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W stronę nowego modelu polityki społecznej wobec niepełnosprawności 

Niepełnosprawność pozostaje ogromnym wyzwaniem dla polityki społecznej w Polsce, 
pomimo wielu pozytywnych zmian dokonujących się w ostatnich latach dzięki wysiłkom  
ze strony instytucji publicznych i organizacji pozarządowych. Nasza wiedza o problemach 
osób niepełnosprawnych i całej ich zbiorowości wymaga większej integracji. Zbyt mało jest 
prób całościowego opisu sytuacji osób niepełnosprawnych z socjologicznej perspektywy. 
Wciąż aktualnym zadaniem pozostaje skonstruowanie takiego modelu polityki społecznej 
wobec niepełnosprawności, który oferowałby kompleksowe, elastyczne i odpowiadające 
rzeczywistym potrzebom wsparcie. Warunkiem po temu jest przemyślenie na nowo 
podejścia do niepełnosprawności, zarówno ze strony państwa, jak i społeczeństwa. 
Najważniejszą przesłanką tej nowej perspektywy winna stać się fundamentalna idea 
społecznego modelu niepełnosprawności: niepełnosprawność jest wynikiem stosunku 
społeczeństwa do człowieka obarczonego dysfunkcjami fizycznymi i psychicznymi, której 
istotą jest to, że stwarza ono bariery przed realizowaniem ich praw obywatelskich 
i normalnym funkcjonowaniem w wielu sytuacjach. 

Konferencja wieńczy prace w projekcie badawczym „Od kompleksowej diagnozy sytuacji 
osób niepełnosprawnych w Polsce do nowego modelu polityki społecznej wobec 
niepełnosprawności” realizowanym od 2012r. przez Wydział Humanistyczny AGH 
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  

Konferencja ma dwa cele. Po pierwsze, chcemy 8 maja przedstawić rezultaty przygotowanej 
przez nas całościowej diagnozy sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce oraz szereg 
opartych na niej rekomendacji dla zmian systemowych. Po drugie, chcemy 9 maja uczynić 
dniem dyskusji nad wynikami prowadzonych w Polsce badań, zebranych doświadczeń 
i dobrych praktyk w tych obszarach, które wydają się nam najważniejsze w nowoczesnej 
refleksji na temat niepełnosprawności. Wybrani referenci zostaną zaproszeni do napisania 
rozdziałów recenzowanej i punktowanej monografii.  
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Bloki tematyczne 

Niepełnosprawność a instytucje 

Polska ratyfikowała Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Konieczne jest 
dokonanie zasadniczej zmiany w podejściu do uczestnictwa osób niepełnosprawnych 
w całej sferze publicznej. Potrzebujemy jako kraj zmiany polityki publicznej wobec 
niepełnosprawności, tak aby działania zorientowane były na zapewnienie osobom 
niepełnosprawnych realizacji praw człowieka i obywatela, na ich podmiotowe traktowanie 
we wszystkich działaniach instytucji, łącznie z zasadami udzielania im wsparcia 
w rehabilitacji i integracji społecznej. Konieczne są zmiany w prawie i strukturze 
administracji odpowiedzialnej za rozwiązywanie problemów niepełnosprawności. 
Kompleksowe zmiany powinny także dotyczyć sposobu działania samych instytucji, które 
muszą przyjąć orientację na klienta i jego potrzeby. Obecnie osoba niepełnosprawna nie 
tylko korzysta ze wsparcia instytucji, ale także bywa ofiarą istniejących dysfunkcji 
w ich działalności. Proponujemy - chyba zbyt rzadko podejmowaną w Polsce - dyskusję 
nad długofalowym, przemyślanym i opartym na rzetelnej wiedzy projektowaniem 
sprawnych instytucji. 

Jakość życia  

Zachęcamy do spojrzenia na niepełnosprawność nie tylko przez pryzmat zapewniania 
minimum niezbędnego wsparcia, ale także w kontekście realnego podnoszenia jakości życia 
i zapewniania pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. W tym obszarze niezbędnych jest 
wiele działań na różnych poziomach: od rzeczywistego wspierania podmiotowości osób 
niepełnosprawnych po oferowanie szerokiego zakresu usług publicznych i komercyjnych 
pozwalających na normalne uczestnictwo we wszelkich aktywnościach społecznych. 
Wzorem wielu krajów, które już wprowadziły aktywizujące i usamodzielniające mechanizmy 
wspierania osób niepełnosprawnych do praktyki, również w Polsce musimy dokonać 
wysiłku na rzecz zmiany sposobów udzielania wsparcia, na rzecz stworzenia podmiotowych 
relacji beneficjent - instytucje, w których osoby niepełnosprawne przejmą część 
odpowiedzialności za osiąganie celów rehabilitacji i integracji społecznej. Proponujemy 
podjęcie aktywnego poszukiwania najlepszych praktyk i ich wdrażanie w Polsce tak lokalnie, 
jak i w skali kraju, a przede wszystkim zmianę filozofii wsparcia: celem jest zapewnienie 
osobom niepełnosprawnych poziomu życia jaki uznajemy za godny dla każdego obywatela.  
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Edukacja i praca 

