydowaną, często nachalną formę, 
co rozmówcy nie zawsze odbierają ze zrozumieniem i pełną akceptacją. 
Odczytywane są przez nich bowiem, jako świadectwo braku zaradności 
i samodzielności: no tak, ale ja się po prostu nie obrażam, że ktoś mi 
współczuje, tylko po prostu mówię, że ja nie potrzebuję współczucia, ja 
potrzebuję akceptacji i naturalnego podejścia. Ja do wszystkich, z który-
mi nawiązuję znajomości, mówię, żeby traktowali mnie naturalnie, a nie 
jak osobę niepełnosprawną (W7G). Akty współczucie odnotowano także 
w grupie osób z intelektualną i psychiczną dysfunkcją. Szczególnie kie-
rowana była do opiekunów takich osób. Wypowiedź jednej z nich jest 
tutaj nadzwyczaj wyrazista: (…) ja pani bardzo współczuje, ja pani dam 
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pieniądze, bo ja tego nie chcę mieć… Czasami mam wrażenie, że oni chętnie 
dadzą mi pieniądze, (…) ale oni proszą: „Panie Boże, żebym chociaż ja nie 
miała takiego wnuka” (W4I).

Kolejna grupa zachowań związana była ze standardami obecnymi 
w każdym z innych kontekstów społecznych. Dobrze ilustruje to stwier-
dzenie: nie mam jakichś problemów ze słyszącymi, zwykle normalnie ludzie 
są mili (W1G). Inna wypowiedź trochę rozszerza specyfikację tego typu 
przypadku: zawsze znajdzie się jakiś głąb (że tak brzydko powiem), który źle 
mnie potraktuje, ale ogólnie nie spotykam się z jakimiś złymi zachowaniami 
(W13G). Z podobnym przesłaniem spotykamy się w kolejnej relacji: część 
ludzi normalnie zachowuje się, część nie chce ze mną rozmawiać, bo myśli że 
ja jestem jakaś głupia. To zależy od kultury, jeden słyszący będzie kulturalny, 
zrozumie, o co mi chodzi, a drugi, że jakieś bzdury opowiadam i nie będzie 
chciał ze mną rozmawiać (W9G).

Wśród rozmówców pojawiła się także grupa osób wskazująca na obo-
jętność środowiska ludzi w pełni sprawnych wobec osób z dysfunkcją. 
Informatorzy podzielający ten pogląd podkreśli, że tego typu postawa 
nie wynika ze stanu osoby z dysfunkcją, ale z usposobienia jednostek 
wchodzących z informatorami w relacje. Oddają to niżej przytoczone 
wypowiedzi: to jest ich naturalne zachowanie (W4G); (…) obojętność, 
albo normalnie mnie traktują, nikt nade mną się nie lituje (W19R). Za-
tem wyjaśnienie określonego zachowania nie łączono w żaden sposób 
z kondycją zdrowotną.

W badaniach pojawiła się grupa relacji wskazujących na ignorowanie 
osób z dysfunkcją przez pozostałych członków szerszego środowiska spo-
łecznego: słyszący ze sobą rozmawiają, mają jakieś pomysły, wymieniają się 
nimi, a nigdy nie pomyślą o głuchym, że on nie słyszy i czegoś nie rozumie 
(W7G). Tu wychodzi na jaw szczególna wrażliwość osób badanych. Mają 
potrzebę bycia na bieżąco z toczącymi się zdarzeniami, ale przede wszyst-
kim oczekują uwzględniania ich obecności w towarzystwie i zaadoptowa-
nia na pełnych prawach. Wzmacnia powyższą wypowiedź kolejna narracja: 
gdy osoba niesłysząca jest w jakimś towarzystwie i słyszący ją zobaczą, to 
nie chcą z taką osobą rozmawiać – ignorują ją (W13G). Nadto, informator 
dodaje, że dokuczanie, wyśmiewanie się jest elementem owych relacji. Tu-
taj należy dodać, że ignorancja i lekceważenie – najczęściej pojawiają się 
w opisie relacji względem ludzi niesłyszących.
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Relacje osób z niepełnosprawnością wzrokową jednoznacznie podkre-
ślały występowanie w ich doświadczeniu zachowań związanych z niezro-
zumieniem w relacjach: osoby pełnosprawne – do osób niepełnospraw-
nych. Warto przytoczyć tu wypowiedzi informatorów, w których można 
dostrzec kilka niuansów związanych z tak reprezentowanym poglądem: 
osoba pełnosprawna, jeżeli nie zna problemów osób słabowidzących, a widzi 
tą osobę w okularach, to ma już taki obraz, że jeśli ma okulary to już wszystko 
widzi. Ciężko jest zrozumieć tą osobę słabowidzącą. Ja uwielbiam tłumaczyć 
jak to jest gorzej widzieć (W1W). Kolejna relacja jeszcze bliżej ukierunko-
wuje na rozważane zagadnienie: gdy czegoś nie dopatrzę, albo czegoś nie 
rozpoznam… i ludzie mają pretensję, że się człowiek pyta, o numer autobusu, 
o rozkład autobusu, te sytuacje były niemiłe. Te niemiłe sytuacje wynikały 
z braku zrozumienia, z braku chęci pomocy, w tym kontekście (W4W). Na 
temat braku zrozumienia pojawiło się sporo głosów wśród rozmówców 
z niepełnosprawnością psychiczną. Najczęściej spotykam się z niezrozumie-
niem. Jest wiele oczekiwań a za mało docenienia… Obcym ludziom za bardzo 
o takich rzeczach nie opowiadam, nie mówię. Z jednej strony, to, że moich 
trudności nie widać jest ułatwieniem, ale z drugiej inni po prostu o nich nie 
wiedzą (W2P).

Z pozyskanych w badaniach opinii jednoznacznie przebija przekaz 
świadczący, że osobom przynależącym do grupy większościowej w spo-
łeczeństwie, brakuje z jednej strony wrażliwości na szczególną sytuację 
i kondycję zdrowotną osób niepełnosprawnych psychicznie, z drugiej 
strony wyobraźni związanej z tymi elementami. Autorzy wypowiedzi od-
słaniają sytuację świadczącą, że osobom bez dysfunkcji trudno pozbyć 
się własnej perspektywy – perspektywy ludzi dobrze zaadoptowanych 
społecznie – i jednocześnie trudno przyjąć punkt widzenia tych, którym 
daleko do takiej adaptacji. Mamy tutaj do czynienia z konfrontacją dwóch 
stanów wrażliwości: wrażliwości potocznej skostniałej, operującej twardy-
mi schematami, która wszystko chce wprowadzić i zamknąć w określone 
konwencją ramy oraz wrażliwości szczególnej nie mieszczącej się w zakres 
potoczności, uciekającej schematom i uznanym konwencjom obowiązują-
cym w świecie dnia codziennego.

Ważną kategorią zachowań obecną w relacjach informatorów było uni-
kanie one konwencją ramy oraz wrażliwości szczególnej nie mieszczącej 
się w zakres potoczności, uciekającej schematom i uznanym konwencjom 
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obowiązującym w świecie dnia codziennego. i dystansowanie się do osób 
z niepełnosprawnością. W zdecydowany sposób można to odczytać jako 
następstwo braku wiedzy i powierzchownego rozeznania w specyfice kon-
dycji osób z różnymi dysfunkcjami. Na wyżej wskazane reakcje najczęściej 
natknąć się można w wypowiedziach osób z autyzmem, niepełnosprawno-
scią psychiczną i intelektualną. Przyczyna tego stanu rzeczy zapewne leży 
w tym, że ich zachowania najczęściej odbiegają od dobrze znanych schema-
tów obecnych w zachowaniach potocznych. Zatem w wielu przypadkach 
są trudne do jednoznacznej interpretacji przez osoby „niewtajemniczone”. 
A oto kilka przykładów oddających tego typu reakcje: no zwracają uwagę, 
krytykują, odsuwają się ode mnie, nie nawiązują znajomości… (W3P), po 
prostu z dala ode mnie… bo ludzie się ogólnie boją – to jeszcze jest takie przy-
zwyczajenie… (W12P), czuję się trochę ignorowana, i lekceważona ze względu 
na zdrowe osoby… czuję się trochę jak taka trędowata w rodzinie… (W8P).

Kolejne zachowania związane były z niechęcią. Jedne z uzyskanych 
głosów podkreślały taki stan bez precyzowania, na czym te nieprzychyl-
ne postawy polegały, inne już próbowały je charakteryzować. Tego typu 
stanowiska zawierały się w określeniach: niechęć, unikanie kontaktów, 
stronienie od rozmów. 

Były też świadectwa mówiące o wyprowadzaniu z równowagi osób 
mających kontakt z niesłyszącymi: ale niektórzy się denerwują, widzi że 
się tak jakby stresują, że nie umieją się dogadać. Inni nie wiedzą jak się 
zachować i na przykład szybko kogoś proszą, żeby im pomagał. Wstydzą się 
niektórzy, bardzo różne są reakcje, bardzo różne (W11G). Kilkukrotnie po-
jawił się aspekt wskazujący na wycofywanie się osób słyszących z relacji 
z niesłyszącymi właśnie z powodu pewnej niewiedzy, czy to braku obycia 
z takimi osobami: Boją się komunikacji. Gdy widzą, że on jest niesłyszący, 
to tak uśmiechają się, uśmiechają i wycofują się, np. gdy w banku był sam, 
zakładał konto i widział, że pani się denerwuje (W8G).

Narratorzy wspominają także o sytuacjach, w których osoby niesły-
szące spotykają się z jeszcze większymi „uciążliwościami”. Te związane są 
z wyśmiewaniem: w pracy niektórzy – słyszący – się ze mnie śmieją (W2G). 
W innych wypowiedziach sugeruje się występowanie jeszcze mniej cywi-
lizowanych zachowań, choć te nie zostały jednoznacznie nazwane: lekce-
ważą mnie i potrafią też po chamsku zachować się (W13G). W podobnym 
tonie zabrzmiała kolejna wypowiedź: niektórzy mnie lekceważą. Boję się 

KATEDRA-w-kierunku-inkluzji_09_DRUK_popr.indd   193 2018-12-11   01:56:25



194    W KIERUNKU INKLUZJI SPOŁECZNEJ. POTRZEBY OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W MIEŚCIE BIAŁYSTOK

lekceważenia. Słyszący czasami mnie lekceważą. Narrator spytany o reakcje 
na tego typu doświadczenia odpowiadał: zastawiam ich i odchodzę (W7G). 
Były także bardziej drastyczne sytuacje: Czasami wyzwiska się zdarzały, 
czasami ktoś podstawi nogę. Tak było w Biedronce. Pracownica nie chciała 
mi pomóc, coś kupowałam. A ona koszyk postawiła pod nogi i pytała: Co, 
pani nie widzi? (W20W)

Na podstawie zaprezentowanych stanowisk widać, że w relacjach osób 
w pełni sprawnych wobec osób z dysfunkcją wystąpiło całe spektrum za-
chowań. Od przychylnych – wyrażanych w akceptacji i najróżniejszych 
formach pomocy, przez reakcje stonowane – przybierające formę obojęt-
ności oraz wycofania, po zachowania przybierające postać dokuczania 
i lekkiej agresji. Uzyskane wypowiedzi pozwalają stwierdzić, że dominują 
postawy „środka”.

W tym miejscu należy podkreślić szczególną wrażliwość osób z niepeł-
nosprawnoscią na wszelkiego typu negatywne reakcje w stosunku do nich. 
Nawet najmniejsze gesty odbierane są z największą wrażliwością i sprawiają 
im ból. Uzyskane w trakcie rozmów wypowiedzi dobitnie o tym świadczą, 
Oto jedne z takich: były momenty, że przychodziła, i mówiła, że jest odrzucona 
i płakała strasznie, że ktoś tam jej coś przykrego powiedział (W7I);

6.3. Przyczyny zachowań negatywnych w stosunku do osób 
z niepełnosprawnością

Ważną kwestią w kontekście omawianych spraw jest sprawa przyczyn za-
chowań negatywnych skierowanych do osób z niepełnosprawnością. Waga 
tego zagadnienia nie tylko pojawia się w kontekście walorów poznawczych 
prowadzonego badania, ale także z perspektywy ewentualnych działań 
praktycznych, z którymi można wyjść naprzeciw środowiska osób z nie-
pełnosprawnością. Wśród zidentyfikowanych czynników powodujących 
negatywne odczucia badanych wystąpiło kilka zasadniczych. 

Na pierwszym miejscu zdecydowanie znalazł się brak zrozumienia cho-
roby. To było utożsamiane z nierozumieniem potrzeb, możliwości i ogra-
niczeń. Osoby z dysfunkcją generalnie mierzone są miarą osób w pełni 
sprawnych – co za tym idzie, kierowane są w ich stronę zbyt wygórowane 
oczekiwania i przeświadczenie, że pozostający pod opieką mogą więcej niż 
z siebie dają. Brak wiedzy jest też podstawą przyjmowania postaw lęku, 
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bojaźni i wycofania w stosunku do osób z niepełnosprawnością i niezrozu-
miałych zachowań, których często są oni autorami. Należy zauważyć, że 
zazwyczaj brak rozumienia takich osób sprawia, że „skreśla” się je z grona 
pełnowartościowych jednostek społecznych – aspekt ten podkreślali in-
formatorzy z dysfunkcją intelektualną i z autyzmem. Często brak wiedzy 
uzupełniany jest przez stereotypy, które adoptuje się jako wykładnię przyj-
mowanych postaw – na ten wątek zwracały uwagę osoby z niepełnospraw-
nością psychiczną i wzrokową, także takiego typu tłumaczenie padało 
najczęściej ze strony opiekunów osób dotkniętych autyzmem. W jednej 
wypowiedzi pojawiła się znamienna diagnoza sytuacji [osoby autystyczne] 
często traktowane są jak osoby chore psychicznie, a tak nie jest (W17A).

W tym miejscu powinno zauważyć się, że bezpośrednim efektem braku 
wiedzy o niepełnosprawności jest brak rozeznania, jak wyjść z pomocą 
w stosunku do osób zmagających się z dolegliwościami zdrowotnymi. Ci 
niejednokrotnie bez takiej pomocy nie są w stanie funkcjonować w życiu 
codziennym. Tego typu ocena analizowanego stanu rzeczy wystąpiła wśród 
reprezentantów wszystkich grup uczestniczących w badaniu.

Ważne miejsce w diagnozie przyczyn zachowań negatywnych w sto-
sunku do badanych zajmował brak współczuwania. Wrażliwość badanych 
jednoznacznie wskazuje, że oczekują otwarcia, ciepła i akceptacji ze strony 
otoczenia. Wyraźnie brak jest empatii i wyuczonej dobroci ze strony peł-
nosprawnej części społeczeństwa, z którą możnaby dzielić się z potrzebu-
jącymi. Wyżej wskazane stereotypy oraz brak wiedzy stanowią wyraźną 
przeszkodę, by doszło do wyczulenia wrażliwości. 

Źródłem negatywnych postaw względem osób z niepełnosprawnością 
jest złe wychowanie. Szczególnie często wskazywali na nie osoby z auty-
zmem, w wadą słuchu i wzroku. Według nich zaniedbania socjalizacyj-
ne dają podstawy negatywnego traktowania osób nie mieszczących się 
w powszechnych standardach. Jednoznacznie mówiono, że wychowanie 
domowe jest przyczyną przyjmowania takich postaw. 

Z aspektem socjalizacyjnym łączy się także przygotowanie lub brak 
przygotowania do układania konstruktywnych relacji o charakterze wspo-
magającym z osobami z dysfunkcją. Według informatorów takie umiejęt-
ności najlepiej daje się nabyć funkcjonując w środowisku osób potrzebują-
cych. Drogą do tego są bezpośrednie kontakty: to jest, myślę, że te wszystkie 
gdzieś czynniki mają wpływ, ale chyba jednym z takich teraz największych, 
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to przeważa brak kontaktu z danym środowiskiem. Bo rzeczywiście, tak jak 
nieraz mówią osoby widzące o niewidomych czy o innych niepełnospraw-
nych osobach, że nie umieją się zachować w jakimś miejscu. No jak mają 
się umieć zachować, skoro nie były wcześniej przez lata wyprowadzane 
z domu, albo były gdzieś tam na przykład no po wsiach, tak jak w naszym 
wypadku, często naszego regionu bywało, że ci ludzie byli po wsiach. A tam 
się ich często wstydzono… No to wie pani, jak on miał się umieć zachować 
i zdobyć taką edukację życiową, choćby na ulicy w mieście czy coś przez albo 
kontakt z innymi ludźmi. Jeśli był gdzieś zamknięty, no wie pani, trudno 
wymagać wtedy, żeby on nabrał jakiejś ogłady czy się umiał zachowywać… 
No a generalnie wynika to raczej z braku wiedzy, braku kontaktu… (W17W). 
Na rangę środowiska socjalizacyjnego w budowaniu właściwych postaw 
szczególnie wskazywały osoby z dysfunkcją wzroku, słuchu i ruchu. W ich 
wypowiedziach nie tylko wybrzmiewały aspekty związane z obyciem się 
wśród osób niepełnosprawnych w świecie wykraczającym poza najbliższe 
środowisko, ale i chodzi w tym kontekście, także o przybliżenie i oswojenie 
środowiska osób pełnosprawnych z potrzebującymi pomocy – co sugero-
wały treści przytaczane na początku tego rozdziału.

6.4 Preferencje środowiskowe osób z niepełnosprawnością

Bezpośrednim następstwem odpowiedniego traktowania przez środowisko 
społeczne członków grupy mniejszościowej jest stosunek osób z tej grupy 
do tego środowiska. Najbardziej podstawowymi relacjami pojawiającymi 
się w tym kontekście jest skłonność do wchodzenia w kontakt z tym śro-
dowiskiem lub unikanie takiego kontaktu. Są one jednocześnie najprost-
szym probierzem oceny tego środowiska przez osoby pozostające z nim 
w relacjach. Tego typu kwestie miało zidentyfikować pytanie: Czy woli 
Pan/Pani funkcjonować w środowisku osób mieszanych (z dysfunkcją i bez 
dysfunkcji), czy wyłącznie wśród osób z dysfunkcją, czy też wśród osób 
w pełni sprawnych? Jak można było się spodziewać w tym przypadku, 
każde ze wskazanych alternatyw znalazło zwolenników. Zidentyfikowano 
stanowiska wskazujące, że najlepsze są środowiska mieszane, były wyraża-
jące preferencje do kontaktów ze środowiskiem osób o podobnej do swoje 
kondycji zdrowotnej, wystąpiły także poglądy wybierające środowisko 
osób bez dysfunkcji.
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Pierwsza opcja zdecydowanie dominowała w przypadku osób z dys-
funkcją słuchu. Należy jednak zauważyć, że w przytłaczającej większości 
obwarowane to jest warunkami różnej natury. Wśród nich podkreśla się 
cechy jednostek przynależących do tegoż środowiska. W związku z nimi 
mówi się o oczekiwaniach wobec tych osób: by ci umieli się z nimi komu-
nikować (najlepiej migać) (W14G). Jednocześnie następuje zastrzeżenie 
świadczące o tym, że jeśli dojdzie do przerwania się komunikacji, to spo-
woduje to wycofanie się z relacji. Innym warunkiem było uczestnictwo 
osób niesłyszących w takim otoczeniu – oni stanowiliby ewentualny bufor 
bezpieczeństwa, gdyby relacje komunikacyjne ze słyszącymi zawiodły.

Kolejne zastrzeżenie wiązało się z obecnością zaufania w kontaktach 
z osobami bez dysfunkcji – stanowiącego gwarancję bezpieczeństwa. 
W tym kontekście nawet brak komunikacji nie jest decydujący o akcep-
tacji środowiska mieszanego, tylko przyjazne nastawienie. Świadczy to, 
że obecność i życzliwość drugiego człowieka jest ponad walor wymia- 
ny myśli czy informacji. Ten aspekt dobrze wyraża opinia: jeżeli słyszący 
chcą się integrować, to tak. Ale jeżeli się odsuwają – to wolę z głuchymi  
(W7G).

Nadto, w stanowisku osób akceptujących mieszane środowisko pojawi-
ła się argumentacja związana z poszerzaniem horyzontów poznawczych, 
jako następstwo kontaktów z szerszym światem i z wychodzeniem z izo-
lowanej enklawy osób o podobnej kondycji zdrowotnej. W tym podejściu 
przebija ciekawość świata, potrzeba poznawania nowych ludzi, doznawa-
nia świeżych doświadczeń itd. Dobrze wyraża to następująca wypowiedź: 
grupa głuchych jest zamknięta, to jest mała grupa, a ja potrzebuję kontaktów 
również ze słyszącymi (W9G). W omawianym kontekście świat słyszących 
to otwarta przestrzeń nieograniczonych i zarazem nowych doznań ubo-
gacających osobowość osób z wadą słuchu.

Jeśli chodzi o osoby z dysfunkcją ruchową, wszyscy rozmówcy opo-
wiedzieli się za środowiskiem mieszanym jako preferowanym przez nich. 
Jedne z nich mówiły o oczekiwaniu wsparcia i zwiększeniu swego bez-
pieczeństwa: komfort większy i ja też czasami potrzebuję pomocy i taka 
osoba w pełni sprawna jest niezbędna (W9R). W tego typu wypowiedziach 
dostrzega się wyraźnie pragmatyczne motywy dokonywanych wyborów. 
Inna grupa motywacji wskazywała na brak różnic między osobami obu 
środowisk. Padały następujące odpowiedzi: brak różnic wśród takich osób 
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(W7R), człowiek mimo niepełnosprawności jest człowiekiem (W11R), bo ja 
nie czuje się inny od osób w pełni sprawnych, nie czuje się osobą niepełno-
sprawną, ja sobie daję radę sam w sytuacjach dnia codziennego, ze schodów 
zjadę, po schodach z lekka pomocą, powiem to otwarcie nie czuję się jak 
osoba niepełnosprawna (W16R). Zatem aspekt godnościowy stanowił tu 
podstawę przyjmowanych preferencji.