Zapewnienie dostosowanego wykształcenia i miejsc pracy jest warunkiem faktycznej 
integracji osób niepełnosprawnych. Zbyt rzadko jednak w naszym myśleniu pojawia się 
wątek korzyści, jakie daje gospodarce czy instytucjom edukacyjnym uczestnictwo osób 
niepełnosprawnych. Edukacja i praca niepełnosprawnych to obecnie dwa oddzielne światy, 
a pokonanie bariery pomiędzy nimi jest często nieosiągalne dla wielu osób 
niepełnosprawnych. Wymaga to poważnych zmian zarówno w podejściu do kształcenia 
dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, do edukacji ustawicznej, szkoleń zawodowych, 
jak i do tworzenia miejsc pracy i zasad zatrudniania osób niepełnosprawnych. Wyzwaniem 
jest to, jak skutecznie przygotować dzieci i młodzież niepełnosprawną do samodzielnego 
życia i pełnienia ról społecznych a także, jak wspierać i monitorować przebieg ścieżek 
edukacyjnych i zawodowych niepełnosprawnych studentów i absolwentów. Ogromna rola 
w tym procesie przypada uniwersytetom i szkołom wyższym. Kolejnym wyzwaniem jest to 
jaki stosować model wsparcia dla zatrudnienia niepełnosprawnych: czy adresować 
je do pracodawców czy do samych niepełnosprawnych, czy poszukiwać rozwiązań 
mieszanych? Zachęcamy do nieszablonowej refleksji w tym, pozornie już dobrze zbadanym, 
obszarze. 

Opieka zdrowotna, rehabilitacja, orzecznictwo 

Kluczowymi elementami istniejącego systemu wsparcia są orzecznictwo i rehabilitacja 
medyczna. Istniejące rozwiązania i praktyki w tym obszarze spotykają się z wieloma głosami 
krytyki. Wciąż jednak niewiele jest propozycji rozwiązań doskonalszych, a jednocześnie 
realnych instytucjonalnie, ekonomicznie i politycznie. Zapraszamy do dyskusji nad nimi. 

Niepełnosprawność a nowoczesne technologie  

Popularne są opinie upatrujące szans na poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych 
w rozwiązaniach mających technologiczny charakter - od doskonalszych urządzeń 
rehabilitacyjnych po nowe media. Nie brak jednak także związanych z nimi pytań: na ile 
faktycznie zmieniają sytuację osób niepełnosprawnych?; w jaki sposób zapewniać ich 
rzeczywistą dostępność?; na jakich zasadach powinny być oferowane? Mamy nadzieję,  
że w czasie konferencji zbliżymy się do odpowiedzi na niektóre z tych pytań.  
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Genderowy wymiar niepełnosprawności 

Niepełnosprawność jest niesłusznie ujednolicana. Tymczasem jest zjawiskiem bardzo 
różnorodnym, a jej genderowy wymiar jest szczególnie istotny: niepełnosprawne kobiety  
i niepełnosprawni mężczyźni są inaczej postrzegani i traktowani w wielu sytuacjach 
Zapraszamy zarówno do refleksji nad różnorodnością doświadczeń i wymiarów 
dyskryminacji związanych z niepełnosprawnością, jak i do zastanowienia nad 
projektowaniem działań, które pozwalałyby poprawić obecną sytuację.  
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8 maja 2014 

Polscy Niepełnosprawni:  
obywatele, konsumenci, pracownicy 

9.00-10.00 rejestracja uczestników 

 

10.00 -10.15 powitanie uczestników przez władze uczelni i gości honorowych konferencji 

 

10.15-10.30 wprowadzenie: prof. Barbara Gąciarz, Wydział Humanistyczny AGH, „W stronę 
nowego modelu polityki społecznej wobec niepełnosprawności. Kilka słów o projekcie 
badawczym” 

 

10:30-11:30 Część I. Podstawowe dylematy 
Prowadząca: prof. Barbara Gąciarz, Wydział Humanistyczny AGH 

10:30-10:45 prof. Krystyna Slany, Instytut Socjologii UJ, „Niepełnosprawność w świetle 
Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011 – wybrane aspekty”  

10:45-11:00 prof. Jerzy Bartkowski, Instytut Socjologii UW, „Położenie społeczno-
ekonomiczne niepełnosprawnych w Polsce na tle sytuacji osób niepełnosprawnych 
w krajach UE i EOG”  

11:00-11:15 prof. Antonina Ostrowska, Instytut Filozofii i Socjologii PAN,  „Czy zmiana 
postaw wobec niepełnosprawności?” 

11:15-11:30 dr Joanna Staręga-Piasek, Instytut Rozwoju Służb Społecznych Warszawa,  
 „Czy jesteśmy w Polsce gotowi na deinstytucjonalizację usług społecznych dla osób 
niepełnosprawnych?” 

11:30-11:45 dyskusja 

 

11:45-12:00 przerwa na kawę 
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12:00-14:30 Część II. Instytucje i jakość życia 
Prowadzący: Aleksander Waszkielewicz, Fundacja Instytutu Rozwoju Regionalnego 

12:00-12:15 prof. Barbara Gąciarz, Wydział Humanistyczny AGH, „Przemyśleć 
niepełnosprawność na nowo” 

12:15-12:30 prof. Mirosław Grewiński, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie, 
„Usługi a jakość życia osób niepełnosprawnych” 

12:30-12:45 Paweł Rozmus, Instytut Socjologii UJ, „W połowie drogi między sektorami – 
klientyzm czy partnerstwo?” 