Także wśród osób z dysfunkcją wzroku dominowała preferencja środo-
wiska mieszanego i podobnie jak u osób z niepełnosprawnością ruchową, 
wśród argumentów opowiadających się za takim wyborem padały wska-
zania związane z możliwością uzyskania pomocy lub też konieczności bo-
gatszych niż własne środowisko kontaktów społecznych. Padały przy tym 
argumenty, mówiące, że te są niezbędne do normalnego funkcjonowania 
jednostki w świecie.

Mimo że osoby z dysfunkcją psychiczną również wskazywały najczęściej 
środowisko mieszane, jako najbardziej odpowiadające ich oczekiwaniom, 
to jednak nieco inny zestaw argumentów został przez nich podany: chęć 
uwolnienia się od ciągłego narzekania, jakie doświadczają wśród osób 
o podobnej do swoje kondycji zdrowotnej, poszerzania kontaktów z re-
prezentantami innych niż własna grupa społeczna, tęsknota za utraconym 
stanem emocjonalnym, chęć łamania dystansów do osób o podobnej do 
swoje kondycji.

Mieszane środowisko dominowało także wśród osób z autyzmem. Pod-
kreślić jednak należy, że tego typu wskazania były pozbawione uzasad-
nienia stanowiska. Zauważenia domaga się również fakt, że większość 
takich wskazań dokonali opiekunowie osób przynależących do tej grupy 
badanych.

Drugie stanowisko, jakie pojawiło się w omawianym kontekście, jed-
noznacznie opowiada się jedynie za środowiskiem osób z dysfunkcją, jako 
preferowanym przez osoby biorące udział w wywiadach. W przypadku 
osób z wadami słuchu ilościowo zdecydowanie częściej występujące niż 
poprzednie. W tym przypadku kluczowym argumentem za takim wyborem 
jest tłumaczenie odwołujące się do możliwości komunikacyjnych. Pojawiły 
się następujące uzasadnienia: bo lepiej mnie rozumieją (W3G), bo z nimi 
jest bardzo łatwa komunikacja (W7G), mówienie dla mnie to jest kłopotem, 
w swoim towarzystwie najlepiej się czuję (W10G). Można podejrzewać, 
że mimo iż rozmówcy podkreślają czynnik komunikacji jako kluczowy  

KATEDRA-w-kierunku-inkluzji_09_DRUK_popr.indd   198 2018-12-11   01:56:25



SPOŁECZNY WYMIAR FUNKCJONOWANIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ    199

w dokonanym wyborze, to jednak podstawowym elementem leżącym 
u podłoża takiej decyzji jest dobre samopoczucie (którego podstawą jest 
oczywiście sprawna komunikacja). Ono daje bezpieczne osadzenie w śro-
dowisku społecznym. Można powiedzieć, że komunikacja warunkuje rzecz 
fundamentalną – nastrój wewnętrznego pokoju. Także osoby z autyzmem 
jako priorytet środowiskowego odniesienia wskazały grupę osób o podob-
nej do swojej kondycji zdrowotnej (zanotowano 1/3 takich wyborów). 
W przypadku osób głuchych i słabosłyszących dominuje także „ciążenie” 
ku własnemu środowisku (osób z wadą słuchu), a nie ku mieszanemu, czy 
tym bardziej kręgu jednostek w pełni sprawnych. 

Zdecydowanie najrzadziej notowane były poglądy świadczące o wy-
borze przez badanych środowiska osób bez dysfunkcji. Wśród osób z nie- 
pełnosprawnością słuchową takich w ogóle nie było, u niedowidzących 
wystąpiły dwie osoby. Jedna z nich nie czułą się osobą niepełnosprawną 
i nie chciała być zaliczana do grona takich osób, druga zdradzała potrzebę 
funkcjonowania w „normalnym” świecie. Także rzadko tego typu środo-
wisko wybierały osoby z dysfunkcją psychiczną. Przy czym jako uzasad-
nienie takiego wyboru wskazywali akceptację i zrozumienie przez osoby 
o podobnej do siebie kondycji. Inną przyczyną tego typu wybór była ne-
gacja środowiska osób bez dysfunkcji, od których doświadcza się różnego 
rodzaju przykrości (lekceważenie, pogardę, odrzucenie). 

6.5 Samoocena osób z niepełnosprawnością

Odpowiednie nastawienie środowiska do każdej osoby (niezależnie od 
kondycji zdrowotnej), czy to pozytywne, czy negatywne, przekłada się 
na ocenę siebie. W kontekście osób niepełnosprawnych tego typu oceny 
są szczególnie istotne. Należy bowiem zauważyć, że kondycja zdrowotna 
wprowadza dodatkowy czynnik w porównaniu z osobami bez dysfunkcji, 
który wzmacnia wrażliwość takich osób na wszelkie impulsy płynące z ze-
wnątrz, co później waży na dokonywanej waloryzacji. Inną ważną kwestią 
jest to, czy taka identyfikacja, jeśli następuje, przenosi się na odczuwanie 
własnej wartości przez osoby przynależące do mniejszości społecznej. In-
tencje zmierzające do identyfikacji stanu oceny własnej badanych zawarte 
były w pytaniu: Czy wchodząc w kontakty z innymi czujesz, że jesteś od 
tych innych: lepszy, taki sam, gorszy?
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Wśród osób z wadą słuchu 3/4 podzielało pogląd, świadczący, że czu-
ją się takimi samymi, nie odczuwają różnicy w konfrontacji z osobami 
w pełni sprawnymi, wśród osób z niepełnosprawnością ruchową podzie-
lających taką opinię było jeszcze więcej – dziewięć na dziesięć wska-
zań; wśród informatorów z niepełnsoprawnością ruchową oraz wśród 
wzrokową 1/3, wśród jednostek z autyzmem niespełna 1/4, natomiast 
wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną nie było takich (jedynie 
opiekunowie wyrażali pogląd świadczący o równości ich podopiecznych 
z osobami bez dysfunkcji). Wśród podzielających takie stanowisko padały 
następujące stwierdzenia: posiadanie takich samych praw, jak każda inny 
członek wspólnoty społecznej; w wymiarze godnościowym niczym nie 
ustępujemy osobom w pełni sprawnym, charakteryzujemy się gotowością 
i niesieniemj pomocy osobom potrzebującym (argumenty osób z wadą 
słuch); wśród osób z niepełnosprawnoscią ruchową pojawiły się głosy, że 
choroba wzmocniła ich charakter i teraz czują się zdecydowanie silniejsi 
niż byli poprzednio; także osoby z autyzmem podkreślały, że dzięki mą-
drości i otwartości na kontakty z innymi czują się lepsze w stosunku do 
reprezentantów osób bez dysfunkcji.

Inaczej ułożyły się proporcie między badanymi grupami w przypadku 
osób uznających się za gorszych w porównaniu do jednostek w pełni spraw-
nych. Wśród osób z dysfunkcją słuchu było takich ok. 1/3, z dysfunkcją 
ruchowych 1/10, z dysfunkcją wzroku ¾, z autyzmem1/4, z dysfunkcją 
intelektualną tylko jedna osoba. Takie stanowisko podparte było następu-
jącymi argumentami: problemy komunikacyjne, brak rozumienia, brak na-
leżnego szacunku (osoby z wadą słuchu); obawa przed odrzuceniem, brak 
dobrego widzenia w otoczeniu, gorsza sytuacja życiowa niż u przeciętnych 
jednostek – łatwiej im funkcjonować w świecie (niewidomi), stan zdrowia 
wpływa na gorsze samopoczucie, zdrowie nie pozwala realizować planów 
związanych z pracą i nauką, brak zaradności w codziennych czynnościach, 
nie pozwalają aktywizować się na miarę osób w pełni sprawnych (z dys-
funkcją psychiczną).

Należy podkreślić, że stan zaniżonej własnej oceny często nie jest trwa-
ły. Informatorzy wyrażali opinie świadczące, że zaniżona ocena pojawia 
się sytuacyjnie: „bywają takie sytuacje”, „czasami” odczuwają, że są gorsi. 
Może to sugerować, że tego typu odczucia są efektem konfrontacji z oso-
bami w pełni sprawnymi. Wówczas najróżniejsze reakcje o charakterze 
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negatywnym, drażliwym czy przykrym stają się motywem sprawczym po-
wodującym, że dochodzi do wezbrania uczucia „bycia gorszym”. O takiej 
sytuacji najczęściej mówiły osoby z dysfunkcją wzroku i słuchu.

Wielu badanych osób nie podjęło dialogu w tym temacie. Pytanie 
sprawiało im zbyt dużo kłopotów. Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia 
w przypadku osób z dysfunkcją intelektualną (3/4 nie udzieliła odpowie-
dzi), osób z autyzmem (z udzielających odpowiedzi, a tych było 10 osób, 
ponad połowa nie odniosła się do pytania o samoocenę w konfrontacji 
z jednostkami bez dysfunkcji). Z takich relacji wynika, że kwestia odbioru 
środowiska społecznego przez osoby badane jest na dalekim horyzoncie 
ich uwagi. Praktycznie pozostaje niezauważana. Ta, bowiem, jeśli w ogóle 
jest uaktywniana, skierowana zostaje na swoją kondycję zdrowotną i na 
niej zatrzymuje się.

Sprawa samooceny nie jest tylko efektem automatycznego zestawienia 
swojej kondycji z otoczeniem. Z przeprowadzonych rozmów wynikało, że 
osoby z niepełnosprawnością zmierzają się same ze sobą i ze swoją kondy-
cją zdrowotną. Przeciętny człowiek w swojej codzienności narażony jest na 
wiele wyzwań, w wyniku których dokonuje swojej oceny. W tej waloryzacji 
nie zawsze wypada pozytywnie. W przypadku osób z dysfunkcjami czynio-
na ocena jest z natury rzeczy zaniżona. Często w takich okolicznościach 
potrzebne jest wzmacniające wsparcie terapeutów, w efekcie którego na-
stąpi wzmocnienie samopoczucia, wskazanie sensu życia itd. W większości 
przypadków tego typu starania nie kończą się jednorazową terapią, ale 
wskazane jest podejście procesualne – niejednokrotnie długoletnie, w efek-
cie którego człowiek analizuje swoją sytuację. O tym, że jest to działanie 
ciągłe w doświadczeniu rozmówców uczestniczących w badaniach dowia-
dujemy się jedynie od osób z dysfunkcją psychiczną. W przypadku innych 
grup nie zanotowano takich praktyk. Ich reprezentanci wspominali jedynie 
o krótkotrwałych terapiach pourazowych (osoby z dysfunkcją ruchową), 
ale także w tych relacjach nie wspominano, by były one powtarzane, choć 
zdradzano, że na takowe jest zapotrzebowanie.

Wyżej postawiona kwestia weryfikowała stan deklaratywny samooceny. 
Ten nie zawsze odpowiada stanowi faktycznemu. (Często chcemy do-
brze wypaść w rozmowie, ukryć swoje kompleksy, podnieść swoje walory, 
doświadczyć samopocieszenia itd.). Deklaracje w licznych przypadkach 
odbiegają od rzeczywistych stanów, które ujawniają się w praktycznych 
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działaniach życia codziennego. Jednym ze wskaźników weryfikujących 
deklarowany obraz faktów może być pytanie o akceptację swego stanu 
zdrowotnego. Wyrażało się ono w formule: czy starasz się ukrywać swoją 
„niepełnosprawność”? 

Wśród osób z dysfunkcją słuchu jedynie jedna czwarta badanej gru- 
py odpowiedziała na to pytanie pozytywnie. Z wypowiedzi informatorów 
wynikało jednak, że nie jest to stan permanentny, a jedynie zachodzący 
w określonych sytuacjach. Wyrażały to następujące odpowiedzi: „czasami”, 
„bywa tak”. W pozostałych przypadkach padała zdecydowana odpowiedź: 
„nie”, „nie, to nie jest powód do wstydu” lub „nie nigdy”, „nie, w ogóle”, 
„nie, absolutnie nie ukrywam”. Na podstawie uzyskanych wypowiedzi 
można stwierdzić, że grupa niesłyszących w zdecydowanej większości 
zaakceptowała stan własnej kondycji zdrowotnej.

U osób z dysfunkcją ruchu głosy między tymi, którzy ukrywają i nie 
ukrywają swoją dysfunkcję, rozłożyły się niemal po połowie. Były jedno-
znaczne odpowiedzi: „nie”, w kilku przypadkach pojawiło się uzasadnienie 
wskazujące, że tego nie da się ukryć (W8R). Odpowiedź o takim charakterze 
pojawiła się u czterech informatorów. W jednej z wypowiedzi w sposób 
jednoznaczny wydobyto na jaw problem: nie mam jak ukryć, wózek to 
wózek (W3R). Kolejny rozmówca z dużą odwagą i nawet brawurą w gło-
sie wyrażał podobne przesłanie: nie, jak się idzie na żywioł, to się idzie na 
żywioł, ludzie widzą (W11R).

Ci, którzy reprezentowali przeciwne stanowisko, czyli skrywający swoją 
niepełnosprawność, dopowiadali: „czasami się zdarza, że się maskuję”, 
„czasami zakładam długie swetry, żeby ręki tej nie było widać”, „na po-
czątku skrywałem” itp. Przytoczone głosy sugerują, że rozmówcom nie jest 
obojętne, czy znamię niepełnosprawności będzie czytelne dla osób z oto-
czenia, czy nie. Mimo że noszą je długo lub nawet od urodzenia, to jednak 
ciągle jest ono przedmiotem ich złego samopoczucia, a nawet wstydu.

Także wśród osób z wadą wzroku w wielu wypowiedziach pojawił się 
wątek maskowania niepełnosprawności. Praktyka ta związana była z walo-
rami estetycznymi: kiedyś zdarzało mi się ukrywać swoją niepełnosprawność, 
bo człowiek chciał być piękny, nie wyróżniać się. W chwili obecnej nie (W3W). 
Inne wypowiedzi świadczyły, że skrywanie powodowane były niechęcią 
do wyróżniania się i wstydem, który towarzyszy w sytuacjach identyfikacji 
niepełnosprawności – takich wskazań było najwięcej. Jedynie cztery osoby 
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z tej grupy informatorów twierdziło, że nie uciekała się do ukrywania swojej 
dysfunkcji. Choć zaznaczyć należy, że nie były to kategoryczne stwierdzenia 
typu „nie”, ale hipotetyczne – „raczej nie”. Uzyskane informacje jednoznacz-
nie mówią o odczuwaniu dyskomfortu z powodu wady wzroku.

Osoby z autyzmem w niewielkiej liczbie odniosły się do tego zagadnie-
nia. Na dwudziestu rozmówców zaledwie sześciu zechciało podjąć próbę 
odpowiedzi na postawiony problem. Dwie z nich mówiły, że nie potrafią 
poradzić sobie z tak postawionym pytaniem. Cztery kolejne twierdziły, 
że nie chciałyby ukrywać swojej niepełnosprawności. Każda z nich miała 
inną motywację: nie, zawsze i tak wyjdzie, nigdy nie starałem się kryć, 
i narażałem się z tego powodu na przykrości, wyjątkowość nie zawsze jest 
rzeczą dobrą (W6A). Inny informator z dużą dojrzałością tłumaczył swoje 
stanowisko: nie staram się ukrywać, uważam, że niepełnosprawność jest 
integralną cechą mojej osobowości i poza tym uważam, że mojej niepeł-
nosprawności nie da się ukryć, więc nawet nie próbuje tego robić (W20A). 
W podobnym tonie wybrzmiała kolejna wypowiedź: nie, zawsze jest ona 
widoczna, ale nie (W11A).

Z grupy osób z dysfunkcją intelektualną pięciu rozmówców na dwu-
dziestu udzieliło odpowiedzi świadczącej, że nie ukrywają swojej niepeł-
nosprawności. Była ona wyrażana w stwierdzeniach: „nie”, „nie, nigdy”, 
„nie mam z tym problemów”. Jedna z opiekunek stwierdziła, że tego typu 
zabiegi nie są konieczne w znanej jej sytuacji: po nim, jak ktoś nie porozma-
wia, to nie widać, że jest niepełnosprawny. Ale raczej nie (W1I). Tylko jedna 
informatorka jednoznacznie potwierdziła stosowanie praktyki maskowania 
w swoim przypadku. Jej podejście do tej kwestii oddaje dialog:

R: Ale ja oczywiście tak [ukrywam swoją niepełnosprawność]
Pyt: Dlaczego?
R: Te gapienie się innych ludzi. Litości, to jest czasami takie denerwujące, 
oni takie oczy wytrzeszczają. No ludzie kochani, patrz ty się na krajobraz, 
po co ty się na mnie gapisz, czy na moje dzieci (W4I).

Ostatnią grupą były osoby z dysfunkcją psychiczną. Wyrażane przez 
nie stanowiska ułożyły się w całą paletę różnych opcji. Od zdecydowa-
nego „tak” – zakładającego niemal stały stan praktyki ukrywania niepeł-
nosprawności, przez „często”, i „zdarza się”, do „raczej nie” lub „chyba 
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nie” i zdecydowanego „nie ukrywam”. Na dwudziestu dwóch uczestników 
wywiadów w 15 przypadkach mieliśmy do czynienia z ukrywaniem dys-
funkcji, w 2 notowano stany pośrednie, natomiast w 5 mówiono o braku 
praktyki ukrywania (przy czym 3 osoby z ostatniej grupy twierdziły, że ich 
kondycji zdrowotnej nie da się zamaskować).

Były też i różne tłumaczenia przyjmowanych postaw związanych ze 
skrywaniem zdrowotnych kłopotów. Te związane były z: 

a)  bojaźnią przed stereotypem: czasami panuje taki stereotyp właśnie, 
że jak ktoś jest chory psychicznie, to może się jakoś dziwnie zachowy-
wać… (W20P), 

b)  ochroną przed wyśmianiem i marginalizacją: nie chcę żeby o tym 
wiedzieli… (W6P), może by mnie wyśmiali, może śmieliby się ze mnie, 
może by mnie też odrzucili (W7P), bo się wstydzę (W3P), 

c)  unikaniem drażliwych uwag: żeby nie być ocenioną, bo zaraz za-
czną, ktoś tam zacznie gadać (W14P), 

d)  ogólnie z bojaźni, tutaj padały stwierdzenia bez wytłumaczenia: się 
boję, bo się boję (W5P).

Były osoby twierdzące, że nie widać ich choroby, zatem, by ich nie 
zidentyfikowało środowisko przyjmują kilka podstawowych strategii: uni-
kają sytuacji, w której może dojść do wykrycia posiadanych ubytków zdro-
wotnych, nie mówią o swojej zdrowotnej kondycji, lub mówią nieprawdę 
chcąc ją skrywać: lepsze małe kłamstwo niż tam… (W24P) – tłumaczy swoją 
postawę jedna z rozmówczyń. W kilku przypadkach informatorzy stwier-
dzili, że nie da ukrywać się posiadanego schorzenia: ale ciężko ukryć proszę 
panią niepełnosprawność… jak akurat, doskonale widać (W9P), znaczy jest 
problem też, żeby to maskować (W19P).

6.6. Otwartość i uczestnictwo osób z niepełnosprawnością 
w życiu publicznym

Konkretnym sprawdzianem postaw w stosunku do świata wychodzącego 
poza granice środowiska osób z dysfunkcją, a także względem ofert, jakie 
w tym świecie pojawiają się miały odsłonić odpowiedzi na pytanie: Czy 
pójście na wydarzenia, w których uczestniczy duża grupa ludzi, np. opera, 
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teatr, plenerowy festyn, uroczystości religijne itp. łączy się dla Pana/Pani 
ze stresem, radością, upragnioną rozrywką, wyzwaniem?

W grupie osób z dysfunkcją słuchu wystąpił bogaty zestaw odpowie-
dzi. Wśród informatorów znalazły się osoby wyrażające się z entuzja-
zmem o wszelkich sposobnościach wyjścia poza zamknięty obszar swego 
małego świata, który jest ograniczany przez wadę słuchu. Osoby podzie-
lające takie stanowisko mówiły o: „zadowoleniu”, „ciekawości”, „relaksie 
związanym z wyjściem z domu”, „przyjemności”, a nawet i „radości”. 
Każdej z takich wypowiedzi towarzyszy pozytywny ładunek emocjonalny 
świadczący, że omawiana sfera aktywności jest źródłem poprawy stanu 
samopoczucia.

Nie brakowało wypowiedzi, które reprezentowały odmienne nasta-
wienie emocjonalne do podjętej kwestii. W nich podkreślano, że każde 
otwarcie się na zewnątrz, przekroczenie zadomowionej przestrzeni łączy 
się ze stresem i nawet strachem. Tego typu przeświadczenie wyrażało się 
chociażby w formule: ktoś weźmie mnie za głupią (W13G).

Wśród pojawiających się głosów wystąpiły także przesłania świadczące, 
że kontakt z wydarzeniami dokonującymi się w otwartej przestrzeni mia-
sta, w tym i wydarzeniami natury ponadstandardowej (wskazane formy 
artystycznego wyrazu do takich przynależą) łączy się z brakiem pełnej 
partycypacji w treściach, jakie one niosą. Wady słuchu, jakie charakteryzują 
rozmówców nie pozwalają bowiem rozumieć wszystkiego, co dokonuje 
się w tej przestrzeni, w większości przypadków z kontekstów muszą sobie 
dopowiadać brakujące elementy niezidentyfikowanego przesłania.

Jedna z narratorek zwróciła także uwagę, że wspomniane w pytaniu 
nośniki kultury czy wydarzenia we współczesnym świecie już nie są czymś 
atrakcyjnym. Dzisiaj zastępowane są nowymi technologiami – znacznie 
ułatwiającymi dostęp, często i także podnoszącymi walory wybranych 
wyrazów artystycznej twórczości. Pojawiły się głosy świadczące, że teatr, 
kino itp. to już formy sztuki, które można zmienić bardziej współczesnymi 
nośnikami. W tym kontekście nastąpiło usprawiedliwienie braku kontaktu 
podopiecznego z tego typu atrakcjami: telewizor i Internet mu wystarczają 
(W7G).

Osoby z niepełnosprawnością ruchową wykazują się nadzwyczaj dużą 
aktywnością w korzystaniu z różnych form wyjścia ze swego małego środo-
wiska. Prócz jednej rozmówczyni wszyscy inni wykazywali się otwartością 
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w kontaktach ze środowiskiem miejskim i korzystaniu z ofert, jakie w nim 
są dostępne. W wielu przypadkach wypowiedziom towarzyszyło pełne 
przekonanie, co do takiego wyjścia. Przede wszystkim podkreślano pro-
społeczne usposobienie lub przyjemność, jaka łączą się z takim faktem. 
W wypowiedziach pojawiała się cała gama okoliczności i korzyści z tym 
wyjściem związanych. Jedne z nich podkreślały chęć życia w sposób nor-
malny, w podobny sposób jak to czynią osoby bez dysfunkcji, inne na 
potrzebę zmiany klimatu, jeszcze inne widziały w tym walor poznawczo-
-rozwojowy.

Jedna z osób wskazała w rozmowie na okoliczności, w których do-
chodzi do takiego wyjścia: czasami się zdarzy, że wyjdę ze znajomymi, 
czasami mam możliwość podpiąć się pod ich grupę. byliśmy ostatnio w fil-
harmonii. Oni chodzą na próby generalne i czasami jak mają wolne miejsce 
to koleżanka dzwoni do mnie, to czemu nie, jak jest możliwość i szansa, 
to czemu mam nie skorzystać (W16R). Podany przykład pokazuje, że 
potrzebna jest inicjatywa ze strony różnych podmiotów wyjścia z pro-
pozycją „wyrwania” osób z dysfunkcją z zamkniętego kręgu ich najbliż-
szego środowiska. Często podobne strategie potrzebne są w przypadku 
osób o bardzo dobrej kondycji zdrowotnej, które „okopały” się w swoich 
małych enklawach domowych czy środowiskowych, a cóż dopiero, jeśli 
chodzi o członków społeczeństwa, którzy mają dodatkowe argumenty, 
by pozostawać w spokojnej izolacji.

Osoby z dysfunkcją wzroku w podobnym natężeniem jak osoby z nie-
pełnosprawnością ruchową wyrażali swoją gotowość otwarcia na śro-
dowisko wielkomiejskie z wszystkimi ofertami, z jakimi ono wychodzi. 
W tej grupie wszyscy bez wyjątku wykazywali się taką postawą. Nie było 
żadnej opinii o innym przekazie. Wśród pojawiających się głosów są 
jednak różne odcienie owej chęci funkcjonowania w takim środowisku. 
Od najbardziej entuzjastycznych wyrażanych w komunikatach: „tak bar-
dzo”, przez bardziej stonowane: „tak”, „myślę, że tak”; „oczywiście”, po 
głosy pozytywne, lecz zdystansowane: pośrednio akceptacja środowiska 
jest dla mnie ważna, ale nie mam takiego priorytetu (W8W), nikt nie chce 
być negatywnie postrzegany, ale staram się podchodzić z dystansem do tego 
wszystkiego (W12W).

Wśród informatorów z tej grupy pojawiły się wypowiedź z misją. Jed-
na z nich wyrażała przekonanie o przygotowywaniu pełnosprawnych na 
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oswajanie i kontakty z niewidzącymi: Jeżeli chodzi o środowisko osób peł-
nosprawnych, to jest to w równowadze, nie wartościuję, zależy mi żeby nie 
zamykać się, nie izolować, bo to jest najgorsze, co mogą robić osoby niepeł-
nosprawne, tworzyć getta, że nikt mnie nie zrozumie jak ten, kto podobnie 
widzi. W przypadku osób słabowidzących musimy wychodzić, bo środowisko 
musi wiedzieć, że są takie osoby (W13W). Podobne przesłanie wybrzmiało 
w kolejnym głosie: chciałbym żeby otoczenie było bardziej przyjazne i nie 
uciekało (W5W). W innym przypadku pojawiła się troska o wzmocnienie 
osób z kłopotami i trudnościami życiowymi, by mogli stawiać im czoła: 
Myślę, że mogę pokazać ludziom w pełni sprawnym, że niepełnosprawność 
nie jest wyrocznią na całe życie, nie jest to bariera przed zdobywaniem wy-
kształcenia, kwalifikacji, myślę, że dużo można nauczyć osoby zdrowe takiej 
empatii. Jednocześnie wiąże to się z tym, że uwrażliwiamy na naszą niepeł-
nosprawność. I myślę, że też niesie to ludziom zdrowym taką informację, taki 
bodziec do działania. Skoro niepełnosprawne osoby sobie radzą, to dlaczego 
ja, zdrowy człowiek nie poradzę sobie w życiu. Jesteśmy taką motywacją  
dla ludzi zdrowych. Dlatego przebywanie wśród ludzi zdrowych niepełno-
sprawnych jest bardzo ważne. Znane są przypadki, że niepełnosprawni w wię-
zieniach przeprowadzali prelekcje na temat jak sobie radzą sobie w życiu 
(W6W). Rozmówcy przekazujący przesłanie „misyjne” nie postrzegali sie-
bie w kontekście środowiska osób zdrowych i swego samopoczucia w tym 
środowisku, ale reprezentowali nieco szerszą perspektywę – zdradzali chęć 
oddziałania na szersze środowisko, by to było bardziej rozeznane w po-
trzebach osób z dysfunkcją, bardziej przyjazne i pomocne.

Osoby z niepełnosprawnością psychiczną także w podobnych propor-
cjach mówiły o otwartości na wydarzenia społeczne i środowiskowe pro-
pozycje, jak wcześniej przedstawione grupy. Należy jednak zauważyć, że 
sporo informatorów w tej grupie badanych to opiekunowie. Znacząca część 
rozmówców (blisko 3/4) mówiła o dużej otwartości na tego typu prak-
tyki. Nawet wykazywała się inwencją w przypadkach, o których mowa: 
(…) nawet teraz się z koleżanką zgadałem na messengerze, to mamy tam 
ekipę zabrać i gdzieś pójść… (W8P). Jednak zdecydowana większość z nich 
zaraz wskazywała na kilka warunków, jakie z takim wyjściem wiązała. 
Jedni podkreślali uwarunkowanie takiego wyjścia kondycją zdrowotną. Co 
dawało zawrzeć się w formule: „tylko wówczas, gdy pozwala na to kon-
dycja zdrowotna”. Część z reprezentujących takie stanowisko podkreślało 
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potrzebę asysty, która zapewniłaby bezpieczne samopoczucie w sytuacjach 
dość nietypowych.

W kilku rozmowach pojawiły się uzasadnienia takiego wyboru. W udzie- 
lanych wypowiedziach dominował czynnik poznawczy, jako motywator 
podejmowanych praktyk – wyjścia w szerszy świat dają nowe impulsy 
związane z poszerzaniem wiedzy, inspiracjami oraz ubogaceniem osobo-
wości. Pojawiły się także uzasadnienia o charakterze emocjonalny. W tym 
przypadku podkreślano, że przynależenie do szerszej wspólnoty polepsza 
samopoczucie, tudzież wyjście ze swoich małych kręgów dobrze wpływa 
na stan ducha.

Ci, co nie wyrażali ochoty na tego typu wyjścia, mówili krótkie: „nie”. 
Czasami jednak i w tym przypadku zdarzały się wyjaśnienia niechęci do 
wyjścia, choć te nie były zbyt wylewne. Wówczas rozmówcy tłumaczyli to 
najczęściej brakiem dobrego samopoczucia wśród dużych skupisk ludzi 
lub ogólnie kondycją zdrowotną – zatem przyczynami osobistymi. Były też 
wskazywane przyczyny obiektywne, leżące poza kondycją i możliwościa-
mi jednostki. Te związane były z brakiem okazji uczestniczenia w takich 
wydarzeniach, brakiem opiekuna, z którym można byłoby taką „wypra-
wę” uskutecznić. Ten typ wyjaśniania potwierdziło kilka dodatkowych 
wypowiedzi: jak klub „Przystań” organizuje takie wyjście to idę (W11P), ze 
znajomymi pójdę, a z rodziną to tak nie bardzo (W3P).

Osoby z autyzmem reprezentowali skrajnie odmienne stanowisko do 
wyżej przytoczonych. Większość z nich (3/4 spośród rozmówców) mówi-
ło, że nie przepada za taką formą funkcjonowania w świecie społecznym. 
Jedne wypowiedzi podkreślały przy tym wymiar samopoczucia. Było to 
wyrażane brakiem akceptacji dużych zgromadzeń, brakiem cierpliwości, 
słabą kondycją pozwalającą sprostać takim wyjściom. W tym tonie wy-
powiada się jedna z mam osoby z autyzmem: Paula nie może długo stać 
w miejscu. Paula lubi wyjścia, bo jest to coś nowego, ale tam gdzie jest mało 
ludzi (W14A).

Druga grupa argumentując swoją postawę podkreślała wymiar zdro-
wotny. Podkreślano tutaj brak tolerancji na: tłok, hałas, niestandardo- 
we warunki, do których nie są przyzwyczajeni badani. Takie stanowi- 
sko potwierdza opiekunka jednej z osób z autyzmem: [córka] źle toleru- 
je głośne dźwięki, na takich imprezach jest zazwyczaj głośno, więc ona 
z tego względu ich nie toleruje. W miejscu, gdzie jest dużo osób, ona chce 
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je natychmiast opuścić. Dla niej za trudne jest przebywanie wśród dużej 
ilości osób (W7A).

Wśród rozmówców pojawiło się kilka głosów wskazujących na chęć 
uczestniczenia w wydarzeniach o charakterze zbiorowym, ale podkreślana 
przy tym była kwestia braku opieki by zrealizować tego typu przedsię-
wzięcie.

Wśród tych, co udzielili odpowiedzi na postawione pytanie znalazły się 
trzy osoby, które wyrażały zadowolenie z uczestniczenia w takiej formie 
zbiorowego współbycia. Podkreślały przy tym, że przynosi im to radość 
i jak tylko jest ku temu sprzyjająca okazja to korzystają z nadarzających 
się ofert.

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną niemal w podobnych pro-
porcjach, jak reprezentanci grupy jednostek z autyzmem, wypowiadali 
się o chęci uczestnictwa w wydarzeniach o charakterze zbiorowym. Nie-
spełna jedna trzecia rozmówców mówiła o korzystaniu z takich okazji. 
W przypadku trzech informatorów dało się odczuć, że tego typu otwarcie 
na środowisko jest częste i autentyczne. Choć trzeba zauważyć, że były 
to relacje opiekunów, a ci zawsze mogą sytuacje szczególnie „zabarwiać”: 
tak, tak, tak, na mecze Jagiellonii wszystkie chodzi, na koncerty, jakie tylko, 
gdzieś się odbywają, to siada na rower, jadzie sam, albo z jakimś kolegą, 
gdzieś tak, on bardzo chętnie, on jest bardzo towarzyski (W9I). Podobna 
była kolejna wypowiedź: lubi, lubi kino, lubi imprezy. Tutaj jak dziewczyny 
ciągają ich wszystkich no to chętnie chodzi – korzysta z wszystkich możliwo-
ści (W15I). I jeszcze jeden głos: ona po prostu lubi muzykę, lubi filmy, może 
dlatego lubi taniec (W18I). Trzy pozostałe osoby deklarujące otwartość 
na korzystanie z ofert swoich podopiecznych w mniej przekonywający 
sposób wyrażały się o interesującym nas stanie rzeczy. Wyrażane to było 
w stwierdzeniach: „czasami tak”, „raczej idę”. Podkreślić należy, że 2/3 
spośród grupy osób z dysfunkcją intelektualną nie korzysta z grupowych 
form spędzania czasu w przestrzeni publicznej. Jest to wyraźny sygnał, że 
osoby z niepełnosprawnością intelektualną funkcjonują w gettach, szcze-
gólnie swego środowiska domowego. Pojawia się tutaj potrzeba wyjścia 
do nich i poczynienia prób wyciągnięcia ich z tych zamkniętych enklaw 
w szerszy świat. Korzyści z takiej praktyki płynąć będą nie tylko dla nich, 
ale także i dla osób bez dysfunkcji, co było podkreślone w poprzednim 
punkcie.
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6.7. Podsumowanie i wnioski

WNIOSEK 1

W związku z preferencjami informatorów związanymi z wyborem osób 
najbardziej odpowiadających im w kontekście utrzymywania relacji spo-
łecznych pojawiło się zasadniczo kilka wskazań. Przede wszystkim wybory 
padały na osoby o podobnej do swojej kondycji zdrowotnej oraz na oso-
by, z którymi przez długi czas pozostawali w ścisłych kontaktach (w tym 
aspekcie w przytłaczającej większości pojawili się członkowie najbliższej 
rodziny). Takie preferencje poparte były argumentami związanymi z bez-
pieczeństwem, znajomością i przewidywalnością reakcji będącymi gwa-
rantami dobrego samopoczucia. Największe „ciążenie” do takich środowisk 
wykazywały osoby z autyzmem oraz z niepełnosprawnością psychiczną. 
Natomiast o największej odwadze w wychodzeniu poza oswojone kręgi 
jednostek świadczyły wypowiedzi osób z dysfunkcją ruchową, a także 
z dysfunkcją słuchową oraz intelektualną, choć u ostatniej grupy identy-
fikowana postawa miała charakter „otwartej naiwności”.

WNIOSEK 2

Badania pozwoliły zidentyfikować zestaw czynników warunkujących przyj- 
mowane przez osoby z niepełnosprawnością postawy związanych z kon-
taktami społecznymi. Wśród najczęściej wskazywanych czynników dystan-
sujących narratorów do środowiska społecznego zaliczyć należy: kondycję 
zdrowotną bezpośrednio ważącą na relacjach społecznych (kłopoty z ko-
munikacją, identyfikacją obiektów w otoczeniu, zamykanie się w sobie), 
bojaźń przed identyfikacją – będącą przyczyną obmowy i odrzucenia, 
skrupuły przed przysparzaniem kłopotów osobom z otoczenia oraz cechy 
potencjalnych partnerów interakcji (surowi, stanowczy, mało elastyczni, 
nadpobudliwi, niecierpliwi, pochmurni, kierujący się uprzedzeniami).

WNIOSEK 3

Często wybór określonego środowiska jest efektem doznawanych z jego 
strony doświadczeń/reakcji. Po przytoczonych stanowiskach widać, że 
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w relacjach osób w pełni sprawnych do osób z dysfunkcjami zanotowano 
bogatą paletę odniesień. Rozciągała się ona od zachowań o charakterze 
pozytywnym – wyrażanych w miłym i przyjaznym nastawieniu oraz naj-
różniejszych inicjatywach pomocowych, przez reakcje stonowane – obja-
wiające się w zimnej obojętności oraz unikaniu kontaktów, po zachowania 
przybierające postać dokuczania i lekkiej agresji. Jednak wskazana paleta 
nie we wszystkich badanych grupach rozłożona była z równym akcentem. 
W przypadku dysfunkcji, które „zadomowiły” się w przestrzeni publicznej 
społeczeństwa polskiego (dysfunkcja, ruchu, wzroku, słuchu) dominowały 
zachowania o odcieniu pozytywnym. Natomiast w przypadku mniej obec-
nych i mniej oswojonych przez ogół społeczeństwa niepełnosprawności 
(autyzm, dysfunkcje psychiczne i intelektualne) częściej spotykamy się 
z postawami „chłodnymi” – niechęcią, unikaniem, ignorowaniem, dystan-
sowaniem.

WNIOSEK 4

Z punktu widzenia badacza społecznego nie tylko ważna jest diagnoza 
sytuacji, ale także i jej wyjaśnienie. W rozważanym przypadku owo wy-
jaśnienie sprowadzać by się miało do pytania, co jest przyczyną takich, 
a nie innych zachowań w stosunku do osób z dysfunkcją? W prowadzonych 
badaniach szczególnie interesowało nas, co jest przyczyną postaw przyno-
szących dyskomfort i ból osobom badanym? Zdecydowanie na pierwszym 
miejscu pojawiły się opinie upatrujące ich źródeł w braku wiedzy oraz 
rozumienia dysfunkcji. Wspomniana wiedza miała odnosić się do potrzeb, 
możliwości, wrażliwości, sposobów wspomagania itd. osób z niepełno-
sprawnością. Im ta wiedza była mniejsza, dystans (z oziębieniem, jako 
podstawowym jego wyznacznikiem) w stosunku do osób z dysfunkcją rósł 
i odwrotnie – wzrost rozeznania w sytuacji osób nie w pełni sprawnych 
powodował zbliżenie i ocieplenie relacji z nimi.

WNIOSEK 5

Część z badanych osób jest bardziej otwarta na kontakty z szerszym śro-
dowiskiem miejskim, z ofertami, jakie od nich wychodzą, inne mniej, ale 
i bywa, że są niemal całkowicie zamknięte przed takimi relacjami. Do tych 
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pierwszych zaliczyć należy: osoby z dysfunkcją ruchową, słuchu, wzroku, 
psychiczną, do tych drugich – osoby z autyzmem oraz z dysfunkcją inte-
lektualną. Z uzyskanych wypowiedzi daje się wyczuć, iż istnieje większy 
potencjał do korzystania z ofert życia wielkomiejskiego u badanych, niż jest 
przez nich konsumowany. Gdyby była sposobność, owo korzystanie w zde-
cydowany sposób przybrało na intensywności. Potrzebne są inicjatywy za-
praszające i wspomagające wyjście osób badanych ze swoich, przeważnie 
małych i ograniczonych do najbliższych, często także tylko do podobnych 
do swojej kondycji kręgów osób.

REKOMENDACJE

Istniejące w większości przypadków dwa światy: osób zdrowych i z usz- 
czerbkami na zdrowiu są od siebie odizolowane, funkcjonują jakby nie 
przynależały do jednej konstelacji. Pojawiające się głosy narratorów świad-
czyły, że jest chęć z ich strony, by istniejący dystans zmniejszyć, a nawet 
zlikwidować. Oczywiście inicjatywa zmierzająca w tym kierunku powinna 
wyjść od środowiska osób „bardziej uprzywilejowanych”. Konieczne jest 
otwarcie się na grupy mniejszościowe i zaproszenie ich do pełnej party-
cypacji w dobrach, jakie są wytworem współczesnego społeczeństwa. By 
mogło dojść do takiego otwarcia, powinna nastąpić zmiana w świado-
mości, w pierwszej kolejności osób w pełni sprawnych, a następnie osób 
w pełni sprawnych. Osoby sprawne powinny przede wszystkim uznać, że 
odmienność osób chorych jest wpisana w różnorodność świata społecz-
nego, że nie jest czymś wyjątkowym, a przede wszystkim szczególnością, 
którą należy wyeliminować z powszechnego toku spraw. Osoby dotknięte 
chorobą nie powinny być przez to marginalizowane i odsuwane na boczny 
tor społecznych wydarzeń. 

Często jeszcze funkcjonują stereotypy świadczące, że osoby z nie-
pełnosprawnością są osobami gorszymi od sprawnych, że nie powinny 
przysługiwać im prawa korzystania z dobrodziejstw współczesności jak 
wszystkim innym, że są jednostkami „toksycznymi”, od których można 
zarazić się itp. Zatem, w pierwszej kolejności powinien być położony ak-
cent na uświadamianie jednostkom zdrowym natury niepełnosprawności, 
czym ona jest – szczególnie, że jest stanem, który może spotkać każdą 
jednostkę w najróżniejszych wypadkach życiowych i każdy może zna-
leźć się podobnej sytuacji. Po wtóre, że niepełnosprawność, mimo iż jest 
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uszczerbkiem na zdrowiu, nie umniejsza wartości osoby z racji gorszej 
kondycji fizycznej. Niepełnosprawny ciągle jest bytem, któremu należy 
się najwyższe uszanowanie. Po trzecie, potrzebna jest wiedza informu-
jąca o charakterze poszczególnych niepełnosprawności, by można było 
w sposób adekwatny otwierać się na osoby chore, tzn. tak funkcjonować 
w ich otoczeniu, by nie robić im krzywdy, której następstwem będzie ich 
wycofanie się i zamykanie w swoim, izolowanym świecie. Ta wiedza jest 
warunkiem rozumienia potrzeb osób dotkniętych chorobą, rozumienia ich 
potrzeb związanych z funkcjonowaniem w fizycznym wymiarze codzien-
nych czynności, ale przede wszystkim z ich szczególną wrażliwością. Ta 
bowiem, jest w sposób wyjątkowy wyczulona na bodźce płynące do niej 
z otoczenia społecznego. Jednak nie samo otwarcie intelektu jest tutaj 
wystarczającym zbiegiem na drodze do otwarcia się osób zdrowych na 
funkcjonujące w ich środowisku osoby z dysfunkcją. Konieczne jest także 
budzenie „wyobraźni serca”, która z większą wrażliwością pozwoliłaby 
patrzeć na innych, która ułatwiłaby wczucie się w możliwości, potrze-
by, oczekiwania osób pozbawionych pełnego repertuaru sił. Bez takiego 
„wewnętrznego zmiękczenia” intelektualno-praktyczne przygotowanie na 
niewiele zda się. Będzie tylko technicznym opanowaniem rytuałów, może 
skutecznych w środowisku przedmiotowo traktowanych odniesień, ale 
nie w świecie podmiotów oczekujących pełnej akceptacji i szczególnego 
zrozumienia i wsparcia.