12:45-13:00 dr Marta Warat, Agnieszka Król, Instytut Socjologii UJ, „Doświadczenia kobiet 
z niepełnosprawnością w Małopolsce” 

13:00-14:30 Panel dyskusyjny „Co i jak zmienić, by zwiększyć szanse na włączenie 
społeczne osób niepełnosprawnych?” z udziałem m.in. Bogdana Dąsala Pełnomocnika 
ds. Osób Niepełnosprawnych Prezydenta m. Krakowa, dr Agnieszki Kloskowskiej-
Dudzińskiej Zastępcy Prezesa PFRON, dr Katarzyny Roszewskiej z UKSW Warszawa,  
dr Wojciecha Skiby z Instytutu Socjologii UWr, byłego Prezesa PFRON, Aliny Wojtowicz-
Pomierny Z-cy Dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, 
Andrzeja Wójtowicza Kierownika Biura ds. Osób Niepełnosprawnych AGH, dr Moniki Zimy-
Parjaszewskiej z APS i Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym. 

 

14.30- 15.30 przerwa na obiad 

 

15:30-18:00 Część III. Edukacja i zatrudnienie  
Prowadzący: dr Paweł Kubicki, SGH  

15:30-15:50 prof. Elżbieta Zakrzewska-Manterys, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych 
UW, „Osoby niepełnosprawne w roli studentów: wyzwania, bariery, sukcesy”  

15:50-16:10 dr Mariola Racław, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, 
„Niepełnosprawni absolwenci szkół wyższych. Potencjał, który staje się problemem 
instytucji” 

16:10-16:30 dr Ewa Giermanowska, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, 
„Uwarunkowania zmian w zatrudnieniu niepełnosprawnych pracowników z perspektywy 
pracodawców. Kultura ma znaczenie” 
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16:30-18:00 Panel dyskusyjny „Co i jak zmienić, by zwiększyć szanse na zatrudnienie osób 
niepełnosprawnych?” z przedstawicielami pracodawców zatrudniających osoby 
niepełnosprawne: Katarzyny Biesiady Członka Zarządu Stowarzyszenia Ognisko Kraków, 
Agaty Błahuciak Sekretarza Województwa Małopolskiego, Agnieszki Burzyńskiej HSE 
Managera z Sodexo, Moniki Jankowskiej-Rangelov Dyrektora ds. Operacyjnych UBS Kraków 
Sp. z o.o., Marka Kalbarczyka Prezesa Altix, Magdaleny Krawczyńskiej-Krupy Z-ca 
Dyrektora Generalnego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Teresy Sielawy Kierownika 
Zasobów Ludzkich z Hutchinson (prowadząca: Joanna Kotzian, HRK SA) 

 

18.00-18.15 przerwa na kawę 

18:15-19:00 Część IV. Niepełnosprawność i nowe media 
Prowadząca: dr Ewa Giermanowska, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW 

18:00-18:20 dr Tomasz Masłyk, dr Ewa Migaczewska, Wydział Humanistyczny AGH, 
„Charakter użytkowania Internetu przez osoby niepełnosprawne i sprawne w perspektywie 
cyfrowego wykluczenia – analiza porównawcza” 

18:20-18:40 dr Maria Stojkow, dr Dorota Żuchowska, Wydział Humanistyczny AGH,  
 „Od porad medycznych ku prozie życia - czyli przemiany dyskursu osób z 
niepełnosprawnościami w Internecie” 

 

18:40-19:00 dyskusja 

 

19:00 zamknięcie obrad 

 

Obrady 8 maja toczyć będą się w sali audytoryjnej. 
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9 maja 2014 

Polscy Niepełnosprawni: 
Pomiędzy deklaracjami a realiami 

9:00-10:00 Rejestracja uczestników 

10:00-11:30 W stronę nowego modelu polityki społecznej. Sesja plenarna 
Miejsce: sala audytoryjna 
Prowadząca: prof. Barbara Gąciarz, Wydział Humanistyczny AGH 

10:00-10:15 prof. Zbigniew Woźniak, Instytut Socjologii UAM Poznań, „Polityka społeczna 
wobec niepełnosprawności i na rzecz osób z niesprawnością - między polityczną obietnicą 
a rzeczywistością” 

10:15-10:30 prof. Dorota Podgórska, WSE Łódź, „Nowy model wsparcia społecznego dla 
osób z niepełnosprawnością a problem >>złej<< i >>dobrej<< dobroczynności” 

10:30-10:45 dr Seweryn Rudnicki, Wydział Humanistyczny AGH „Niepełnosprawność 
i złożoność” 

10:45-11:00 Aleksander Waszkielewicz, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego 
„Zabezpieczenie społeczne osób z niepełnosprawnościami” 

11:00-11:15 Bartosz Mioduszewski, Fundacja Aktywizacja, „Reforma systemu wsparcia 
osób z niepełnosprawnościami – punkt widzenia środowiska pozarządowego” 

11:15-11:45 dyskusja 

11:45-12:00 Przerwa kawowa 
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12:00-13:45 Pierwsze pasmo grup tematycznych 