Dróg do budzenia takiej świadomości i takiego stanu ducha jest kilka. 
Spośród nich wybijają się dwie zasadnicze. Jedna z nich związana jest 
z procesem socjalizacji, druga z edukacją włączoną w formalne ramy. In-
formatorzy uczestniczący w badaniach duży akcent stawiali na tym pierw-
szym sposobie. Tworzenie środowisk mieszanych w sposób najbardziej 
naturalny stanie się źródłem wiedzy i przemiany świadomości uczestników 
takich kontekstów. Wówczas odmienność (w naszym kontekście zdrowot-
na) będzie oczywistością niewymagającą tłumaczenia, uzasadniania, wyja-
śniania. Zostanie zaadoptowana bez dodatkowego teoretycznego wsparcia. 
Wydaje się, że jest to najbardziej skuteczny i przyjazny sposób kodowania 
się mentalności otwartości i społecznej akceptacji.

Nie zawsze jednak jest sposobność funkcjonowania w środowisku mie-
szanym. Wówczas niezbędne jest teoretyczne przygotowanie jednostek 
zdrowych do kontaktów z jednostkami o słabszej kondycji. Potrzebna jest 
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zatem edukacja zaznajamiająca ze światem osób z nhiepełnosprawnością, 
z ich ograniczeniami, potrzebami, wrażliwością itd. Należy podkreślić, że 
teoretyczny proces wzbogacania świadomości oraz uwrażliwiania emocjo-
nalnego powinien nastąpić w jak najwcześniejszym etapie życia. Zatem już 
okres przedszkolny jest właściwym momentem wprowadzania jednostek 
w sprawy świata niepełnosprawnych. Wychowanie na tym etapie nie tylko 
nie zderzy się ze stereotypami (te jeszcze nie zakodowały się w umyśle 
najmłodszych), które utrudniają przyjmowanie „obiektywnej” wiedzy, ale 
także uwrażliwi ich na ostrożne odnoszenie się do osób szczególnie do-
świadczonych przez los. Wypowiedzi badanych wyraźnie podkreślały fakt, 
że najwięcej negatywnych reakcji spotkało ich w środowisku szkolnym i ze 
strony młodego pokolenia. W tym kierunku, zatem, powinny iść wysiłki 
uświadamiania i budzenia właściwych postaw.

Praca nad stanem świadomości powinna dotyczyć także osób z nie-
pełnosprawnością. One, by otworzyć się na środowisko pozostające poza 
ich oswojonym i bezpiecznym światem, powinny być przygotowane men-
talnie. Niezbędne jest przygotowanie, w efekcie którego zgubią lęk przed 
konfrontacją z nowym otoczeniem, nieznanymi osobami, okolicznościami 
nieobecnymi w najbliższym im kontekście działań. W tym przypadku 
wydaje się, że najskuteczniejszym sposobem na uzyskanie takiego sta-
nu umysłu jest włączanie ich w najróżniejsze obszary życia zbiorowego. 
Oczywiście, przede wszystkim w obszar codzienności, w którym zmuszeni 
są funkcjonować, by realizować swoje podstawowe potrzeby życiowe. 
Bez niego obyć się nie sposób. Każdy bowiem musi radzić sobie w jego 
granicach, z najróżniejszymi wyzwaniami, by nie utracić zdolności wital-
nych. Ale ograniczanie się jedynie do codzienności, także jest związane 
z zamykaniem się w getcie. By wyjść z takiego stanu, niezbędne jest 
również wprowadzanie osób z niepełnosprawnościa w szczególne kon-
teksty zbiorowego świata. Wskazane jest, by nie ograniczać im dostępu 
do obszarów rozrywki, zbiorowych imprez, wydarzeń okolicznościowych, 
sztuki, aktywnego wypoczynku itp. Kontakt z każdym z takich regionów 
znaczeń uelastycznia na wszelkie konfrontacje, z jakimi mogą spotkać 
się osoby z niepełnosprawnością w swoim życiu. Nadto wzbogaca ich 
wyobraźnię, pomnaża wiedzę, przynosi satysfakcję, dowartościowuje. 
Tego typu praktyka przygotowuje mentalnie na wyzwalanie się z lęków, 
niepewności i oporów przed zderzeniem się z wszelkimi wyzwaniami 
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życiowymi. By skutecznie mógł dokonać się ten etap, powinna nastą-
pić konsolidacja całego środowiska społecznego. Szczególnie, rodziny 
i najbliższych opiekunów osób z dysfunkcją. Jednostki wspomagające 
powinny z największym zaangażowaniem wychodzić naprzeciw potrze-
bom swoich podopiecznych. Nie tylko właściwie odbierać bodźce od nich 
płynące, wykazywać się najwyższą wrażliwością, ale także wykazywać 
się gotowością do służenia im w każdej sytuacji. Oczywiście wymaga to 
wielkiego poświęcenia i cierpliwości, na które w normalnie toczącym 
się życiu niejednokrotnie nie starcza sił. Zatem, ich starania winny być 
wspierane przez dodatkowe podmioty i instytucje społeczne wszelkich 
możliwych szczebli: wychowawców, opiekunów szkolnych, nauczycieli 
(podmioty te w miarę możliwości powinny wspierać edukację, kontakty 
ze światem społecznym, wspomagać właściwy rozwój, przygotowywać do 
czynnego udział w różnego rodzaju dobrach społecznych osoby niepełno-
sprawne), pracowników pomocy społecznej (odciążać w miarę możliwości 
rodzinę osób chorych w czynnościach opiekuńczych), odpowiedzialnych 
za komunikację z osobami niepełnosprawnymi (język migowy powinien 
towarzyszyć wypowiedziom zwerbalizowanym, we wszelkich możliwych 
kontekstach), urbanistów (ciągle w wielu miejscach są bariery architek-
toniczne konieczne do likwidacji), resort służby zdrowia (pomoc w naby-
waniu zdolności komunikacyjnych, likwidacji psychicznych lęków i barier 
mentalnych utrudniających pełne uczestnictwo w życiu społecznym) itd.

Zgodnie z teoriami socjologicznymi, jakości sfery subiektywnej wpły-
wają na kształt sfery obiektywnej. Zatem wyżej wskazane zmiany świa-
domościowe prowadzą do odpowiednich reakcji w stosunku do: świata, 
napotkanych zdarzeń, kontaktów osobowych itd. Dobrze przeprowadzo-
na socjalizacja i skuteczna edukacja, związane z interioryzacją wyżej 
wskazanych priorytetów obecnych na linii podmiotów przynależących do 
dwóch wyszczególnionych światów, winny zmienić nastawienie reprezen-
tantów grupy większościowej do reprezentantów grupy mniejszościowej, 
a także tych ostatnich do całego otaczającego ich świata. Następstwem 
wskazanych procesów powinno być wyeliminowanie bądź przynajmniej 
ograniczenie w znacznym stopniu, negatywnego nastawienia jednostek 
będących w większości do mniej licznej populacji osób cierpiących na 
niedomagania zdrowotne; powinny ulec ograniczeniu takie zachowa-
nia jak: naznaczanie, dystansowanie, marginalizowanie, wyśmiewanie, 
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szydzenie, nieżyczliwe żarty, upokorzenia – w postawach osób bez dys-
funkcji. Oczekiwać także należy od osób obarczonych chorobą powstrzy-
mywania się od ucieczki, wycofywania się, zamykania się w sobie, lęku 
przed otoczeniem itp.
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Rozdział VII

PRZEMOC WOBEC OSÓB  
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Światowa Organizacja Zdrowia (2002)1 definiuje przemoc jako „celowe 
użycie siły fizycznej, zagrażające lub rzeczywiste, przeciwko sobie, in-
nej osobie lub przeciwko grupie czy społeczności, co powoduje lub jest 
prawdopodobne, że spowoduje zranienie, fizyczne uszkodzenie, śmierć, 
ból emocjonalny, zaburzenia w rozwoju lub deprywację”2. Czyn można 
zakwalifikować jako akt przemoc według a) kryterium sprawcy: przemoc 
może być skierowana do siebie, do drugiej osoby i do całej grupy lub b) 
zgodnie z naturą czynu jako: przemoc fizyczną, przemoc seksualną, prze-
moc psychiczną, jako deprywację (pozbawienie praw) i jako zaniedbanie. 
Kategorie te obejmują cały zakres poszczególnych działań, które są sprzecz-
ne z godnością i bezpieczeństwem człowieka. W przypadku przemocy 
fizycznej są to: uderzanie, bicie, popychanie, przypalanie, potrząsanie, 
kopanie, szczypanie, nieuzasadnione podawanie leków, stosowanie ogra-
niczeń fizycznych, karmienie siłą, stosowanie kar fizycznych. Przemoc 
seksualna to nielegalny kontakt seksualny i niechciane dotykanie oraz 
wszelkiego rodzaju napaści na tle seksualnym takie jak gwałt, sodomia, 

1 Krug E.G. i in.(red). World Report on Health and Violence.Geneva: World Health 
Organization, 2002,. s.6-13

2 Tłumaczenie własne.
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wymuszona nagość i wykonywanie fotografii o treści wyraźnie nawiązu-
jącej do seksu. Przemoc emocjonalna i/lub psychiczna obejmuje dręcze-
nie, zadawanie emocjonalnego bólu, cierpienie spowodowane dręczeniem 
słownym, znieważanie, groźby, zastraszanie, upokarzanie, dokuczanie, 
nękanie, narzucenie fizycznej i społecznej izolacji. Zaniedbanie dotyczy 
odmowy lub zaniechania przez opiekuna wypełnienia jakiejkolwiek części 
jego zobowiązania wobec podopiecznego – zazwyczaj jest to odmowa za-
bezpieczenia potrzeb życiowych związanych z zapewnieniem: pożywienia, 
wody, odzieży, schronienia, higieny osobistej, leczenia, komfortu, bezpie-
czeństwa osobistego i innych podstaw egzystencji3. 

Zgodnie z modelem ekologicznym przyjętym przez WHO czynniki, któ-
re mogą wpływać na pojawienie się zachowań agresywnych lub zwiększać 
ryzyko stania się sprawcą lub ofiarą przemocy są podzielone na cztery 
poziomy, które są w ciągłej interakcji:

l poziom 1: indywidualny –dotyczy osobistych historii i cech osób, 
które mogą wpływać na ich indywidualne zachowanie i zwiększać 
prawdopodobieństwo, że osoba stanie się w przyszłości ofiarą lub 
sprawcą przemocy;

l poziom 2: relacje – obejmuje bliskie relacje, na przykład z rówie-
śnikami, partnerami, znajomymi czy członkami rodziny i innymi 
osobami z bliskiego otoczenia, które mogą również wpływać na 
zwiększenie ryzyka, że osoba stanie się w przyszłości ofiarą lub 
sprawcą przemocy;

l poziom 3: społeczność – analizuje konteksty społeczne, w których 
osoba wchodzi w relacje z innymi, na przykład w szkole, w miejscu 
pracy, w zamieszkiwanej dzielnicy – te czynniki również są anali-
zowane pod kątem zwiększania ryzyka wystąpienia przemocy;

l poziom 4: czynniki społeczne, między innymi różnego rodzaju nor-
my społeczne, które sprzyjają powstawaniu lub powstrzymywaniu 
zachowań przemocowych.

3 Na podstawie: Marge, D. K., (red,). A Calling to Action: Ending Crimes of Violence 
against Children and Adults with Disabilities. A Report to the Nation. SUNY Upstate 
Medical University Department of Physical Medicine and Rehabilitation Syracuse, NY, 
2003, s. 43-44.
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Kryteria WHO, zilustrowane konkretnymi przykładami niedopuszczalne-
go zachowania, jasno wyznaczają granicę między tym, co jest, a tym, co nie 
jest aktem przemocy. Niemniej jednak, jeśli chodzi o wyniki badań, nadal 
mało wiadomo o doświadczaniu przemocy. Dzieje się tak, między innymi 
dlatego, że dane na temat wiktymizacji, a zwłaszcza w grupie osób z niepeł-
nosprawnościami, są wciąż skąpe. Akty przemocy są rzadko zgłaszane, a w 
badaniach na temat przemocy mało kto chce aktywnie uczestniczyć, dlatego 
też przemoc pojawia się raczej na marginesie głównych analiz. Na przykład, 
w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych w województwie mazowieckim 
w 2013 roku w kontekście przemocy pojawia się jedynie wzmianka, o tym, 
że oferowane programy korekcyjno-edukacyjne związane z przemocą w ro-
dzinie nie cieszą się zainteresowaniem potencjalnych beneficjentów4. Przy 
okazji badań prowadzonych w 2017 roku na zlecenie PFRON5 to respon-
denci zgłosili kilka przykładów przemocy stosowanej wśród osób z niepeł-
nosprawnością słuchową. W raporcie zrealizowanym na podstawie badań 
z niepełnosprawnymi mieszkańcami Poznania (2010) problem przemocy 
został zasygnalizowany w kontekście środowiska rodzinnego6.

W prezentowanym badaniu przemoc stanowi integralną część projektu 
badawczego. Mogą pojawić się wątpliwości czy informacje na temat do-
świadczania przemocy w badanej zbiorowości są kompleksowe. Wprawdzie 
na niektóre pytania dotyczące przemocy badani nie odpowiedzieli; złożyły 
się na to różnorodne czynniki takie jak: specyfika danej niepełnosprawności, 
stopień niepełnosprawności respondenta, dyspozycja respondenta w dniu 
wywiadu, możliwości percepcyjne respondenta, chęć respondenta do udzie-
lania odpowiedzi na niektóre pytania. W trakcie wywiadu osoby odpowia-
dając na pytania często opowiadały własne historie, które odzwierciedlały 
ich indywidualne życie w kontekście społecznym, pokazywały znaczenie, 

4 Ocena wsparcia kierowanego do osób niepełnosprawnych w ramach kompo-
nentu regionalnego PO KL w województwie mazowieckim. Raport końcowy. Badanie 
zrealizowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. 
Warszawa-Kraków, 2013. 

5 Badanie potrzeb osób niepełnosprawnych. Raport Końcowy. Projekt realizowany 
na zlecenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 2017. 

6 Wspólnie na rzecz integracji. Diagnoza preferencji, oczekiwań i potrzeb niepeł-
nosprawnych mieszkańców Poznania. Raport z badań. Projekt realizowany na zlecenie 
Urzędu Miasta Poznania: Poznań, 2010.
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jakie te osoby nadają swemu życiu, opowiadały o tym jak żyją zgodnie z tym 
znaczeniem. Ponadto, w grupie osób z niepełnosprawnością intelektualną 
i z autyzmem odpowiedzi najczęściej udzielał opiekun. Mimo to, nie ma 
powodu, aby powstrzymywać się od tego rodzaju badań, tym bardziej, że jak 
wielokrotnie podkreślały osoby z chorobą psychiczną, ich próby zgłoszenia 
przemocy najczęściej kończyły się kwestionowaniem wiarygodności tego, 
który przemoc zgłaszał. W niniejszym badaniu ich głos został wysłuchany.

W tym miejscu należne są podziękowania dla wszystkich uczestników 
badania, którzy mimo wysiłku emocjonalnego zdecydowali się opowie-
dzieć o swoich doświadczeniach. Dzięki nim pozyskany w toku badań 
materiał dotyczący przemocy w środowisku osób z niepełnosprawnością 
jest wystarczająco obszerny, aby mocno nakreślić obszary wymagające 
natychmiastowej interwencji. 

7.1. Doświadczanie przemocy przez osoby  
z niepełnosprawnością

Pierwsze pytanie zadane wszystkim badanym miało na celu ustalenie czy 
osobom niepełnosprawnym znany jest problem przemocy. Kiedy respon-
dent wyraźnie nie umiał odpowiedzieć na to pytanie badacz starała się 
je doprecyzować poprzez nakreślenie prostej charakterystyki rodzajów 
przemocy utworzonej na potrzebę badania na podstawie przytoczonej już 
definicji: przemoc fizyczna – naruszanie nietykalności fizycznej, psychiczna 
– naruszenie godności osobistej, seksualna – naruszenie intymności, eko-
nomiczna – naruszenie własności, zaniedbanie – naruszenie obowiązku 
do opieki ze strony osób bliskich. 

W tabeli 15 ujęte zostały odpowiedzi, jednak należy je odczytywać, 
mając na względzie następujące uwagi:

l część osób odpowiedziała, że nigdy nie słyszała i nie spotkała się 
z przemocą w swoim otoczeniu a jednak ich odpowiedzi na kolejne 
pytania wskazały przeciwnie (kolumna A) natomiast część osób zapy-
tana o to czy doświadczyła przemocy zdecydowanie zaprzeczyła, ale 
w dalszej części wywiadu opisywała własne doświadczenia, z których 
wynika, że osoby te są ofiarami przemocy (kolumna B). Te osoby 
zostały ujęte w tabeli podwójnie – w kolumnach oznaczonych A i B 
oraz zgodnie z tym co zadeklarowały w odpowiedzi na pytanie;
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l w przypadku osób z autyzmem i sześciu osób z niepełnosprawno-
ścią intelektualną odpowiedzi udzielał opiekun osoby z niepełno-
sprawnością;

l w przypadku kolumn „nie doświadczyłem”/”doświadczyłem” ujęte 
są tylko te osoby, które odpowiedziały na pytanie zadane wprost; 
nie we wszystkich badanych grupach i nie wszystkim badanym 
osobom pytanie to zostało zadane.

Należy pamiętać, że badacz niejednokrotnie dostosowywał pytania 
do możliwości percepcyjnych respondenta a także jego otwartości i chęci 
współpracy przy tak trudnym temacie. Świadczy o tym, między innymi 
fakt, że część badanych twierdziła, że nie słyszała nigdy o aktach prze-
mocy wobec osób niepełnosprawnych a następnie przedstawiała znane 
sobie przykłady takich czynów. Podobnie z osobami, które nie przyznały, 
że doświadczyły przemocy, mimo że z ich relacji jasno to wynika. Z tego 
powodu uzyskane dane liczbowe należy interpretować bardzo ostroż- 
nie – liczby zaprezentowane w tabeli odpowiadają jasnym deklaracjom 
badanych, należy więc przypuszczać, że mogłyby być one raczej więk- 
sze niż mniejsze, gdyby wszyscy odpowiedzieli na to pytanie. Nie mniej 
jednak pozyskane dane wskazuję na pewne tendencje, o których trzeba  
wiedzieć. 

TABELA 15. OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ, KTÓRE SŁYSZAŁY  
I/LUB DOŚWIADCZYŁY PRZEMOCY

Rodzaj  
niepełnosprawności Słyszałem Nie  

słyszałem Doświadczyłem Nie  
doświadczyłem A B

Psychiczna (P) 13 7 12 8 4 2

Autyzm (A) 13 7 5 5 - 1

Ruchowa (R) 11 7 1 19 3 4

Intelektualna (I) 14 2 13 7 4 -

Wzrokowa (W) 14 6 2 - - 1

Słuchowa (G) 13 7 9 11 1 -

Ogółem 78 36 42 56 12 8

Źródło: opracowanie własne
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Niewiele więcej niż co trzecia badana osoba (35%) zadeklarowała, 
że doświadczyła przemocy, natomiast zdecydowana większość bada-
nych na pewno o przemocy słyszała. Analiza odpowiedzi w dekompo-
zycji na rodzaje niepełnosprawności wskazuje, że przemocy najczęściej 
doświadczają osoby z niepełnosprawnością intelektualną (65% badanej 
grupy), psychiczną (60% badanej grupy) i osoby z niepełnosprawnością 
słuchową (45% badanej grupy)7. Z relacji ich opiekunów wynika, że 
osoby z niepełnosprawnością intelektualną zwracają na siebie uwagę 
swoim nietypowym zachowaniem na przykład mówiąc do siebie w miej-
scu publicznym, zachowując się inaczej niż wskazują normy i dlatego 
mogą być odbierane jako „dziwne”. Osoby z choroba psychiczną często 
odbierane są jako agresywne, czemu badani zdecydowanie zaprzeczają 
tłumacząc, że agresja może pojawić się u nich jako reakcje na wyczuwane 
zagrożenie, ale nigdy bez wyraźnej przyczyny. Osoby z niepełnospraw-
nością słuchową twierdzą, że sam fakt, iż nie reagują na czyjś głos to dla 
otoczenia wystarczający powód by nie traktować ich poważnie, czy by 
naśmiewać się z nich. Dla wielu z nich formą przemocy jest już sam fakt, 
że są odcięci od informacji, jeżeli nie są one podawane za pośrednictwem 
tłumacza języka migowego – a bardzo rzadko są. Podobne obserwacje 
mieli uczestnicy badania prowadzonego w 2017 roku na zlecenie PFRON, 
którzy nawet uznali tę grupę za najbardziej narażoną na przemoc i wyklu- 
czenie8.