Część I. Zdrowie, rehabilitacja i jakość życia osób niepełnosprawnych 
Miejsce: sala audytoryjna 
Prowadząca: prof. Krystyna Slany, Instytut Socjologii UJ 

12:00-12:15 prof. Bogusław Frańczuk, Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych KAAFM, 
„Możliwości poprawy jakości życia w wybranych grupach osób z niepełnosprawnością 
narządu ruchu” 

12:15-12:30 prof. Beata Tobiasz-Adamczyk, Collegium Medicum UJ, „Jakość życia 
w chorobie nowotworowej na przykładzie doświadczeń kobiet leczonych z powodu raka 
piersi” 

12:30-12:45 Monika Brzyska, Collegium Medicum UJ, „Jakość życia w mukowiscydozie” 

12:45-13:00 prof. Ewa Nowicka, Instytut Socjologii UW / Collegium Civitas, „Wizerunek 
osób niepełnosprawnych w dyskursie asystentów” 

13:00-13:15 dr Jakub Niedbalski, Instytut Socjologii UŁ, „Analiza wybranych 
psychospołecznych funkcji sportu osób niepełnosprawnych” 

13:15-13:45 dyskusja 

Część II. Społeczne i technologiczne uwarunkowania aktywności osób niepełnosprawnych 
Miejsce: sala 205 
Prowadząca: dr Dorota Żuchowska-Skiba  

12:00-12:15 prof. Marek Wysocki, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, „Warunki 
kształtowania środowiska zabudowanego zgodnego z potrzebami osób z 
niepełnosprawnością” 

12:15-12:30 Maciej Kasperkowiak, Polska Fundacja Osób Słabosłyszących, „Dostępność 
przestrzeni publicznej dla osób słabosłyszących” 

12:30-12:45 Beata Michalec, Fundacja „Nowe Spojrzenie”, Maciej Myśliwiec, Wydział 
Humanistyczny AGH, „Jak dostępność architektury miejskiej oraz publicznie dostępnych 
usług wpływa na życie osób niewidomych i ich społeczne otoczenie?” 

12:45-13:00 Bogumiła Matuszewska, DrOmnibus, „DrOmnibus - terapia z tabletem” 
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13:00-13:15 Marek Kalbarczyk, Altix oraz Fundacja Szansa dla Niewidomych,  „Świat dla 
wszystkich - technologia oraz wykształcenie gwarancją emancypacji niepełnosprawnych” 

13:15-13:45 dyskusja 

13:45-14:30 Przerwa na lunch 
 
14:30-16:30 Drugie pasmo grup tematycznych 

Część III. Rodzina: współpraca ze służbami społecznymi i optymalizacja działań 
integracyjnych 

Miejsce: sala audytoryjna 
Prowadząca: prof. Krystyna Slany, Instytut Socjologii UJ 

14:30-14:45 prof. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska, dr Grażyna Mikołajczyk-Lerman, 
Instytut Socjologii UŁ, „Inwestowanie w dzieci - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 
i biedzie teraz i w przyszłości” 

14:45-15:00 prof. Zofia Kawczyńska-Butrym, Instytut Socjologii UMCS, 
„Niepełnosprawność - kontekst migracyjny” 

15:00-15:15 dr Katarzyna Piątek, ATH, „Szanse i zagrożenia w funkcjonowaniu kobiet 
z niepełnosprawnością w społeczności lokalnej. Przypadek podregionu bielskiego” 

15:15-15:30 Anna Kasten, Uniwersytet Europejski Viadrina, „Niepełnosprawne matki 
w Polsce i w Niemczech - zarys problemu na tle Konwencji o Prawach Osób 
Niepełnosprawnych” 

15:30-15:45 Monika Piega, UP Jana Pawła II w Krakowie, „Kompetencje społeczne 
studentów z niepełnosprawnością ruchową w aspekcie ich doświadczeń w bliskich relacjach 
rodzinnych i intymnych” 

15:45-16:00 Maria Pawłowicz, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Kraków, „O projekcie, 
który stał się programem. Dobre praktyki pracy socjalnej z osobami z zaburzeniami 
psychicznymi ich rodzinami i opiekunami” 

16:15-16:30 dyskusja 
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Część IV. Aktywność zawodowa jako podstawa włączenie społecznego 
Miejsce: sala 205 
Prowadząca: dr Ewa Giermanowska, dr Agnieszka Kumaniecka-Wiśniewska Instytut 
Stosowanych Nauk Społecznych UW  

14:30-14:45 prof. Olga Kowalczyk, Katedra Socjologii i Polityki Społecznej UE Wrocław, 
„Zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami w Polsce w latach 2004- 2013 na przykładzie 
woj. dolnośląskiego” 

14:45-15:00 dr Katarzyna Roszewska, UKSW Warszawa, „Kształt rozwiązań prawnych 
a prawo osób z niepełnosprawnościami do pracy” 

15:00-15:15 dr Beata Nowak, Instytut Pedagogiki UJ, „Jakość życia na progu dorosłości 
osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim” 

15:15-15:30 dr Dorota Wiszejko-Wierzbicka, SWPS Warszawa, „Bio-ekologiczny model 
aktywizacji zawodowej osób z zespołem Aspergera” 

15:30-15:45 dr Joanna Szymanowska, Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytet w 
Białymstoku, „Realizacja wsparcia społeczno-zawodowego w warsztacie terapii zajęciowej - 
analiza czynników sprzyjających i ograniczających zatrudnienie osób z 
niepełnosprawnością” 

15:45-16:00 Iza Pieklus, Instytut Socjologii UJ, „Funkcjonalna niepełnosprawność 
vs ekonomia rynku pracy. Dylematy diagnostyczne i orzecznicze psychologów, pracowników 
socjalnych i lekarzy-orzeczników” 

16:00-16:15 Stanisław Żukowski, Wydział Filozofii i Socjologii UMCS, „Telepraca - 
elastyczna forma zatrudnienia osób niepełnosprawnych” 

16:15-16:30 dyskusja 



 13 

Część V. Edukacja: szansa na włączenie społeczne i samodzielne życie  
Miejsce: sala 204 
Prowadzący: dr Paweł Kubicki, SGH 

14:30-14:45 dr Magdalena Lejzerowicz, Wyższa Szkoła Rehabilitacji, „Osoba 
z niepełnosprawnością w systemie edukacji: edukacja do (nie)pełnosprawności?” 

14:45-15:00 dr Joanna Kowalska, Wydział Psychologii UW, „Niepełnosprawni vs wyjątkowi. 
Wpływ etykiet stosowanych w opisie osób z niepełnosprawnością na postawy dzieci wobec 
tych osób” 

15:00-15:15 dr Agnieszka Kumaniecka-Wiśniewska, Instytut Stosowanych Nauk 
Społecznych, „Typ niepełnosprawności a rodzaje wsparcia w procesie edukacji” 

15:15-15:30 dr MałgorzataTrojańska, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie,  
 „Od segregacji do inkluzji. Osoba z niepełnosprawnością w polskim systemie edukacyjnym” 

15:30-15:45 dr Anna Rdest, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, „Aktywizacja 
zawodowa studentów z niepełnosprawnościami” 

15:45-16:00 Anna Lulek, BON AGH, „Wsparcie studentów niepełnosprawnych w AGH” 

16:00-16:15 Katarzyna Kutek-Sładek, UP im. Jana Pawła II, „Realia rynku pracy 
dla niepełnosprawnych absolwentów uczelni wyższych” 

16:15-16:30 dyskusja 

16:30-16:45 Przerwa kawowa 

16:45-18:30 Trzecie pasmo grup tematycznych 

Część VI. Społeczno-kulturowe konteksty systemu wsparcia osób niepełnosprawnych 
Miejsce: sala 204 
Prowadzący: Aleksander Waszkielewicz, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego 

16:45-17:00 Dorota Anna Zielińska, Instytut Socjologii UW, „Komunikacja  >>wewnątrz<< 
systemu wsparcia osób niepełnosprawnych – znaczenie, problemy, podejścia badawcze” 

17:00-17:15 dr Monika Zima-Parjaszewska, APS, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym, „Autonomia decyzyjna osób z niepełnosprawnościami 
w praktyce – dylematy prawne” 
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17:15-17:30 Marcin Teodorczyk, Instytut Rozwoju Służb Społecznych Warszawa, 
„Poszerzenie pola dyskursu niepełnosprawności. O propozycji nowych metodologii i podejść 
do problematyki niepełnosprawności” 

17:30-17:45 Maciej Jabłoński, UMK w Toruniu, „Projektowanie długofalowe w pracy 
z osobami niepełnosprawnymi w ujęciu metody badań w działaniu” 

17:45-18:00 Aleksandra Włodarczyk, Fundacja Hipoterapia, „Otworzyć niepełnosprawnym 
świat i świat na niepełnosprawnych. Z doświadczeń 25 lat działalności Fundacji Hipoterapia 
- na rzecz rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych” 

18:00-18:15 Łucja Kornaszewska, Agata Gawska, Fundacja Aktywizacja, „Sytuacja osób 
z niepełnoprawnościami na terenach wiejskich – jak wyrównać szanse?” 

18:15-18:30 dyskusja 

Część VII. Film: „Kraków bez barier?” oraz dyskusja „Dostępność  przestrzeni publicznej 
dla niepełnosprawnych: wyzwania instytucjonalne, dobre praktyki” 
Miejsce: sala audytoryjna 
Prowadzące: dr Marta Warat, Agnieszka Król, Instytut Socjologii UJ 

Część VIII. Warsztaty: „Nowoczesne technologie w życiu  niepełnosprawnych” 
Prowadzący: Jarosław Królewski , Wydział Humanistyczny AGH 
Miejsce: sala 205 