O aktach przemocy wobec osób z niepełnosprawnościami badani 
najczęściej dowiadywali się z mediów. Wskazywali telewizję, popular-
ne programy interwencyjne, wiadomości, Internet. Źródłem ich wiedzy 
były też relacje znajomych, osób z bliskiego otoczenia, lub relacje innych 
osób niepełnosprawnych, które doświadczyły przemocy, a także własne 
doświadczenia. W przypadku osób z niepełnosprawnością intelektualną 
należy pamiętać, że to najczęściej opiekunowie udzielali odpowiedzi na 
pytania badacza.

7 Brak procentowych wyliczeń dla grupy osób z autyzmem i osób z dysfunkcją 
wzroku, ponieważ nie wszystkie badane osoby udzieliły odpowiedzi na pytanie doty-
czące doświadczania przemocy.

8 Badanie potrzeb osób niepełnosprawnych. Raport Końcowy. Projekt realizowany 
na zlecenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 2017. 
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7.1.1. Rodzaje doświadczanej przemocy

Badane osoby same doświadczyły lub też mają wiedzę na temat doświadcze-
nia wszystkich rodzajów przemocy przez inne osoby z niepełnosprawno-
ściami. Rysunek ilustruje, ile razy dany rodzaj przemocy pojawił się w trakcie 
całego badania jako doświadczany osobiście lub tylko ze słyszenia a N=106 
odpowiada ilości wspomnianych incydentów a nie ilości osób, które o nich 
mówią. Trudno jest bowiem oddzielić jakiej przemocy doświadczyły, a o ja-
kiej tylko słyszały osoby, które na zadanie pytanie odpowiedziały twierdząco 
ponieważ ofiary przemocy często nie chciały o tym mówić, a zdarzało się 
też, że jedna osoba doświadczała kilku rodzajów przemocy. 

RYSUNEK 27. RODZAJ PRZEMOCY, KTÓREJ DOŚWIADCZYŁY I/LUB O KTÓREJ  
SŁYSZAŁY BADANE OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI (N=106)
Źródło: opracowanie własne

Połowę odpowiedzi na pytanie o rodzaj doświadczanej przemocy sta-
nowiła przemoc psychiczna (50%), do której osoby zaliczały: wyzwiska, 
grożenie, dręczenie, przytyki, nękanie, plotki, wyśmiewanie, przedrzeź-
nianie, przezywanie, groźby, niesłuchanie próśb, wykluczenie z grupy. 
Następnie pojawiła się przemoc fizyczna (21%), której najczęstszą formą 
było popychanie, pobicie, szarpanie, kopanie, obrzucenie czymś, opluwa-
nie, wykręcanie rąk, przywiązywanie do łóżka. Niewiele rzadziej osoby 
wskazały przemoc ekonomiczną (18%): najczęściej chodziło o nieuczciwe 
rozliczanie czasu pracy, wydłużony czas pracy, zaniżone stawki, ale też 
o okradanie w domach pomocy społecznej, okradanie przez członków 
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rodziny. Najrzadziej wskazano zaniedbanie (6,5%) i przemoc seksualną 
(4,5%) między innymi w postaci próby gwałtu – zgłaszali ją głównie opie-
kunowie osób z niepełnosprawnością intelektualną i z autyzmem. 

Tylko grupa osób z niepełnosprawnością intelektualną doświadczyła 
lub słyszała o osobach z niepełnosprawnością doświadczających każdego 
rodzaju przemocy. W pozostałych grupach najczęściej pojawiała się prze-
moc psychiczna, fizyczna i ekonomiczna, czasem zaniedbanie. O przemocy 
seksualnej wspominały tylko osoby z autyzmem i osoby z niepełnospraw-
nością intelektualną lub ich opiekunowie. 

7.1.2. Sprawcy przemocy

Badani zostali zapytani, od kogo osoby z niepełnosprawnością doświadcza-
ją przemocy. Najczęściej padała odpowiedź: „osoby zdrowe”, czyli osoby 
nieposiadające niepełnosprawności, a które łączy brak wrażliwości, chęć 
poczucia się „silnym” kosztem „słabszych”, obawa przed innością, brak zro-
zumienia dla niepełnosprawności, bezkarność: Myślę, że osoby, które mają 
problemy ze sobą, myślę. (…) Jakiekolwiek problemy, albo są agresywne po 
prostu, albo są nieświadome siebie… (W1P); Ci, którzy myślą, że niepełno-
sprawność to dobry powód do stosowania przemocy (W12I); Każdy, kto za 
pierwszym razem nie poniósł konsekwencji (W5R); … z braku akceptacji… 
Ludzie nie lubią inności (W3I).

Zdaniem badanych osób z niepełnosprawnością to sprawcy przemocy 
są słabi. Dopuszczając się stosowania przemocy chcą poczuć się mocniejsi, 
sądzą, że mają przewagę, bo ich ofiara ze względu na swoją chorobę na 
pewno: nie obroni się, nie dostrzeże niebezpieczeństwa w porę, wyda się 
otoczeniu niewiarygodna (na przykład osoba z chorobą psychiczną), nie 
poprosi o pomoc, bo obawia się jeszcze większych konsekwencji ze stro-
ny sprawcy, od którego często jest zależna. Sprawca nie prędko zostanie 
zidentyfikowany i ukarany a takie przekonanie, zdaniem badanych, tylko 
dodaje mu tej „siły”.

Badane osoby, które przyznały, że doświadczyły przemocy (N=42) 
często nie nazywały wprost sprawcy przemocy, ale wskazywały miejsca, 
w których jej doświadczyły. Dopiero w miarę postępu wywiadu, kiedy 
opisywały konkretne sytuacje mówiły też o sprawcach. Najczęściej została 
wymieniona szkoła (43%) i miejsce pracy (38%), następnie własny dom 
(7%), „otoczenie”, czyli obce osoby (7%) oraz szpital psychiatryczny (5%).

KATEDRA-w-kierunku-inkluzji_09_DRUK_popr.indd   224 2018-12-11   01:56:26



PRZEMOC WOBEC OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ    225

RYSUNEK 28. MIEJSCE, W KTÓRYM BADANE OSOBY DOŚWIADCZYŁY PRZEMOCY, N=42

Źródło: opracowanie własne

Szkoła była wymieniona najwięcej razy przez osoby z niepełnospraw-
nością psychiczną, intelektualną i z autyzmem. Miejsce pracy jako miejsce, 
w którym osoba doświadczyła przemocy nie zostało wskazane tylko przez 
osoby z niepełnosprawnością intelektualną natomiast szkoły nie wskazały 
tylko osoby z niepełnosprawnością ruchową i wzrokową. Dom i rodzina był 
źródłem przemocy dla osób psychicznie chorych i jednej osoby z autyzmem 
zaś ogólnie rozumiane „otoczenie”, czyli obcy ludzie – dla osób z niepeł-
nosprawnością psychiczną i intelektualną. W szpitalu psychiatrycznym 
przemocy doświadczyły tylko osoby z chorobą psychiczną. Grupa ta jako 
jedyna w całym badaniu doświadczyła przemocy w każdym z wymienio-
nych miejsc, zaś w przypadku pozostałych grup najczęściej było to miejsce 
pracy i szkoła. Zdarzały się osoby, które doświadczały przemocy w kilku 
miejscach.

Zapytani o konkretne sytuacje respondenci opisywali, jakiego rodzaju 
przemoc przydarzyła się im lub innym osobom z niepełnosprawnością 
w danym miejscu. Przemoc, która ma miejsce w szkole najczęściej po-
chodzi od rówieśników i polega na: wyzwiskach, wyśmiewaniu, izolowa-
niu od grupy, ale też naruszaniu nietykalności cielesnej: plucie, obrzucanie 
ogryzkami, papierkami, blokowanie drogi do toalety, zamykanie w sali 
lekcyjnej, ciąganie za włosy i ubranie, nakładanie wiadra na głowę, kopa-
nie czy pobicie to tylko niektóre przykłady przemocy fizycznej stosowanej 
w szkole wobec dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością psychiczną:  
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On z rówieśnikami rozmowy nie ma z takimi normalnymi, bo wyśmieją 
(opiekun osoby z autyzmem, W2A); No tak, bo te osoby to były też, nie 
wpisałem się do grupy, po prostu, w klasie… coś im nie pasowało do mnie 
i tam zawsze jakieś bójki były, czy coś…. (W19P); No, bo wystarczyło, że 
nauczyciel wyjdzie i ja już się wtedy czułam zagrożona… bo wiedziałam już, 
że już wszystko wtedy może, się wydarzyć (W18P); Takie sytuacje miałem 
w szkole, że wszyscy mówili, że jestem głuchy – głupi – coś w takim stylu – po-
wtarzali taki stereotyp, że głuchy to głupi. A naprawdę tak nie jest (W4G).

Dzieci w szkole często urządzały sobie „zabawę” kosztem dziecka z nie-
pełnosprawnością, zwłaszcza intelektualną czy psychiczną: na przykład 
prosiły je o zrobienie czegoś zakazanego albo czegoś niepoważnego wie-
dząc, że ściągnie to uwagę i drwiny większej grupy.

Inną grupę sprawców przemocy w szkole stanowią nauczyciele. Ilość 
pojawiających się przykładów przemocy ze strony nauczycieli nie jest 
wprawdzie tak duża jak tych ze strony rówieśników jednak treść przyta-
czanych sytuacji jest alarmująca, podobnie jak sam fakt, że w placówce 
edukacyjnej, ze strony pedagoga miał miejsce choć jeden akt przemocy 
wobec dziecka, które w sposób negatywny odstaje od szkolnej normy. 
Dlatego w tym miejscu zostaną nagłośnione te najbardziej typowe oraz te 
najbardziej wyraziste przykłady.

Najczęstsze przewinienie nauczycieli to brak reakcji na szturchania, 
bójki, przykre żarty, obśmiewanie, obraźliwe przezwiska. Bierna postawa 
dorosłego w tej sytuacji jest sygnałem zarówno dla krzywdzonego dziecka 
– że jest ze swoim problemem samo, jak i dla pozostałych uczniów – że 
jest cicha zgoda na takie traktowanie „innych” kolegów. Młody mężczyzna 
opowiada, że jego próby zwrócenia uwagi nauczyciela na problemy, z jakimi 
sam się borykał paradoksalnie kończyły się źle dla niego a nie dla sprawców: 
Oni tam…… Mało kiedy co robili…. Bo zawsze to było poza szkołą… Potem 
jak się szło do nauczyciela, to były takie stopnie wtedy, że, bo miało się jedynkę 
za to… (W19P) – dalej tłumaczy, że za „donoszenie” na kolegów dostawał 
jedynkę z zachowania, więc przestał mówić dorosłym o swoim problemie. 

Zachowania, których badani doświadczyli ze strony nauczycieli to też: 
obrażanie, dręczenie słowem, stawianie gorszych stopni, wyśmiewanie 
przy klasie i stawanie tym samym po stronie sprawcy, bagatelizowanie lub 
wypieranie problemu, kwestionowanie umiejętności. Czterdziestoletnia 
dziś kobieta na pytanie, czy ktoś dorosły w szkole zauważył jej problemy, 
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odpowiada: (…) wychowawczyni w średniej szkole, no ona powiedziała coś 
takiego, że chłopcy, koledzy, czują do mnie miętą, więc coś musiała zauważyć. 
Ale, no ale też na koniec właśnie jakoś tak podsumowała, to było chyba przy 
rozdaniu świadectw, a to było w klasie maturalnej….. No jakoś tak to pod-
sumowała, że, ty zginiesz w życiu – coś takiego… (W18P).

Niektórzy nauczyciele denerwowali się, tracili cierpliwość do ucznia, 
któremu trudniej, wolniej szła nauka. Młoda kobieta wspomina polonistkę, 
która bardzo się zdenerwowała gdy uczennica nie umiała odpowiedzieć 
poprawnie na pytanie, i ona zaczęła tak wymachiwać tą książką i ona tak za-
częła, walnęła nią w stół… to było straszne… (…) to się przestraszyłam trochę 
jej, bo nie wiedziałam, jak będzie dalej na tych zajęciach, jak ona będzie tak, 
jak ja na coś nie będę wiedziała odpowiedzi, jak ona będzie dalej postępować 
ze mną… (W6P). Sytuacja ta miała miejsce na zajęciach indywidualnych.

Dużo do powiedzenia na temat przemocy w szkole mają rodzince 
– opiekunowie dzieci z niepełnosprawnością. Wspominają, że byli okła-
mywani, niedoinformowani, pomijani w procesie decyzyjnym dotyczącym 
ich dziecka, sugerowano im lub komunikowano wprost zabranie dziecka 
z placówki. Mama – opiekunka osoby z niepełnosprawnością udzielająca 
wywiadu wspomina sytuację, kiedy dyrekcja szkoły podstawowej tłuma-
czyła jej, że pobicie syna było „niechcący”: dwa razy przyszedł pobity. No 
raz przyszedł z podbitym okiem, no bo tam wszystko było niechcący. (…) 
No podobno jak się przebierali to ktoś go łokciem uderzył. Ja już się nie py-
tałam pani dyrektor czy oni… Ona mówiła, nie ma agresji. Machnęłam na 
to ręką, już nie dociekałam (W13I). Wspomina też, że w takich sytuacjach 
nauczyciele oczekiwali, że to niepełnosprawny chłopiec przeprosi pozosta-
łych. Rodzicom innej uczennicy dyrekcja zasugerowała, aby dziewczynka 
zmieniła placówkę, bo jej wyniki w nauce negatywnie wpływały na ogólny, 
wysoki poziom i renomę szkoły (W2P).

Należy jednak wyraźnie podkreślić, że w wypowiedziach, dotyczących 
każdego etapu edukacji, pojawiali się też cudowni nauczyciele: cierpliwi, 
troskliwi, wyrozumiali, wspierający ucznia i rodzica. Badani wspominają 
też koleżeńskich rówieśników, choć to najczęściej już w najstarszych kla-
sach liceum, czy w trakcie studiów lub w szkołach specjalnych.

Najwięcej aktów przemocy w szkole zgłosiły osoby z niepełnospraw-
nością psychiczną i intelektualną oraz zdecydowanie mniej osoby z auty-
zmem i dwie osoby z niepełnosprawnością słuchową. W szkole przemocy 
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nie doświadczyły osoby z niepełnosprawnością wzrokową i osoby z niepeł-
nosprawnością ruchową9. Warto tu dodać, że respondenci w grupie osób 
z chorobą psychiczną wiele razy podkreślali, że na etapie wczesnej edukacji 
(szkoła podstawowa/gimnazjum) ani oni, ani nikt z dorosłych nie mieli świa-
domości, że rozwija się u nich choroba psychiczna. Pamiętają pierwszy raz, 
kiedy choroba zdecydowanie zaatakowała i wtedy została zdiagnozowana, 
a to przypada na okres dojrzewania, czy już na studiach. Z dzisiejszej per-
spektywy zgodnie twierdzą, że ich „inność” była właśnie objawem choroby 
a nie niesubordynacją, agresją, lenistwem czy brakiem zaradności, za jakie 
były brane przez otoczenie. Dane zebrane w tabeli 2 potwierdzają, że w Bia-
łymstoku choroby psychiczne u dzieci diagnozowane są bardzo rzadko. Oczy-
wiście brak wiedzy na temat jakiejkolwiek niepełnosprawności nie zwalania 
środowiska szkolnego z wrażliwości i uważności na krzywdę dziecka. 

Drugim po szkole miejscem, w którym badane osoby doświadczyły prze-
mocy jest miejsce pracy, a sprawcą przemocy najczęściej współpracownik: 
plotki, pomówienia, wyzwiska, pobicia, utrudnianie pracy poprzez zatajenie 
ważnych informacji, wykluczenie z grupy: Miałem taką nieprzyjemną sytu-
ację, że mnie posądzili, że ja oglądam filmy pornograficzne na służbie, ktoś 
tak chciał zrobić. Ale nic nie było, nawet nie wezwali mnie do kierownika, do 
przełożonego, się rozeszło. Tak świnie chcieli mi podłożyć (W8P).

9 W tym miejscu należy wyjaśnić, że dzieci rozpoczynając edukację lub też 
w trakcie nauki w przypadku niepokojących objawów mogą skorzystać ze wsparcia 
Poradni Psychologiczno Pedagogicznej współpracującej z daną szkołą. Poradnie orze-
kają w pięciu przypadkach niepełnosprawności intelektualnej, ruchowej, wzrokowej, 
słuchowej i autyzmu. Poradnie wydają pisemne orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego oraz wskazania do wspomagania nauczycieli w zakresie pracy z uczniem 
i rodzicami. W ten sposób nauczyciele i często też rówieśnicy dostają informację o nie-
pełnosprawności ucznia, która w wielu przypadkach wystarcza za wyjaśnienie niety-
powego zachowania takiego ucznia i uruchomienie stosownego postępowania. Dzieci 
dotknięte chorobą psychiczną nie zostaną zdiagnozowane w takiej poradni, ponieważ 
uprawnienia do diagnozowania chorób psychicznych mają tylko lekarze psychiatrzy 
oraz Miejski Zespół Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Białymstoku. Zespół 
wydaje orzeczenia o niepełnosprawności dzieciom i dorosłym z chorobą psychiczną 
– kod 02-P. Takie diagnozowanie u dzieci zdarza się bardzo rzadko (tabela 16), między 
innymi dlatego, że dzieci rzadko tam trafiają. Orzeczenia wydawane są tylko na wnio-
sek rodzica i czasowo. Dzieci, które mają problemy w szkole i przejawiają symptomy 
choroby psychicznej, ale nie mają diagnozy pozostają w normalnej szkole, kontynuują 
naukę i są traktowane tak jak wszyscy uczniowie.
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TABELA 16. LICZBA WYDANYCH PRZEZ MIEJSKI ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA 

 O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W BIAŁYMSTOKU ORZECZEŃ Z PRZYCZYNY  

NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI PSYCHICZNEJ W LATACH 2014–2017.

Rok
Wiek osób, u których zdiagnozowano niepełnosprawność psychiczną

0-3 4-7 8-16 16-25 26-40 41-60 60 i więcej

2014 6 4 19 80 266 378 116

2015 4 8 16 67 197 326 108

2016 - 2 9 66 235 363 138

2017 - - 13 78 220 337 132

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z Departamentu Spraw Społecznych 
Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Badani wskazywali też pracodawcę, który pracowników z orzeczeniem 
o niepełnosprawności traktuje inaczej niż pozostałych. Przede wszystkim 
oczekuje takiej samej pracy jak od osób w pełni sprawnych, podczas kiedy 
osoba z niepełnosprawnością pracuje wolniej i nie jest to wynikiem złej 
woli, ale ograniczeń związanych z chorobą. Pracodawca dyskryminuje oso-
by z niepełnosprawnością finansowo płacąc im mniej niż to wynika z umo-
wy, nie respektuje limitu godzin pracy, nie płaci za nadgodziny, ignoruje 
zgłaszane problemy ze zdrowiem czy trudności w wykonywaniu obowiąz-
ków, uniemożliwia rozwój zawodowy, odmawia prawa do zwolnienia czy 
urlopu, nie słyszy próśb o zmianę czy poprawę warunków pracy, nadużywa 
ulg przydzielonych osobie z niepełnosprawnością lub wykorzystuje je dla 
własnych celów (na przykład zakup komputera), obraża, stygmatyzuje, 
upokarza. Osoby te najczęściej wtedy porównują się ze sprawnym pracow-
nikiem na tym samym/podobnym stanowisku, którego sytuacja wygląda 
znacznie lepiej i na tej podstawie twierdzą, że wobec nich ma miejsce co 
najmniej dyskryminacja: Zatrudniają osoby niepełnosprawne, a większość 
pensji bierze pracodawca, a osoba niepełnosprawna dostaje takie grosze np. 
300 złotych. Niby dostaje 1000 zł, ale pracodawca mówi, że on musi zapła-
cić jakieś ubezpieczenie, szkolenie. Myślę, że to taka przemoc psychiczna, 
dyskryminacja. On po prostu wykorzystuje to, że taka osoba niepełnosprawna 
nie może za bardzo nic zrobić w takiej sytuacji (W16W); (…) mają w umo-
wie 7 godzin a pracują dłużej, muszą po pracy zostać i posprzątać (W2G);  
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(…) dużo obowiązków i niedostosowanie, możliwości, możliwości do pracy, 
pracodawcy nie rozumieją, że te osoby są chore, niepełnosprawne, a takie 
wymagania są jak dla osób sprawnych (W7P); (…) na przykład praca na 
słabym stanowisku, nie danie bonów czy nagród dla niesłyszących, a słyszący 
otrzymują. Głusi mają odpowiednie wykształcenie, zawód na dane stanowisko 
a zakład pracy nie pozwala się dalej rozwijać. Osoba głucha pozostaje na 
słabym stanowisku, chociaż ma kwalifikacje na wyższe stanowisko (W6G); 
(…) cały czas podkreślał, że on z takimi osobami nie chce pracować (W8P); 
(…) czasami kierownik wyzwie od czubów, mam, czasami jest dobry a potem 
tego, jak niejesteś po jego myśli to cię może wyzwać (W14P).