18:30 Zamknięcie obrad konferencji 
Miejsce: sala audytoryjna 
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Wprowadzenie. Sala audytoryjna / 8 maja / 10:15-10:30 

prof. Barbara Gąciarz 

Wydział Humanistyczny AGH 

W stronę nowego modelu polityki społecznej wobec niepełnosprawności. Kilka słów 

o projekcie badawczym 

W wystąpieniu przedstawione zostaną koncepcja i cel badań w ramach projektu 
pt. „Od kompleksowej diagnozy sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce do nowego 
modelu polityki społecznej wobec niepełnosprawności oraz teoretyczne przesłanki zmian 
w polityce społecznej”. Zaprezentowane zostaną główne założenia projektu, metodologia 
badań, charakterystyka zadań wykonanych w jego ramach a także wynikające 
z przeprowadzonych badań ogólne wnioski dotyczące postulowanego kierunku zmian 
systemu wsparcia osób niepełnosprawnych. 
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Część I. Podstawowe dylematy. Sala audytoryjna / 8 maja / 10:30-10:45 

prof. Krystyna Slany 

Wydział Humanistyczny AGH 

Niepełnosprawność w świetle Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 

z 2011 - wybrane aspekty 

Spisy traktowane są jako jedno z najważniejszych źródeł informacji statystycznej, bowiem 
należą do podstawowych, tzw. pełnych przekaźników wiedzy o społeczeństwie i jego 
cechach zespołowych, demograficznych oraz społeczno-ekonomicznych. Celem referatu jest 
zatem krytyczne przedstawienie najważniejszych informacji pozyskanych na temat osób 
niepełnoprawnych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań z 2011 roku, 
odnoszących się nie tylko do liczby, rodzajów niepełnosprawności, ale i głównych 
charakterystyk społeczno-demograficznych. W świetle danych NSP 2011 liczba 
niepełnosprawnych wyniosła 4697,5 tys., a roku 2002 (NSP 2002) 5456,7 tys. Odsetek osób 
niepełnosprawnych w ogóle ludności wyniósł 12,2% w 2011 roku, wobec 14,3% w 2002 
roku. 4,1% stanowiły osoby niepełnosprawne wyłącznie biologicznie, 6,9% 
niepełnosprawne biologicznie i prawnie, 1,2% niepełnosprawne wyłącznie prawnie. Na 
wyniki spisu z 2011 roku trzeba było bardzo długo czekać (nadal czeka się - brak m.in. 
informacji o rodzinach) i okazało się, że te publikowane są niepełne, oraz ciągle jeszcze 
przetwarzane i, co znamienne, nie dotyczą ogółu osób niepełnosprawnych. Długi czas 
oczekiwania na dane wynika z prowadzenia badań tzw. metodą mieszaną i związanych z 
tym trudności w scaleniu różnych zbiorów danych. Ponadto zgodnie z ustawą z dnia 4 
marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. udzielanie 
odpowiedzi na pytania dotyczące niepełnosprawności odbywało się na zasadzie 
dobrowolności - ze względu na specyfikę i wrażliwość tematu. Tak więc według informacji 
GUS prawie 1,5 mln osób odmówiło udzielania odpowiedzi. Wystąpiły poważne braki w 
odpowiedziach (ok. 1 940,2 tys.). GUS zapowiedział, iż nadal będą prowadzone pogłębione 
analizy, których celem będzie zmniejszenie liczby brakujących odpowiedzi, jednak liczba 
odmów nie ulegnie zmianie. Spis pokazuje wobec tego zaniżone odsetki osób 
niepełnosprawnych w relacji do ogólnej liczby ludności. 
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Część I. Podstawowe dylematy. Sala audytoryjna / 8 maja / 10:45-11:00 

prof. Jerzy Bartkowski 

Instytut Socjologii UW 

Położenie społeczno-ekonomiczne niepełnosprawnych w Polsce na tle sytuacji osób 

niepełnosprawnych w krajach UE i EOG 

Opis położenia społecznego osób z niepełnosprawnościami nie jest wyłącznie samą 
rejestracją statystycznego obrazu sytuacji materialnego tej kategorii społecznej w różnych 
wymiarach. Znaczenie takiego opisu polega przede wszystkim na identyfikacji różnych 
aspektów społecznego uprzywilejowania lub upośledzenia danej kategorii osób. Jednak 
określenie pozycji niepełnosprawnych w odniesieniu do reszty społeczeństwa powinno 
zwracać uwagę nie tylko na same typowe cechy położenia społeczno-demograficznego, 
które określają poziom zamożności i możność zaspokajania potrzeb różnego typu na 
odpowiednim poziomie. W przypadku osób z niepełnosprawnościami ważnym czynnikiem 
rozwarstwienia są tzw. wskaźniki jakości życia - zadowolenia z różnych sfer życia 
prywatnego i społecznego. Ważna jest także charakterystyka psychologiczna, postawy 
społeczne i wartości. Wyznaczają one najważniejsze orientacje społeczne działań osób 

z niepełnosprawnościami. Stanowią one zasoby społeczne i psychologiczne ważne 

w radzeniu sobie z niepełnosprawnością. Całość tej problematyki ma bezpośrednie 
znaczenie dla polityki publicznej, której podstawową funkcją powinno być wyrównywanie 
szans tych osób, zapewnianie im standardów życia porównywalnych z ogółem 
społeczeństwa (integracja społeczna). W tekście jest przedstawiona taka właśnie 
charakterystykę położenia osób z niepełnosprawnościami w Polsce na tle 
niepełnosprawnych w UE. 
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Część I. Podstawowe dylematy. Sala audytoryjna / 8 maja / 11:00-11:15 

prof. Antonina Ostrowska 

Instytut Filozofii i Socjologii PAN 

Czy zmiana postaw wobec niepełnosprawności? 

Sytuacja życiowa ludzi niepełnosprawnych jest wypadkową wielu czynników. Poza 
parametrami zdrowotnymi, funkcjonalnymi, psychicznymi, decyduje o niej szereg 
uwarunkowań mikro – i makro społecznych. Są to zarówno cechy położenia społecznego, 
posiadane kwalifikacje czy sytuacja rodzinna osoby niepełnosprawnej,  jak i sytuacja 
ekonomiczna kraju,  obowiązujące regulacje prawne, kierunek polityki społecznej. 
Te ostatnie czynniki (legislacja, polityka społeczna i jej instytucje ) regulujące prawa osób 
niepełnosprawnych stanowią istotną  makrospołeczną ramę, określającą ich miejsce 
w społeczeństwie.  Nie mniej czułym wyznacznikiem tego miejsca są dominujące postawy 
społeczne w stosunku  do nich. Co więcej, pozostaję one we ścisłym ze sobą związku  
-  postawy społeczne w stosunku do osób niepełnosprawnych  mają z jednej strony wpływ 
na poziom refleksji normatywnej społeczeństwa  i  kształt pożądanych rozwiązań prawych 
- z drugiej strony  są one wskaźnikiem  tego, na ile prawa te mają szanse być  respektowane.   

Pomimo to, że w ostatnich latach  uczyniono w Polsce bardzo wiele dla usunięcia barier 
instytucjonalnych i prawnych znajdujących się  przed osobami niepełnosprawnymi, wiele 
pozostaje nadal do zrobienia,  jeśli chodzi o  bariery mentalne i świadomościowe, 
utrudniające faktyczną integrację wprowadzaną przez politykę społeczną  przy pomocy 
instrumentów administracyjno -  prawnych.  Badania postaw  społecznych w stosunku 
do osób niepełnosprawnych przeprowadzone  w roku 1993 wskazały  na  niską znajomość 
problemów osób niepełnosprawnych,  niewielki zakres interakcji z nimi jak również  
istnienie szeregu stereotypów i  przesądów utrudniających ich funkcjonowanie 
w społeczeństwie, lub wręcz stanowiących podstawę do ich społecznej ekskluzji.   
Powtórzone pod koniec 2013  roku   badanie postaw (w oparciu o to samo, narzędzie 
badawcze), pozwala  szczegółowo  ocenić zachodzące  przemiany w świadomości Polaków 
– ich kierunki i dynamikę. Choć wyniki nie są jeszcze w pełni opracowane,  już wstępne 
analizy pozwalają na  wyznaczenie zarówno głównych  przemian jak i wskazanie elementów  
postaw szczególnie  opornych na zmiany. 
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Część I. Podstawowe dylematy. Sala audytoryjna / 8 maja / 11:15-11:30 

dr Joanna Staręga-Piasek 

Instytut Rozwoju Służb Społecznych 

Czy jesteśmy w Polsce gotowi na deinstytucjonalizację usług społecznych dla osób 

niepełnosprawnych? 

Niepełnosprawność jest zjawiskiem wewnętrznie zróżnicowanym, jak również osoby 
z niepełnosprawnością charakteryzują się daleko posuniętą odmiennością. Powyższe 
stwierdzenie w pierwszym odczuciu wydaje się nieznośnym truizmem, niemniej jeśli 
przyjrzymy się ofercie wsparcia dla osób z niepełno sprawnościami i ich rodzin, zauważymy 
natychmiast jej słabość i ubogość. Mimo niemałych pieniędzy i wielu inicjatyw ciągle nie 
dysponujemy koherentną ofertą o szerokim wachlarzu adekwatnym do potrzeb. Potrzeby 
osób niepełnosprawnych to przecież codzienne, powszechne problemy takie jak wszystkich, 
na które nakładają się potrzeby specyficzne związane z dysfunkcją. Jaka powinna być forma, 
treść, powszechność i profesjonalizm zarówno przy tworzeniu katalogu potrzeb, jak 
i wewnątrz działań usługowych? Jakie cechy powinna uwzględniać oferta? Czy już możemy 
mówić o deinstytucjonalizacji, kiedy jeszcze jesteśmy przed instytucjonalizacją 
oraz czy możemy ten etap przeskoczyć? Na te pytania będę chciała zwrócić uwagę w swoim 
wystąpieniu. 
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Część II. Instytucje i jakość życia. Sala audytoryjna / 8 maja / 12:00-12:15 