Wszystkich wymienionych zachowań swoich przełożonych doświad-
czyły osoby z niepełnosprawnością słuchową i wzrokową (te nie skarżyły 
się tylko na współpracowników). Osoby z chorobą psychiczną narzekały 
na współpracowników i na wymagania nieadekwatne do ich możliwości 
zdrowotnych. Osoby z autyzmem w ogóle nie mogły dostać pracy. Respon-
denci, zwłaszcza osoby z niepełnosprawnością wzrokową, podkreślali, że 
pracodawcy nie chcą zatrudniać osób z niepełnosprawnością i otwarcie 
o tym mówią. Ta ostatnia sytuacja to, zdaniem badanych, bardziej dyskry-
minacja niż przemoc, o której jednak w tym miejscu chcieli powiedzieć.

Przemoc w domu pochodzi od rodziców, rodzeństwa i partnera. Ma 
ona formę przemocy psychicznej i ekonomicznej, czasem też fizycznej. 
Ojciec chłopca z autyzmem znęcał się psychicznie nad synem i matką: 
wyzywał, poniżał, ślimaku nazywał, krzyczał na niego (W3A). Matka osoby 
z chorobą psychiczną również wyzywała, ale też biła, groziła, okradała 
dorosłego mężczyznę (W9P). Okradanie jest jedną z najczęściej wspomi-
nanych form przemocy stosowanych przez rodzinę osoby z niepełnospraw-
nością i ma daleko bardziej dotkliwe konsekwencje niż tylko pozbawienie 
własności: (…) jak się często słyszy od znajomych gdzieś, czy, że jest dojony 
z pieniędzy na każdym kroku i właściwie dostaje tyle, co kot napłakał, gdy 
mu tam potrzeba albo i nic. No to raczej są to członkowie rodziny plus part-
nerzy, małżonkowie, konkubinowie, konkubenci, raczej myślę, że trzeba szu-
kać wśród członków rodziny plus partnerów jednak. Jeśli się słyszy właśnie, 
bo znam rzeczywiście wypadki znajomych, którzy są gnojeni wręcz, gnojeni 
ekonomicznie a co za tym idzie, psychicznie. Bo on, jeśli nie ma konkretnej 
sumy przy sobie i wie, że nie może jej pobrać sam, bo go ubezwłasnowolniono 
a przecież on mógłby coś zrobić wokół siebie, no to on psychicznie się czuje 
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po prostu jak dupa wołowa, no przepraszam, ale tak to wygląda (W17W); 
Natomiast, tak jak słyszy się od znajomych, że on każdy pieniądz, zarówno 
ten, który mu wpadnie z renty i ten co dostaje kieszonkowego, on musi dać 
do domu, bo taki ma prykaz w domu (W17G).

Przemoc, jaka spotyka badane osoby w ich domu, jest sygnalizowana 
również w innych opracowaniach. Okradanie, wyłudzenia (m. in karty 
parkingowej), przemoc seksualna, nadużycia, przemoc psychiczna to wręcz 
klasyczne przykłady. Najczęściej ofiarami są, podobnie jak w niniejszym 
badaniu, osoby psychicznie chore10.

Kolejne miejsca, w których osoby z niepełnosprawnościami doświad-
czają przemocy to domy pomocy społecznej i szpital psychiatryczny. 
W domach pomocy społecznej przemocy dopuszczali się salowi i pielęgnia-
rze stosujący siłę fizyczną w celu „uspokojenia” pacjenta. Znane też były 
przypadki okradania niepełnosprawnych pacjentów: W ogóle widziałem 
kiedyś jak facet, tak: wypisywał sobie 100 zł, ekonomiczny, tak? Ta pani 
pisała, oddziałowa, tak: 100 zł. On poszedł, a ona zero dopisała i wyszło 
1000. Tak robią. Robią, robią. A co ja mogę powiedzieć? Bym zaraz zgaszony 
był jakimś relanium, zastrzykiem, czy czymś. Robią, takie cyrki robią? Się 
bałem po prostu, bo to zaraz salowi, zrobią zastrzyk, w pasy wezmą i będę 
chodził skołowany… też tylko ślinę będzie ciężko przełknąć… bo to chłopak 
miał dużo na koncie, bo mało co wydawał, ale podpatrzyłem no… podbierają 
pieniądze…. Też, jak masz jakieś ciuchy, czy coś, do magazynu, przewracają, 
czy coś, to też zabierają, potem mówią, że nie ma tego (W14P). 

Przemoc stosują pielęgniarze najczęściej wobec osób z chorobą psy-
chiczną w trakcie przyjmowania do szpitala. Wiązanie pasami, bicie, obez-
władnianie lekami uspokajającymi to doświadczenia wielu badanych w tej 
grupie. Wśród sprawców przemocy zostali wskazani również opiekunowie 
z instytucji pomocowych. Mimo że minęło sporo czasu wspomnienia te 
wywołują silne emocje w czasie wywiadu. 

Osoby z niepełnosprawnościami doświadczają przemocy w swoim 
otoczeniu, tam gdzie się poruszają, przebywają, bez względu na to czy 
są znane sprawcom czy nie. Ludzie widząc osobę, która zachowuje się  

10 Wspólnie na rzecz integracji. Diagnoza preferencji, oczekiwań i potrzeb niepeł-
nosprawnych mieszkańców Poznania. Raport z badań. Projekt realizowany na zlecenie 
Urzędu Miasta Poznania: Poznań, 2010.
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może trochę inaczej niż wszyscy, odsuwają się, ale też reagują śmiechem 
lub agresją. Sprawcami w otoczeniu są sąsiedzi, znajomi czy obcy ludzie 
w przestrzeni publicznej – na ulicy, na przystanku autobusowym. Męż-
czyzna z niepełnosprawnością intelektualną został pobity, bo on gada do 
siebie. I został pobity na przystanku  autobusowym (W6I). Podobny los 
spotkał mężczyznę z niepełnosprawnością słuchową, który nie zareagował 
na wołanie czy też zaczepkę grupki młodych mężczyzn na przystanku. 
Często zgłaszane były wyzwiska na ulicy – za osobami psychicznie chorymi 
obcy ludzie najczęściej wołają „wariat” (W19) albo „czub” (W14P). Znajo-
mi natomiast posiadają wiedzę o niepełnosprawności kolegów a mimo to 
nie przeszkadza im to żartować ich kosztem. Takie żarty to na przykład: 
pisanie do osób niepełnosprawnych słuchowo słowami, których one nie 
rozumieją, aby potem się z nich śmiać (W7G) czy podawanie substancji 
o niewiadomym pochodzeniu osobie z chorobą psychiczną, również po to, 
by się śmiać z reakcji, jaką substancja ta u niej wywołuje (W14P). Do tego 
obrazu należy dodać jeszcze sąsiadów, którzy pod pretekstem wszczynają 
awanturę a nawet wzywają Policję do osoby z niepełnosprawnością, bo 
im w jakiś sposób uchybiła. W skrajnych przypadkach prowokują takie 
sytuacje, aby kolejny raz okazać jak bardzo nie są zadowolone z dzielenia 
przestrzeni z osobą niepełnosprawną. Problem jest głębszy i nie dotyczy 
tylko kwestii dobrych relacji sąsiedzkich. Nasuwa refleksje nad postawami 
szerszej niż lokalna społeczności, która nie toleruje inności i jedyny spo-
sób, w jaki nauczyła się z nią radzić to wytykanie palcami, przyprawianie 
nowych etykietek, dręczenie, obśmiewanie i nieustanna próba eliminacji 
tych osób ze swego otoczenia. Sami badani tłumaczą, że społeczeństwo 
jeszcze nie dorosło i raczej nie szybko dorośnie do tego by nie dziwić się 
na widok osoby z niepełnosprawnością, by nie uciekać, nie stosować agre-
sji i nie dawać wiary przekonaniom głoszącym, że jak osoba psychicznie 
chora, to, że nie wolno obok przejść, ani nie wolno dotknąć jej, bo się zarazi 
(W12I).

7.2. Skutki aktów przemocy wobec osób z niepełnosprawnością

Badane osoby wskazały całą gamę możliwych skutków przemocy. Naj-
częstszą odpowiedzią było wycofanie ze społeczeństwa, zamykanie się 
w sobie, świadoma izolacja, pozostawanie we własnym domu. Drugim 
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najczęściej wskazanym skutkiem przemocy była agresja, nerwowość 
czy nawet autoagresja a zaraz po niej lęk, strach, płaczliwość, de-
presja, niska samoocena, brak wiary w siebie, kompleksy. Rzadziej 
badani wymieniali: myśli samobójcze, próby samobójcze, kolejny epizod 
choroby lub zaostrzenie choroby, obawy przed ponownym kontaktem ze 
sprawcą przemocy, popadanie w alkoholizm, unikanie sytuacji i miejsc 
kojarzonych z aktem przemocy, poczucie odrzucenia przez otoczenie, 
wchodzenie w rolę ofiary i chronienie sprawcy. Mówią o tym w taki spo-
sób: Te osoby nawet się blokują w sobie i nawet boją się powiedzieć komuś, 
zgłosić to, że po prostu są pokrzywdzone, zostają, zostają na lodzie no po 
prostu… bo albo się przywiązują do tej osoby co stosuje przemoc i zniża- 
ją się do takiego poziomu, że wolą być po prostu pokrzywdzone ale dalej 
być z tą osobą niż po prostu coś działać i po prostu się odizolować (W14P); 
… w ogóle właściwie czujesz się niepotrzebny, zamykasz się na innych 
ludzi, bo właściwie i tak ci nikt nie pomoże… (W17W). Większość osób 
podawała kilka odpowiedzi, pojedyncze osoby odpowiadała „nie wiem” 
i były to te osoby, które o przemocy nigdy nie słyszały ani jej nie doświad- 
czyły. 

Badane osoby zdecydowanie zgadzają się, że osoby z niepełnospraw-
nościami są bardziej narażone na przemoc. Jest tak dlatego, że one nie 
potrafią się obronić, są bardziej ufne, otwarte, nie podejrzewają złych in-
tencji: Bo on inaczej spostrzega świat. Nie ma w sobie takiej empatii właśnie, 
wrażliwości jak normalny człowiek i wręcz ja mam wrażenie, że za często 
odbiera ludzi jako dobrych. Nie wyczuwa niebezpieczeństwa. Nie przewiduje, 
że człowiek, który wygląda, że jest uśmiechnięty, może źle jemu życzyć, że 
może coś mu zrobić, krzywdę mu zrobić (W3A). Taka osoba jest mniej za-
radna, ma trudności z dostępem do wiedzy, z wyjściem poza własny dom, 
z kontaktami z otoczeniem, nie wie jak się bronić. Jest też stosunkowo 
łatwym celem dla sprawcy – zwłaszcza w przypadku niepełnosprawno-
ści, którą widać: (…) mogę poprosić kogoś, a ktoś chwyci mnie, z torby 
wszystko wyjmie. Osoba pełnosprawna widzi, że coś jest ze mną nie tak, więc 
mogę być łatwiejszym łupem. Jest to dość duży problem. Na pewno osoby 
niepełnosprawne są bardziej narażone (W9W).

Ponadto osoby z niepełnosprawnością są często w sytuacji bez wyjścia, 
bo są od sprawcy zależne w codziennych sprawach, często mieszkają ra-
zem lub spędzają ze sobą dużo czasu, na przykład w miejscu pracy: Może 
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strach, może się boją na przykład, że coś, że będzie jeszcze gorzej, jak wezwą 
tą dajmy na to policję, to otoczenie…. Że może pójść, że pójdzie na przykład 
do pracy i tamta osoba będzie na przykład szykanowana (W5P).

Ani jedna badana osoba nie zaprzeczyła, że osoby z niepełnospraw-
nością są bardziej niż osoby w pełni sprawne narażone na przemoc. Poje-
dyncze osoby uważały, że ofiary przemocy wywodzą się tak samo z obu 
środowisk, bo sprawca szuka słabego ogniwa – nie ważne czy to osoba nie-
pełnosprawna czy nie (W17R).

Osoby z niepełnosprawnościami doświadczające przemocy zdecydowa-
nie mają tego świadomość. Jedynie w grupie osób z niepełnosprawnością 
ruchową pojawiły się nieliczne głosy sugerujące, że stan świadomości 
dziejącej się krzywdy zależy od rodzaju niepełnosprawności danej osoby 
oraz od tego na ile taka osoba przywykła do sytuacji przemocy, aby uznać 
ją za sytuację „normalną”. Przykład młodej kobiety, która ze wszystkich sił 
próbowała zatrzymać przemoc psychiczną, jakiej doświadczała pokazuje 
dobitnie, że na pewno miała świadomość tego co ją dotyka ale nie umiała 
stawić temu czoła, zwłaszcza, że była w tym sama: No ja tak miałam, że, że 
usiłowałam sama nad tym pracować. I pamiętam, że przerabiałam, kupiłam 
sobie taką książkę Jak pokonać nieśmiałość i próbowałam sama ćwiczenia 
robić, bo miałam takie przekonanie, że jak będę pewna siebie, to sobie bardziej 
z tym poradzę. No, ale to jest, no zdecydowanie mnie to przerastało. No bo 
samemu się z tym jednak nie da poradzić (W18P).

Osoby z niepełnosprawnościami, które doświadczają przemocy są 
zdecydowanie pozytywnie odbierane i wspierane przez osoby o podob-
nej kondycji zdrowotnej. Doświadczają serdecznego współczucia, wspar-
cia, dobrego słowa. W trakcie badania pojawiły się pojedyncze opinie, 
i warto je tu przytoczyć, według których osoby z niepełnosprawnością 
będące ofiarami przemocy są: nieporadne i nieakceptujące swojej ułom-
ności (W19R); Pewnie żal im jest, szkodują ich, myślą jak im pomóc. Ale 
też patrzą na niepełnosprawnych i myślą: trudno, tacy się urodzili i takie 
mają życie (W2G).

Dla nich najwyraźniej jedynym wyjściem wydaje się zaakceptowanie 
takiej sytuacji, pogodzenie się z nią, wręcz wzięcie choćby częściowej od-
powiedzialności za to, co je spotkało/spotyka, bo przecież nie są w peli 
sprawne. Inny sposób postrzegania takich osób – to jako ofiary potrzebu-
jące pomocy lub jako uzależnione od sprawców przemocy. 
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Najwięcej empatii dla ofiar przemocy mają osoby z niepełnosprawno-
ścią psychiczną zaś największe zróżnicowanie w odbieraniu ofiar przemocy 
w środowisku osób z niepełnosprawnościami wykazały osoby z niepełno-
sprawnością wzrokową.

7.3. Instytucje wspierające osoby z niepełnosprawnością  
doświadczające przemocy 

Niekwestionowane pierwsze miejsce wśród instytucji, które zdaniem bada-
nych osób pomogą im, kiedy doświadczą przemocy zajmuje Policja – wska-
zało ją 42% badanych. Na drugim miejscu osoby zwróciłyby się do instytucji 
pomocy społecznej takich jak Ośrodki Pomocy Społecznej, Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ośrodek Inter-
wencji Kryzysowej – w sumie wskazało te instytucje 26% badanych, z czego 
co trzecia z nich wskazała konkretnie na MOPR a co piąta na Ośrodek Inter-
wencji Kryzysowej przy ulicy Włókienniczej. Następnie osoby wymieniały 
organizacje pozarządowe (11%), przy czym należy podkreślić, że część 
z nich podawała nazwy organizacji pozarządowych pracujących na rzecz 
osób z ich niepełnosprawnością: osoby z niepełnosprawnością słuchową  
wskazywały na Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym „MIG-iem”, osoby 
z niepełnosprawnością wzrokową na Polski Związek Niewidomych a osoby 
z chorobą psychiczną na Stowarzyszenie na rzecz Rehabilitacji Psychiatrycz-
nej, nazywane przez nie „Przystań”11. U psychologa pomocy szukałoby 5% 
badanych i tyle samo u Straży Miejskiej a 4% osób skorzystałoby z telefo-
nu zaufania. Do lekarza po pomoc udałoby się 3% badanych i tyle samo 
poprosiłoby o pomoc rodzinę. Organy ochrony prawnej (sąd, prokuratura, 
prawnik) wymieniło 2% badanych podobnie jak psychologa lub pedagoga 
szkolnego (2%).

Pojawiły się pojedyncze propozycje, aby zwrócić się o pomoc do: przeło-
żonego w pracy, Centrum Wczesnej Interwencji, Poradni Psychologiczno Pe-
dagogicznej, Urzędu Miejskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika 
Praw Dziecka, księdza, ochrony w sklepie, zaufanej osoby spoza kręgu rodzi-
ny czy aby zadzwonić na Niebieską Linię dla ofiar przemocy. W przypadku 

11 Stowarzyszenie realizuje projekt pn Klub Pacjenta „Przystań” – stąd skrócona 
nazwa klubu, która pojawia się w wypowiedziach tej grupy.
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osób niesłyszących najczęściej wymieniano tłumacza języka migowego. Sami 
tłumacze towarzyszący badaczowi podczas wywiadu przyznali, że osoby 
z niepełnosprawnością słuchową zwracają się do nich w bardzo wielu spra-
wach, bo stanowią ich jedyne wsparcie w kontaktowaniu się z otoczeniem. 
Spośród wszystkich badanych 5% twierdziło, że nie ma takich instytucji, 
które mogłyby pomóc osobom niepełnosprawnym doświadczającym prze-
mocy zaś 22% badanych nie miało zdania na ten temat.

RYSUNEK 29. INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ  
DOŚWIADCZAJĄCE PRZEMOCY
Źródło: opracowanie własne

Na temat skuteczności działania wskazanych instytucji wypowiedziało 
się tylko 25% badanych, z czego dokładnie połowa oceniła ją bardzo wy-
soko a druga połowa zdecydowanie negatywnie. Charakterystyka działań 
tych instytucji przeważnie polegała na wyliczaniu niedociągnięć i proble-
mów, jakich doświadczyły osoby w kontakcie z ich pracownikami. Naj-
więcej zastrzeżeń było do policji: (…) policja nie ufa niesłyszącym. Jeżeli 
głuchy ma kamerę w samochodzie, jest świadek to tak. Ale jeżeli głuchy sam 
opowiada, to jest lekceważony (W13G); Była sytuacja, że osoba niesłysząca 
była pobita przez osobę słyszącą. Przyjechała policja i tylko pisali na kartkach. 
A powinien być wezwany tłumacz i to już jest takie niesprawiedliwe. Policja 
powiedziała, że winny jest głuchy a głuchy się nie zgadzał z tym i sprawa 
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znalazła się w sądzie (W20G); Oni tam pewnie mają swoje procedury. Zrobią 
to, co mają do zrobienia w punktach i na tym sprawa się kończy (W2I); Nie, 
bo tutaj zrobili tylko notatkę i powiedzieli, notatkę, że ona mnie pobiła i że 
przyjęli to do wiadomości. Później dzielnicowy dzwonił, się pytał jak tam. On 
mówi: to starczy przez telefon, bo jak przyjdę to jeszcze ją rozdrażnię, a ja: 
dobrze: wystarczy przez telefon – prawda? (…) Jak już się stanie coś strasz-
nego, to oni zaczynają robić. Dopóki nie ma ofiar, to dobrze, oni przyjmą do 
wiadomości, że jest chora osoba, że takie incydenty się zdarzają. To oni są 
poinformowani o tym, dzielnicowy wie o tym, prawda? (W8P).

Ponadto zdaniem badanych Policja podchodzi do problemów osób 
z niepełnosprawnością w sposób błahy, przewlekle, niechętnie, rzadko jest 
zainteresowana; zwłaszcza osoby z chorobą psychiczną skarżyły się na nie-
uzasadnione użycie siły podczas interwencji oraz na uprzedzenia wobec 
nich, przy czym sami badani są bardzo wyrozumiali dla Policji i przyznają, że 
interwencja u osoby z chorobą psychiczną może być wyjątkowo trudna. Nie 
tylko praca Policji dostała oceny negatywne. Uwagi o lekceważeniu padały 
też pod adresem Straży Miejskiej oraz opiekunów z instytucji opieki społecz-
nej. Ponadto, instytucje te interweniują zbyt rzadko by być skuteczne. Wizyta 
pracownika w rodzinie raz do roku nie pozwala na rzetelne oszacowanie 
realnej sytuacji tej rodziny i jej niepełnosprawnego członka.

Warto podkreślić, że skuteczność pomocy wymienionych instytucji roz-
patrywana jest też długofalowo i właśnie za ten długofalowy efekt jest naj-
więcej ocen negatywnych. Jednorazowa interwencja Policji, Straży Miej-
skiej, pogotowia ratunkowego czy pracownika socjalnego jest skuteczna 
wtedy, kiedy ma miejsce: opatruje rany, rozładowuje napięcia, zapobiega 
rozwojowi trudnej sytuacji, rozstrzyga spory. Jednak taka pomoc okazuje 
się przeciwskuteczna na dłuższą metę, bo konsekwencje zaproszenia osób 
trzecich do rozwiązywania konfliktu są najczęściej jeszcze bardziej dotkliwe 
dla osoby, która o tę pomoc się zwróciła. Do tego stopnia jest to trudne, że 
osoby nie wierzą w możliwość wygranej i wybierają trwanie w znajomym 
stanie: Specyfika interwencji prawnej, przemoc w pracy to doświadczanie 
mobbingu, jednak osoba zgłaszająca sprawę do sądu nawet, jeżeli wygrywa, 
to musi sobie szukać innego miejsca pracy, ponieważ w zasadzie nie ma dla 
niej miejsca, będzie wytykana palcami (W8A); Osoba niepełnosprawna jest 
jedna, prawda? A gdyby dwie czy trzy osoby nad nią się mściły, fizycznie 
i psychicznie znęcały się, to jak ona by udowodniła to przed sądem? (W20I).

KATEDRA-w-kierunku-inkluzji_09_DRUK_popr.indd   237 2018-12-11   01:56:27



238    W KIERUNKU INKLUZJI SPOŁECZNEJ. POTRZEBY OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W MIEŚCIE BIAŁYSTOK

O wysokiej skuteczności działań badani powiedzieli niewiele. Pozytyw-
nie wypowiadały się osoby należące do wspólnot przykościelnych o współ-
uczestnikach i o księżach, którzy okazują im wsparcie duchowe, słowne 
oraz akceptację. Również tam, gdzie Policja w osobie dzielnicowego jed-
nak bardziej systematycznie wywiązuje się ze swoich obowiązków efekt 
jest widoczny i doceniony. Sprawca przemocy, z którym badany mieszka, 
nigdy nie wie, kiedy dzielnicowy przyjdzie z wizytą. Wizyty takie miały 
już miejsce i zdecydowanie wpłynęły na ograniczenie zachowań przemo-
cowych wobec badanego (W9P).

7.4. Wsparcie dla osób z niepełnosprawnością  
doświadczających przemocy

Przed osobami niepełnosprawnymi doświadczającymi przemocy jest szereg 
barier w dostępie do pomocy jednak ta najpotężniejsza leży w nich samych 
– to wstyd i lęk przed wyjawieniem, że spotyka je coś tak złego i że do tej 
pory nie zrobiły nic, aby to zmienić. Im dłużej tkwią w tej sytuacji tym bar-
dziej się jej wstydzą i tym trudniej im się z niej wyzwolić. Kolejną barierą jest 
wspominany już wcześniej strach przed sprawcą przemocy i przed nasile-
niem agresji z jego strony w momencie, kiedy sprawa zostanie nagłośniona. 
Osoby wskazują też na brak dostępu do informacji na temat możliwości 
uzyskania pomocy. Ten problem szczególnie zgłaszały osoby z niepełnospraw-
nością słuchową jednak kładły one nacisk nie tyle na brak informacji, co 
na, w ich przypadku, brak możliwości przetworzenia tych informacji bez 
pomocy tłumacza języka migowego. W tym miejscu tłumacz wspierający 
badacza dopowiada, że istnieje numer alarmowy, za pomocą którego osoba 
z niepełnosprawnością słuchową może wezwać pomoc, ale w praktyce to się 
nie sprawdza: Głusi nie mają nawet możliwości powiadomienia tych instytucji, 
bo wzywanie pogotowia, policji, straży pożarnej jest nieskuteczne. Jest numer 
telefonu (nr alarmowy SMS: 600 900 986), Jest to numer do Straży Miejskiej, 
operator w Straży przyjmuje zawiadomienie (odczytuje SMS) i przekazuje do 
odpowiedniej służby: policji, straży pożarnej…). Ale to nie działa (W2G).

Podobnie jest z pomocą psychologiczną – najbliższy psycholog, który 
komunikuje się w języku migowym przyjmuje w Warszawie.

Pojedyncze osoby jako barierę w dostępie do pomocy wskazały ogól-
ny brak wrażliwości otoczenia, „znieczulenie społeczeństwa” na krzywdę 
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jaka dzieje się nie tylko osobom niepełnosprawnym. Mężczyzna z niepeł-
nosprawnością słuchową opowiada o pobiciu na ulicy w środku miasta, 
w ciągu dnia i kwituje: Nikt mi wtedy nie pomógł. Ludzie udawali, że nic nie 
widzą, bo się sami bali. Wielki, potężny facet z nożem… (W8G).

Badane osoby zostały zapytane czy widzą możliwości pomocy dla 
niepełnosprawnych ofiar przemocy i jakie mogłyby to być działania. Tyl-
ko co piąty badany udzielił odpowiedzi na to pytanie. Dominowały trzy 
propozycje: po pierwsze wystarczy być przy osobach poszkodowanych, 
szczerze wspierać je choćby dobrym słowem, poświęcić czas na rozmowę, 
wysłuchać, podnosić na duchu; po drugie należy edukować społeczeństwo 
na temat przemocy i na temat niepełnosprawności – oswajać, wyjaśniać, 
obalać mity; po trzecie trzeba umożliwić osobom dostęp do profesjonalnej 
pomocy psychologicznej. Pojedyncze propozycje to: edukacja nauczycie-
li, monitorowanie miejsc, w których dochodzi do przemocy: przestrzeń 
publiczna, szkoła, miejsce pracy – monitoring pozwoli na szybką reakcję 
odpowiednich organów; powołanie specjalnej instytucji, która komplekso-
wo i skutecznie zajmie się problemem przemocy w środowisku osób z nie-
pełnosprawnościami; uczulanie lekarzy rodzinnych by zwracali szczególną 
uwagę na problem przemocy w tym środowisku – lekarze rodzinni mogą 
najszybciej zauważyć sygnały świadczące o przemocy i zgłosić je dalej.

7.5. Podsumowanie i wnioski

Definicja przemocy, sprawcy przemocy i rodzaje przemocy omówione sze-
rzej we wstępie do niniejszego rozdziału niestety znalazły w grupie ba-
danych 120 mieszkających w Białymstoku osób z niepełnosprawnościami 
liczne przykłady. 

Na podstawie ich wypowiedzi można wyciągnąć następujące wnioski.

WNIOSKI

1. W środowisku osób z niepełnosprawnością istnieje zjawisko prze- 
mocy – co trzecia badana osoba zadeklarowała, że doświadczyła przemo-
cy a zdecydowana większość na pewno o przemocy wśród osób niepeł-
nosprawnych słyszała. Ponieważ nie każdy badany udzielił odpowiedzi  
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na pytania dotyczące przemocy należy przypuszczać, że w rzeczywistości 
ofiar przemocy w środowisku osób niepełnosprawnych jest więcej. 

2. Osoby z niepełnosprawnością niechętnie przyznają, że są ofiarami 
przemocy a czasem nie mają świadomości, że to, co je spotyka jest 
przemocą, ale zdecydowanie czują, że są niewłaściwie traktowane.

3. Przemocy najczęściej doświadczają osoby z niepełnosprawnością 
intelektualną i psychiczną.

4. Osoby z niepełnosprawnością doświadczyły każdego rodzaju przemocy 
jednak najczęściej stosowano wobec nich przemoc psychiczną, a na-
stępnie fizyczną i ekonomiczną.  

5. Sprawcami przemocy na osobach z niepełnosprawnością są „osoby 
zdrowe” i najczęściej osoby znane ofiarom, z którymi tworzą one 
bliskie relacje lub pozostają w ich bliskim otoczeniu. Miejsca, w których 
osoby najczęściej doświadczyły przemocy to: szkoła, miejsce pracy, 
własny dom, otoczenie, w którym przebywają.

6. Skutki przemocy dla osób z niepełnosprawnością, które jej doświad-
czyły to, między innymi: wycofanie ze społeczeństwa, nerwowość, lęk, 
depresja, niska samoocena, myśli samobójcze, zaostrzenie choroby czy 
wchodzenie w rolę ofiary i chronienie sprawcy.

7. Osoby z niepełnosprawnością są bardziej niż osoby sprawne nara-
żone na przemoc, ponieważ nie potrafią się obronić.

8. Środowisko szkolne nie jest przygotowane do pracy z dziećmi i mło- 
dzieżą z niepełnosprawnością. 

9. Ogromna odpowiedzialność w kwestii przeciwdziałania przemocy 
w środowisku osób z niepełnosprawnością spoczywa na Policji, a zaraz 
potem na instytucjach pomocy społecznej gdyż to właśnie do nich 
osoby doświadczające przemocy zwróciłyby się o pomoc w pierwszej 
kolejności. Jednocześnie pracownicy tych instytucji często nie potrafią 
komunikować się z osobami z niepełnosprawnością, nie rozumieją 
specyfiki danej choroby, za późno i za rzadko interweniują. 

10. Najpotężniejsza bariera w dostępie do pomocy tkwi w samych oso-
bach doświadczających przemocy. Jest to wstyd i strach przed spraw-
cą i konsekwencjami z jego strony. Barierą jest też szeroko rozumiany 
brak dostępu do informacji na temat możliwości uzyskania pomocy 
i trudności w komunikowaniu się, które są specyficzne dla danej 
niepełnosprawności.
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11. W świadomości społecznej wciąż za mało jest wiedzy i wrażliwości na 
niepełnosprawność a za dużo mitów i stereotypów z nią związanych.

Aby osoby z niepełnosprawnościami doświadczające przemocy nie oba-
wiały się poprosić o pomoc i aby ta pomoc miała skuteczny, długofalowy 
efekt na pewno potrzebna jest sprawne współpraca wielu środowisk. Re-
komenduje się, zatem, następujące działania:

REKOMENDACJA 1. Informacja i wiedza

Warunkiem koniecznym uzyskania wsparcia przez osoby z niepełnospraw-
nością doświadczające przemocy jest wiedza na temat doświadczenia 
przemocy. Osoby te nie informują o zdarzeniach z dwóch powodów: oba-
wiają się reakcji sprawcy oraz ich komunikaty często nie są zrozumiane lub 
są zrozumiane niewłaściwie przez osoby, którym je zgłaszają. Usprawnić 
to można poprzez:

l szkolenia dla pracowników instytucji pomocy społecznej, urzędów, 
organów wymiaru sprawiedliwości, pracowników służby zdrowia oraz 
wszystkich zainteresowanych na temat potrzeb i specyfiki komunikacji 
z każdą z reprezentowanych w badaniu grup niepełnosprawności

l w przypadku osób z niepełnosprawnością słuchową zapewnienie re-
alnej dostępności tłumacza języka migowego w instytucjach pomocy 
społecznej, urzędach czy organach wymiaru sprawiedliwości;

l usprawnienie procesu wymiany informacji między instytucjami, które 
mają dostęp do danych na temat przemocy w środowisku osób niepeł-
nosprawnych, a zwłaszcza uczulanie lekarzy, że w przypadku podej-
rzenia o przemoc nie obowiązuje ich tajemnica lekarska12.

REKOMENDACJA 2. Gromadzenie danych

Wiedza na temat zjawiska przemocy wśród osób z niepełnosprawnościami 
jest wciąż niewystarczająca, między innymi dlatego, że dane na ten temat 

12 Zgodnie z artykułem 27 Kodeksu Etyki Lekarskiej lekarze mają prawo do 
ujawnienia zauważonych faktów zagrożenia zdrowia lub życia w wyniku łamania 
praw człowieka. Podobnie, zgodnie z art. 40 pkt 3 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. 
o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 1997 nr 28 poz. 152) lekarza nie obo-
wiązuje tajemnica, jeśli zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla 
życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób.
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są skąpe. Aby ustalić kierunki pomocy, wprowadzić skuteczne działania 
i dalej je monitorować należy:

l poprawić system gromadzenia danych na temat przemocy tak, aby jego 
obsługa nie była skomplikowana i czasochłonna a zebrane dane były 
rzetelne;

l wprowadzić procedury wymiany danych między organami, które mają 
do nich dostęp: środowisko medyczne, wymiar sprawiedliwości, insty-
tucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe działające na rzecz 
osób z niepełnosprawnością.

REKOMENDACJA 3. Edukacja i profilaktyka

Wiele zależy od bezpieczeństwa otoczenia, w którym przebywają osoby 
z niepełnosprawnościami. Należy zatem promować podstawowe działania 
profilaktyczne w formie:

l szkoleń w zakresie dobrych praktyk rodzicielskich i poprawy funkcjono-
wania rodziny, co może mieć istotne znaczenia dla ograniczenia przemo-
cy popełnionej w okresie dojrzewania i dorosłości a także wobec dzieci;

l instrumentów i działań mających na celu skuteczne zniechęcanie oraz 
wyciąganie konsekwencji wobec sprawców przemocy na osobach z nie-
pełnosprawnością;

l podnoszenia poziomu wiedzy społeczeństwa na temat niepełnospraw-
ności i przemocy w formie: 
a)  kampanii społecznych w mediach, mających na celu zmianę postaw, 

zachowań i norm społecznych w związku z niepełnosprawnością, 
edukowanie szerszej społeczności na temat chorób psychicznych 
i obalanie stereotypów z nimi związanych,

b)  kampanii społecznych w mediach mających na celu edukowanie środo-
wiska osób z niepełnosprawnościami na temat przemocy oraz definio-
wanie problemu, informowanie o możliwościach uzyskania pomocy.

REKOMENDACJA 4.  
Zapewnienie najlepszej opieki i ochrony dla ofiar przemocy

Osoby z niepełnosprawnością doświadczające przemocy nie informują 
o tych zdarzeniach z obawy przed konsekwencjami ze strony sprawcy. 
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Skuteczne działania pomocowe to takie, które je przed tymi konsekwen-
cjami ochronią i zapewnią poczucie bezpieczeństwa. Aby tak było, należy:

l wprowadzić szkolenia, spotkania informacyjne, wykłady dla osób, które 
mają bezpośredni kontakt z niepełnosprawnymi ofiarami przemocy: 
dla pracowników służby zdrowia, sądowych, Policji mające na celu 
rozpoznawanie śladów gwałtownych incydentów lub trwających sytu-
acji związanych z przemocą oraz podjęcie stosownych działań a także 
uczulenie tych środowisk na zjawisko przemocy wśród osób z niepeł-
nosprawnościami; 

l zwiększyć ilość i częstotliwość patroli policji i wizyt dzielnicowych 
w miejscach, w których już zdarzyły akty przemocy lub istnieje co do 
tego silne podejrzenie, szczególnie tam, gdzie mieszkają osoby z nie-
pełnosprawnościami; do tego celu warto utworzyć specjalny wykaz 
takich adresów, częściej interesować się tymi miejscami, monitorować 
je, rozmawiać w sąsiedztwie;

l uruchomić system alarmowy dla osób z niepełnosprawnością słucho-
wą, który skutecznie sprowadzi pomoc w czasie rzeczywistym; moż-
na to rozwiązać za pomocą systemu powiadamiania zainstalowanego 
w domu osoby z niepełnosprawnością słuchową i zsynchronizowanego 
z numerem alarmowym 112 lub zaproponowanie tabletów ze specjal-
nym oprogramowaniem służącym wezwaniu pomocy, lub utworzenie 
służących temu aplikacji na popularne systemy operacyjne na urządze-
nia mobilne;

l zwiększyć ilość monitorowanych miejsc w przestrzeni miejskiej, dzię-
ki czemu wzrośnie szansa na szybką pomoc dla poszkodowanych 
osób niepełnosprawnych, które nie mogą same się bronić lub wezwać 
pomocy; monitoring wpłynie też korzystnie na ich poczucie bezpie- 
czeństwa;

l powołać specjalną instytucję – „punkt kryzysowy”, „bezpieczne miej-
sce”, jak nazywają ją badani, która będzie kompleksowo zajmowała się 
problemem przemocy w środowisku osób niepełnosprawnych, tak aby 
osoba mogła w jednym miejscu uzyskać wszystkie potrzebne informacje 
i profesjonalne wsparcie z jednoczesnym zachowaniem anonimowości 
i bezpieczeństwa. Badani zasugerowali, aby mieściła się ona w Urzę-
dzie Miejskim.
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REKOMENDACJA 5. Aktualizacja wiedzy

Aby podejmowane działania były skuteczne, konieczne jest stałe pogłę-
bianie i uzupełnianie wiedzy na temat niepełnosprawności i przemocy 
oraz dostosowywanie istniejących narzędzi do najwyższych standardów, 
poprzez:

l włączenie do programów nauczania dla pedagogów oraz w instytu-
cjach edukujących nauczycieli modułów poświęconych edukacji dzieci 
i młodzieży z niepełnosprawnościami;

l cykliczne, krótkie szkolenia czy miniwykłady mające na celu uaktual-
nianie wiedzy nauczycieli i pedagogów z zakresu niepełnosprawności 
u dzieci i młodzieży;

l włączenie modułów poświęconych zapobieganiu przemocy do progra-
mów nauczania dla studentów medycyny, pielęgniarstwa, kierunków 
kształcących nauczycieli;

l zainicjowanie i wspieranie wielu środowisk (naukowe, medyczne, wy-
miar sprawiedliwości, edukacja, trzeci sektor) do wymiany wiedzy 
i stałej współpracy na rzecz niepełnosprawnych ofiar przemocy.
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Rozdział VIII

WYWIAD FOKUSOWY  
Z PRZEDSTAWICIELAMI ORGANIZACJI  
POZARZĄDOWYCH DZIAŁAJĄCYCH  

NA RZECZ OSÓB  
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

W wywiadzie fokusowym uczestniczyło ośmiu przedstawicieli następują-
cych stowarzyszeń działających na rzecz osób z niepełnoprawnością: 

l Podlaskie stowarzyszenie sportowe osób niepełnosprawnych  
START 

l Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym „MIG-iem”
l Fundacja Inicjatyw Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych IMPULS
l Fundacja „Oswoić Świat” 
l Stowarzyszenie „MY DLA INNYCH” 
l Fundacja Aktywizacja
l Stowarzyszenie na rzecz rehabilitacji psychiatrycznej

Moderacja wywiadu opierała się na układzie pytań skierowanych do 
osób z niepełnoprawnościami w trakcie wywiadów pogłębionych. 
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OBSZAR 1:  
Sytuacja materialno-bytowa osób z niepełnosprawnościami

l Kwestie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w mieście Bia-
łystok. Grupa zwraca uwagę na charakter prac wykonywanych przez 
osoby z niepełnosprawnością. Zdaniem grupy są to przede wszystkim 
zawody nie wymagające specjalnych kwalifikacji, o niskim uposażeniu, 
bez możliwości awansu. 

l Część uczestników zauważa, że sytuacja osób z niepełnosprawnością 
jest w wielkim stopniu uzależniona od pomocy i wsparcia najbliższej 
rodziny, gdzie niejednokrotnie któreś z rodziców (opiekunów) musi 
rezygnować z pracy zawodowej w celu zapewnienia opieki (najczęściej 
matka). 

l Uczestnicy zwracają uwagę na wysokie koszty rehabilitacji oraz leków 
dla osób niepełnosprawnych i niskie kwoty dofinansowania, otrzymy-
wanych świadczeń, renty, a także na zagrożenie wykluczeniem i ubó-
stwem wśród osób z niepełnosprawnością (w większym stopniu osób 
z zaburzeniami psychicznymi).

l Pojawia się kwestia tzw. pułapki świadczeniowej – sytuacji utraty 
świadczenia w momencie rozpoczęcia pracy przez osobę niepełno-
sprawną. Uczestnicy wyrażają obawy, że utrzymanie pracy może być 
z różnych powodów utrudnione i nietrwałe. Uczestnicy zauważają, że 
osoby z niepełnosprawnością często nie chcą podejmować zatrudnienia 
w obawie przed utratą świadczeń. 

l Część rozmówców zwraca uwagę na niewydolność systemu opieki 
i los tych osób z niepełnosprawnością, które nigdy nie były aktywne 
zawodowo. Zauważają, że w przypadku śmierci rodziców (opiekunów), 
istnieje duże ryzyko braku środków utrzymania w przypadku osoby 
niepełnosprawnej (niewystarczające wsparcie Państwa, samorządu). 
Podniesiona została również kwestia emerytur dla osób z niepełno-
sprawnością, kredytów zaciągniętych przez te osoby w przeszłości. 

OBSZAR 2:  
Rehabilitacja osób z niepełnosprawnością

l Rozmówcy zwracają uwagę na potrzebę ciągłości w rehabilitacji oraz 
kompleksowości wsparcia. Postulują nie dzielić rehabilitacji na rodzaje, 
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ale zapewniać osobom z niepełnosprawnością pełny pakiet usług re-
habilitacyjnych, dostosowanych konkretnie do ich potrzeb, w dłuższej, 
nieprzerwanej perspektywie czasu. Uważają, że każda osoba niepełno-
sprawna wymaga zindywidualizowanego podejścia, w oparciu o scho-
rzenie, poziom niepełnosprawności itd. Chcą by wsparcie rozpoczynało 
się na wczesnym etapie i było nieprzerwane, ciągłe i wielopoziomowe. 
Zwracają uwagę na niewydolność systemu świadczeń i opieki (przykład 
oczekiwania na konkretną usługę-świadczenie – To nie może być tak, 
że do jednego specjalisty czekamy rok, do drugiego 5 lat).

l Rozmówcy zwracają uwagę na pewne usztywnienie planowanych bu-
dżetów, co przejawia się zapewnianiem tylko czasowego dostępu do 
wybranych usług/świadczeń – ich przerwania po wyczerpaniu prze-
znaczonych na nie środków. 

l Część uczestników wspomina także o niskich wynagrodzeniach dla 
specjalistów i odpływie kadr do innych miast w poszukiwania lepszego 
wynagrodzenia za swoją pracę. 

OBSZAR 3:  
Edukacja osób z niepełnosprawnością

l Rozmówcy zgodnie stwierdzili, że w edukacji należy wiele uwagi po-
święcić problemowi wyśmiewania tzw. „innych uczniów” (np. z oty-
łością, wadą postawy, wymowy itp.) przez innych uczniów. Przykład 
wypowiedzi – Wszystko, co jest inne w szkole, to jest jakoś piętnowane, 
jak ktoś jest gruby to będą się śmiali, jak za chudy to też, dzieci są 
okrutne. 

l Część rozmówców zwróciła uwagę na niedostateczny stan wiedzy ze 
strony nauczycieli odnośnie różnego typu dysfunkcji rozwojowych 
wśród dzieci. Przykład wypowiedzi – Bo nauczyciele też nie wiedzą, 
z czym mają do czynienia. Nie wiedzą, co to jest dysleksja. Nie potrafią 
wytłumaczyć.

l Zwrócono uwagę na fakt, że część nauczycieli nie broni dzieci z dys-
funkcjami, stygmatyzuje je, naśmiewa się z nich. Uczestnicy wywiadu 
zgodnie przyznali, że w szkole powinno przede wszystkim powinno 
dążyć się do oduczania naśmiewania i dyskryminowania.

l Uczestnicy zauważają, że nauczyciele, mimo posiadanej wiedzy o wystę-
pujących zaburzeniach psychicznych u dziecka, nie podejmują działań  
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wspomagających. Wynika to z niedostatecznej wiedzy, jak postępować 
z uczniami, którzy zachowują się inaczej niż większość wychowanków. 

l Zdaniem rozmówców nie ma programów edukacyjnych wyjaśniających, 
co to jest schizofrenia, co to są zaburzenia psychiczne, co to depre-
sja. Uczestnicy panelu zadeklarowali, że mogą edukować nauczycieli, 
później dzieci i rodziców, prowadzić różnego rodzaju pogadanki na 
powyższe zagadnienia w ramach organizacji, w których działają. Wy-
powiedzi uczestników: Robimy to od kilku lat w przedszkolach (…) To 
jest kilka tysięcy dzieci, które już przeszły przez nasze warsztaty, dzieci 
wiedzą doskonale, co to jest język migowy, jak się nim posługiwać, nie-
które podstawowe zwroty, jak się z laską posługiwać, do czego służy ta 
laska, co to jest czujnik poziomu cieczy, co to jest wózek, do czego on 
służy; Zapotrzebowanie jest takie, już około 4 tysięcy dzieci wzięło udział 
w warsztatach. To są prawie wszystkie przedszkola na terenie Białegosto-
ku. Zrobiliśmy własną bajkę w ramach kampanii Rozumiem, akceptuję. 
W tej bajce pokazujemy te rzeczy. To bajka krótka, 3 minutowa, dzieci to 
łapią, one to łapią w mig, one to rozumieją itd. Mało tego, często jest tak, 
że wracamy z kolejną edycją gdzieś tam, są starszaki, jest jakieś dziecko 
przeniesione z grupy, ja widzę już, że ono to wie. Te dzieci wyjdą, pójdą 
dalej do szkoły, tylko właśnie, jeżeli to nie będzie kontynuowane, teraz 
są w przedszkolu. Jeśli to nie będzie kontynuowane w szkole, to się za-
trze. I teraz mówimy, że to musi być ciągłe. Ale teraz, żeby to było ciągłe, 
muszą być pedagodzy wyedukowani, żeby sobie tych dzieci na zajęciach 
powtórzyć te warsztaty, które my zrobiliśmy, dostają od nas materiały, 
dostają konspekt do zajęć.

l Jeden z uczestników zwrócił uwagę na fakt nieangażowania uczniów 
z niepełnosprawnością na zajęciach w-f. Podkreślił, jak ogromne efek-
ty mogą przynieść działania włączające: Na przykład, jeśli my robi-
my imprezę, mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce, robiliśmy w zeszłym 
roku, to te ich szkoły wszystkie przyjdą, zobaczą, że te dzieci jednak 
funkcjonują. Bardzo fajny przykład: prowadzimy sekcję koszykówki na 
wózkach, mamy ostatnio chłopaka, który przyjeżdża do nas z Suwałk 
żeby uczestniczyć w zajęciach. On w szkole podstawowej był na wózku, 
więc on na wf-ie siedział z boku, cała klasa trenowała. Jak się zmieniły 
postawy? On przyjeżdża: słuchajcie, ja teraz uczestniczę w treningach 
w zespole pierwszoligowym koszykówki na wózkach, ponieważ mogę 
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pana zdziwić, ale istnieje pierwsza i druga liga koszykówki na wózkach 
i oni biorą udział w tych rozgrywkach. I tak, teraz jest sytuacja, że 
kiedy nauczyciel wf-u się nie w ogóle nie zajmował, pedagog w ogóle 
nie podnosił tej historii, on teraz na wf-ie mówi: Panie, proszę dać mi 
piłkę, będę trenował sobie sam. I jaką mamy teraz sytuację, z punktu 
widzenia psychologii? Czyli grupa dzieciaków i nauczyciel widzi: O! On 
sobie jakoś z tym poradził i potrafi odnosić sukcesy, chociaż mu w tym 
nie pomagaliśmy, a jakie jest wtedy jego myślenie? Oni mi nie pomagali, 
ja sobie sam poradziłem i wiem jak to teraz trzeba robić. 

OBSZAR 4:  
Aktywność zawodowa osób z niepełnosprawnościami

l Uczestnicy zauważają, że kwestia aktywizacji zawodowej osób z nie-
pełnosprawnością zaczyna się poprawiać. Zwracają uwagę na coraz 
większy odsetek pracodawców zatrudniających osoby z niepełnospraw-
nością, podkreślając jednocześnie, że często motywacją do tego są 
prawa rynku oraz ulgi.

l Podzielone są również opinie na temat trenerów pracy. Przydatność 
tej funkcji ich zdaniem determinuje przede wszystkim charakter nie-
pełnosprawności. Zwracają uwagę także na problem niedostatecznej 
oferty szkoleń dla osób z niepełnosprawnością, które ograniczają się 
często do mało praktycznych zawodów, po których sytuacja tych osób 
na rynku pracy nie ulega zmianie. 

l Uczestnicy podkreślają, że urzędy pracy nie do końca spełniają swoje 
funkcje, dostrzegają potrzebę wprowadzenia istotnych zmian w funk-
cjonowaniu placówek. Zauważają, że nie ma ciągłej współpracy z pra-
codawcami w celu poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku 
pracy. 

OBSZAR 5:  
Niepełnosprawność w aspekcie społecznym

l Uczestnicy zwracają uwagę na różny charakter niepełnosprawności 
swoich podopiecznych i inne problemy, z którymi muszą się mierzyć 
w życiu codziennym w aspekcie społecznym. Zauważają, że społeczeń-
stwo/społeczność cały czas nie posiada odpowiedniej wiedzy na temat 
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niepełnosprawności oraz jej przejawów, co może powodować niechęć 
czy wrogość wobec tej grupy osób.

l Pojawiają się opnie, że systemowe rozwiązania promują zamykanie 
osób z niepełnosprawnością w specjalnych ośrodkach, odseparowy-
wanie ich od pozostałej części społeczności/społeczeństwa, pogłębia-
jąc izolację i swoiste wykluczenie. Wyrażają przekonanie, że lepszym 
rozwiązaniem byłoby raczej integrowanie osób z niepełnosprawnością 
z pełnosprawnymi, promowanie wzajemnych kontaktów i nieprzeno-
szenie (w miarę możliwości – w zależności od rodzaju dysfunkcji oraz 
jej nasilenia) beneficjentów do odległych placówek, starając się pozo-
stawiać ich w ich środowisku oraz społeczności lokalnej. 

l Uczestnicy zwracają uwagę, że nie istnieje żaden sformalizowany sys-
tem wsparcia dla osób z niepełnosprawnością i w większości tylko od 
operatywności i zaradności opiekuna zależy, na jakie wsparcie i w jakim 
zakresie będzie mógł liczyć podopieczny. 

l Rozmówcy zauważają, że pracownicy instytucji i organizacji, które 
powinny zajmować się wspieraniem osób z niepełnosprawnością i ko-
ordynowaniem działań pomocowych często sami nie mają odpowied-
niej wiedzy, nie posiadają niezbędnych informacji, których poszukują 
opiekunowie czy osoby niepełnosprawne. 

l Kolejnym tematem podnoszonym przez zebranych są braki kadrowe 
instytucji i urzędów, które nie są przygotowane do obsługiwania osób 
z niepełnosprawnością jako klientów/petentów/zainteresowanych. Po- 
dają przykład policji, szpitali, gdzie nie ma odpowiednio wykwalifiko-
wanego personelu (np. do kontaktu z osobami niesłyszącymi). Uczest-
nicy zwracają uwagę na niedobory kadrowe na terenie całego miasta, 
podkreślając, że w dużym stopniu praca z osobami z niepełnospraw-
nością opiera się na wolontariacie. Dostrzegają także przeciążenia 
własnych organizacji i placówek w obliczu niewydolności instytucji 
publicznych. 

l Zaznaczają, że instytucje i poszczególne jednostki miejskie nie współ-
pracują, nie koordynują w porozumieniu działań, mają wyznaczone 
wąskie, swoiste obszary działania, których nie konsultują z innymi. 
Nie są zainteresowane nawiązaniem współpracy z organizacjami po-
zarządowymi i placówkami, których działania skierowane są na osoby 
z niepełnosprawnością. 
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OBSZAR 6:  
Zjawisko przemocy w środowisku osób z niepełnosprawnościami

l Uczestnicy są zgodni w kwestii doprecyzowania terminu przemoc i po-
traktowania go jako zjawiska przejawiającego się na wielu płaszczy-
znach. Zauważają, że zjawisko ma też różny przebieg ze względu na 
charakter niepełnosprawności, a także umiejscowienia w czasie (inny 
charakter na etapach edukacji, aktywności zawodowej). 

l Rozmówcy dostrzegają przemoc ekonomiczną, której osoby z niepeł-
nosprawnością padają ofiarami często ze strony własnych bliskich. 
Podkreślają, że niejednokrotnie nie mogą dysponować własnymi pie-
niędzmi (np. zarobionymi), ponieważ większość środków jest spożytko-
wywanych na bieżące potrzeby, rehabilitację, leki, opiekę, wyżywienie. 

l Część uczestników zwraca uwagę na braki w wiedzy na temat poszcze-
gólnych rodzajów niepełnosprawności wśród nauczycieli, pedagogów 
i psychologów szkolnych. Zwracają uwagę na niedostateczne przygoto-
wanie pod tym kątem w szkołach, co nie przeciwdziała dyskryminacji 
osób z niepełnosprawnością w placówkach oświatowych. 

l Niektórzy uczestnicy podkreślają, że sami prowadzą działania eduka-
cyjne w zakresie niepełnosprawności w szkołach, ale działania muszą 
mieć charakter powszechny i ciągły, by wzmocnić efekty i utrwalić 
właściwe wzorce i wiedzę z tego zakresu. 

l Zdaniem uczestników skala nadużyć wobec osób z niepełnosprawnością 
jest znacząca, ale nie poświęca się jej dostatecznej uwagi, bagatelizuje 
się. Podkreślają, że zeznania osób z konkretnym rodzajem dysfunkcji (np. 
niepełnosprawnością intelektualną) nie zawsze są traktowane jako au-
tentyczne. Sprawy są zamiatane pod dywan, próbuje się niejednokrotnie 
wykazać inicjatywę po stronie osoby niepełnosprawnej („pewnie sama 
chciała). 

l Raz jeszcze pada argument na rzecz skrócenia czasu oczekiwania na 
konkretną usługę czy dostęp do specjalisty. Przytaczany jest także ar-
gument o potrzebie opłacania gotowości specjalistów do świadczenia 
konkretnych usług, zamiast doraźnego sięgania po wykwalifikowanych 
pracowników od potrzeby do potrzeby. 

l Zauważają także, że w przypadku niektórych instytucji i placówek, 
nie ma odpowiedniego przeszkolenia kierunkowego, a same placówki 
wykazują się niewydolnością.
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REKOMENDACJE

1. Rodzina i najbliższe otoczenie:

l Branie udziału w szkoleniach mających na celu:
– zwiększenie świadomości znaczenia aktywności zawodowej w dłu-

gofalowej perspektywie dla osoby z niepełnosprawnością 
– zwiększenie znaczenia informacji osób pełnosprawnych odnośnie 

prawidłowego zachowania wobec osób z niepełnosprawnością
l Integrowanie osób z niepełnosprawnością z otoczeniem poprzez częsty 

kontakt ze środowiskiem rówieśniczym  
l Wspieranie osoby z niepełnosprawnością w usamodzielnianiu się – men- 

talnym, finansowym, fizycznym.  

2. Instytucje publiczne:

l Przeznaczenie większej ilości środków finansowych na dofinansowanie 
miejsc w ośrodkach dziennej opieki dla osób ze znaczną niepełnospraw-
nością

l Organizacja szkoleń dla pracowników z zakresu empatycznego i odpo-
wiedniego podejścia do osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami 

l Zwiększenie nadzoru nad integralnością działań podejmowanych przez 
poszczególne placówki w stosunku do osób z niepełnosprawnością 

l Przeznaczenie większej ilości środków finansowych na wspieranie ak-
tywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością i ich rodziców, 

l Zwiększenie ilości zatrudnienia opiekunek środowiskowych w celu ak-
tywizacji zawodowej rodziców osób z niepełnosprawnością 

l Przeznaczenie środków finansowych na organizację szkoleń dla rodzi-
ców i opiekunów osób z niepełnosprawnością

l Stworzenie i sfinansowanie programu zapewniającego osobom z nie-
pełnosprawnością odpowiednio dostosowanego pakietu usług rehabi-
litacyjnych
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l Zadbanie o długofalowość wszystkich podejmowanych działań
l Nie oddzielać dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością od reszty 

uczniów
l Przeznaczyć więcej środków oraz ofertę szkoleń przygotowujących 

nauczycieli do kształcenia dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością
l Konieczne jest systematyczne podnoszenie poziomu świadomości i wie-

dzy na temat warunków funkcjonowania osób niepełnosprawnych 
w szkole i środowisku poprzez system szkoleń i kompleksowe działania 
promocyjne, których celem jest m.in. przełamywanie stereotypów, eli- 
minacja negatywnych postaw typu wyśmiewanie itp.

l Ścisła współpraca instytucji oraz wydziałów w ramach instytucji w za- 
kresie działań edukacyjno-społecznych obejmujące wsparciem osoby 
z niepełnosprawnościami  

l W większym stopniu promować edukację edukacji włączającą, integra-
cyjną 

3. Organizacje pozarządowe 

l Zwiększenie ilości miejsc w placówkach organizujących opiekę dzienną 
nad osobami ze znaczną niepełnosprawnością 

l Organizacja szkoleń, dla rodziców i opiekunów osób z niepełnospraw-
nością, mających na celu:
– zwiększenie świadomości znaczenia aktywności zawodowej w dłu-

gofalowej perspektywie dla osoby z niepełnosprawnością
– zwiększenie znaczenia informacji osób pełnosprawnych odnośnie 

prawidłowego zachowania wobec osób z niepełnosprawnością
l Stworzenie miejsc dziennego pobytu dla osamotnionych osób z niepeł-

nosprawnością
l Dopasowanie oferty szkoleniowej dla osób z niepełnosprawnością do 

aktualnych potrzeb rynku pracy w oparciu o współpracę z pracodawcami
l Zadbanie o odpowiednią informację osób pełnosprawnych odnośnie 

prawidłowego zachowania wobec osób z niepełnosprawnością, w tym 
w szczególności o odpowiednie kwalifikacje pracowników instytucji 
i urzędów.
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ZAKOŃCZENIE

Inkluzja społeczna osób z niepełnosprawnością, jako proces włączania 
się do głównego nurtu życia społecznego, jest procesem długim, wielo-
kierunkowym i skomplikowanym. Zasadniczo zmierza do zbliżenia się do 
uczestnictwa w życiu społecznym na poziomie traktowanym jako standard/
norma w danym społeczeństwie, poprzez stwarzanie szans, możliwości, 
perspektyw oraz likwidowanie barier na drodze do jej osiągania przez 
osoby z niepełnosprawnością 1. Zasadniczą rolę odgrywa podmiot, autono-
miczna jednostka, dążąca do włączania się w życie społeczne i próbująca 
realizować własny plan godnego i wartościowego życia. Dlatego inkluzja 
w centrum uwagi stawia osoby z niepełnosprawnością, oddając im glos 
w sprawach ich dotyczących.

Analiza wypowiedzi badanych osób z niepełnosprawnością wskazuje, 
że ich pozytywna (subiektywna) ocena własnej sytuacji socjalno-byto-
wej, nie oznacza poziomu warunków życia odpowiadających standardom 
ogólnoobowiązującym. Często trudna sytuacja finansowa, pozwalająca 
na zaspokajanie jedynie podstawowych potrzeb egzystencjalnych (opłata 
mieszkania, jedzenie, ubranie) połączona z trudnymi warunkami mieszka-
niowymi jest akceptowaną normą, jaką przyjmują za obowiązującą w ich 
przypadku. Dostrzegają różnicę w tym, w jakich warunkach żyją inni lu-
dzie, sami zastanawiają się, czy nie jest po prostu tak, że przyzwyczaili się 
do życia w takich a nie innych warunkach i dlatego wydaje się im, że jest 
dobrze tak jak jest, nie widzą potrzeby ich poprawy. Można zatem zauwa-
żyć, że wciąż trudna sytuacja socjalno-bytowa osób z niepełnosprawnością 
stanowi ukształtowany, zakorzeniony i utożsamiony przez same osoby 

1 B. Szatur-Jaworska, Uwagi o ekskluzji i inkluzji na przykładzie polityki spo-
-łecznej wobec ludzi starych. W: J. Grotowska-Leder, K. Faliszek, Ekskluzja i inklu-
zja społeczna. Diagnoza – uwarunkowania – kierunki działań. Toruń: Wydawnictwo 
Edukacyjne Akapit 2005, s. 64.
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z niepełnosprawnością standard warunków życia odbiegający od norm/
standardów obowiązujących w społeczeństwie. Ukazuje to także, że wciąż 
rozpowszechniany wizerunek osoby z niepełnosprawnością jako ubogiej, 
znajdującej się w wyjątkowo trudnej, czasem wręcz niegodnej człowieka 
sytuacji egzystencjalnej, stanowi punkt odniesienia do oceny sytuacji przez 
same osoby z niepełnosprawnością i społeczeństwo. W tej sytuacji wszyst-
kim wydaje się, że jest dobrze, że tak być powinno. Są jednak osoby, które 
się na to nie godzą, to one burzą istniejący porządek, zgłaszają roszczenia 
(postulaty), wskazują to, czego nie dostrzegają inni. 

Sytuacja ta wskazuje także, że badania opierające się na subiektywnej 
ocenie osób z niepełnosprawnością mogą zawierać odniesienie do zróżni-
cowanych norm, jakie przyjmuje dana osoba za obowiązujący ją standard 
dobrych czy satysfakcjonujących warunków życia. Normy obowiązujące 
osoby z niepełnosprawnością wciąż różnią się od norm przypisanych oso-
bom pełnosprawnym. 

Do najbardziej krytycznych momentów życia osób z niepełnospraw-
nością należy zaliczyć moment zakończenia formalnej edukacji w sytu-
acji niezastąpienia jej podjęciem aktywności zawodowej. Tu kończy się 
dla nich inkluzja, następuje nagłe „odcięcie” nie tylko od edukacji ale 
także rehabilitacji. Skutki są oczywiste – następuje stopniowe zatracanie 
osiągniętych wiadomości, umiejętności i sprawności. Zadają pytanie, 
po co to wszystko było, do czego doprowadziło, skoro jedyną możliwą 
szansą jest pobyt w ośrodku dziennym dla osób z niepełnosprawnością, 
ewentualnie pozostawanie w domu. Podejmowane próby włączenia się 
do edukacji w ramach kształcenia ustawicznego to często bezefektywna, 
z powodu pozbawienia wszelkiego wsparcia, indywidualna (samotna) 
walka o pozostanie w głównym nurcie życia społecznego. Osoby z nie-
pełnosprawnością dzielą się na zwycięzców – tych, którzy wygrali i po 
zakończonej edukacji podjęli pracę i przegranych – tych, którzy „wypadli” 
z życia społecznego, których inkluzja już nie dotyczy. Idea całożyciowe-
go uczenia się doprowadziła te osoby do momentu, w którym pozosta-
ją z poczuciem rezygnacji, winy i zniechęcenia – nie zdołały bowiem 
uzyskać kompetencji i kwalifikacji wystarczających do wejścia na rynek 
pracy. Być może, w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, jeszcze 
mają szansę na to, że inkluzja do nich dotrze, pytanie jednak, czy będą 
w stanie z niej skorzystać. 
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Praca, mająca pełnić rolę rehabilitacji społecznej i otwierać drogę ku 
społecznej inkluzji, nie zawsze spełnia pokładane w niej nadzieje. Badane 
osoby zgłaszają niezadowolenie z powodu zatrudnienia na stanowiskach 
niezgodnych z posiadanym wyksztalceniem, poniżej posiadanych kwalifi-
kacji, z powodu braku możliwości rozwoju, awansowania i kształcenia się 
zawodowego. Praca na otwartym rynku pracy okazuje się niejednokrotnie 
nazbyt wyczerpująca i nie wystarczająco satysfakcjonująca, aby można było 
mówić o jej terapeutycznych walorach. Wręcz przeciwnie, często zgłasza-
nym problem jest nadmierny stres wywołany trudnościami w sprostaniu 
wymaganiom pracodawcy i współpracowników. Sytuacja ta pokazuje, że 
wśród wygranych – tych, którzy po zakończonej edukacji podjęli pracę, są 
także osoby, które w środowisku pracy nadal pozostają na pozycji gorszych, 
mniej szanowanych, nisko opłacanych pracowników, pozbawionych szans 
na awans czy doskonalenie zawodowe. 

W perspektywie indywidualnych doświadczeń osób z głębszym stop-
niem niepełnosprawności dążenie do inkluzji społecznej jest drogą, z której 
część osób „wypada”, część pozostaje w pozornej wspólnocie społecznej, 
a jedynie nieliczni osiągają standard godnego i wartościowego życia. 
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