prof. Barbara Gąciarz 

Wydział Humanistyczny AGH 

Przemyśleć niepełnosprawność na nowo 

W wystąpieniu niepełnosprawność jest ukazana jako zjawisko złożone, odzwierciedlające 
cechy strukturalne społeczeństwa: właściwości systemu ekonomicznego i politycznego, typ 
więzi społecznych i wzory kultury. Autorka stawia tezę o konieczności zmiany paradygmatu 
polityki publicznej wobec niepełnosprawności w Polsce, oparcia go na modelu integrującym 
model medyczny i społeczny, a także wskazuje na najważniejsze wyzwania z tym związane. 
Autorka koncentruje się na celach i wyzwaniach wobec polityki społecznej w Polsce 
oraz na koncepcji inteligentnej polityki społecznej. Zmiana polityki społecznej wobec 
niepełnosprawności jawi się w tym kontekście jako proces składający się 
z komplementarnych wobec siebie dwóch nurtów przeobrażeń. Z jednej strony zmiany 
na poziomie narodowym: ram prawnych i generalnych mechanizmów polityki społecznej, 
których funkcją miałoby być zmodyfikowanie celów polityki społecznej wobec 
niepełnosprawnych, ukierunkowanie wydatków publicznych na likwidację barier różnych 
typów, stworzenie sposobów finansowania działań na rzecz niepełnosprawnych 
wychodzących poza kompensacyjny format świadczeń. Z drugiej strony niezbędnej 
modyfikacji działalności instytucji na poziomie lokalnym, tam gdzie następuje faktyczna 
interakcja pomiędzy osobą niepełnosprawną a administracją publiczną i różnymi 
podmiotami działającymi w sferze wspierania tej kategorii osób. Instytucje te i organizacje 
pozarządowe winny zyskać większe możliwości działania elastycznego, dostosowanego 
do zróżnicowanych potrzeb różnych środowisk i nawet konkretnych osób. Społeczeństwo 
polskie stoi przed koniecznością dokonania wyboru o znaczeniu cywilizacyjnym, który 
wpłynie na tworzenie ładu społecznego nawiązującego do wartości i wzorców, do których 
Polacy aspirują od dawna, albo spowoduje nieuchronną stagnację społeczną wskutek 
pogłębiania się problemów społecznych, nierozwiązywanych ze względu na nieskuteczną 
politykę społeczną. Warto w tym kontekście postawić wiele pytań, nie po to, aby zniechęcić 
do podejmowania wysiłków na rzecz przebudowy polityki publicznej wobec osób 
niepełnosprawnych, lecz dla wskazania jak trudne to jest wyzwanie. 
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Część II. Instytucje i jakość życia. Sala audytoryjna / 8 maja / 12:15-12:30 

prof. Mirosław Grewiński 

Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie 

Usługi a jakość życia osób niepełnosprawnych 

Referat ukazuje wpływ dostępności i użyteczności usług publicznych na jakość życia osób 
niepełnosprawnych w wybranych krajach UE i EOG. Referat skupia się na przedstawieniu 
sposobu realizacji usług publicznych w trzech segmentach: edukacji, pośrednictwie pracy 
i doradztwie zawodowym oraz w opiece zdrowotnej i rehabilitacji. Wybór krajów 
wskazanych w referacie został dokonany na zasadzie przedstawienia odmiennych modelów 
usług publicznych, tak aby wykazać różnorodność podejścia do tego tematu w zakresie 
ustawodawstwa, a także praktyki polityki społecznej w Europie. Z uwagi na aktualne 
zalecenia Komisji Europejskiej, aby w analizach benchmarkowych brać pod uwagę  nie tylko 
dobre praktyki, ale również złe doświadczenia, w raporcie wykorzystano także przykłady 
negatywne, jako przestrogę do czego mogą doprowadzić zaniechania i brak stosownej 
polityki społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych. Przy czym należy podkreślić,  
że dominujące znaczenie ma ukazywanie pozytywnych praktyk. 



 22 

Część II. Instytucje i jakość życia. Sala audytoryjna / 8 maja / 12:30-12:45 

Paweł Rozmus 

Instytut Socjologii UJ 

W połowie drogi między sektorami - klientyzm czy partnerstwo? 

W wystąpieniu na podstawie konkretnych przykładów zostaną omówione mocne i słabe 
strony współpracy pomiędzy głównymi aktorami systemu wsparcia osób 
z niepełnosprawnościami, ze wskazaniem na relacje między organizacjami pozarządowymi 
i administracją publiczną oraz uwzględnieniem ich roli w systemie. Przede wszystkim 
opisane zostaną zarówno czynniki hamujące efektywność świadczenia tego wsparcia, 
potencjał organizacji pozarządowych i obszary komplementarności działań sektora 
pozarządowego oraz publicznego. W przestawionej prezentacji teoria zostanie 
skonfrontowana z praktyką społeczną, ze szczególnym uwzględnieniem tego, jakie cechy 
współpracujących ze sobą organizacji (pozarządowych oraz jednostek administracji), formy 
prowadzonej współpracy oraz inne uwarunkowania całego systemu wsparcia społecznego 
mogą wzmacniać lub osłabiać mechanizmy integracji społecznej osób 
z niepełnosprawnościami, a tym samym wynikające z tego efekty wspomnianej integracji. 
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Część II. Instytucje i jakość życia. Sala audytoryjna / 8 maja / 12:45-13:00 

Agnieszka Król, dr Marta Warat 

Instytut Socjologii UJ 

Doświadczenia kobiet z niepełnosprawnością w Małopolsce 

Studia nad niepełnosprawnością coraz częściej podkreślają odmienność doświadczeń kobiet 
i mężczyzn z niepełnosprawnościami. Płeć niewątpliwie wpływa na doświadczenie 
niepełnosprawności, nakładając się na inne kategorie warunkujące pozycję społeczną 
kobiet z niepełnosprawnościami, takie jak wiek, klasa społeczna czy miejsce zamieszkania. 
W konsekwencji, kobiety z niepełnosprawnościami narażone są na doświadczenia 
dyskryminacji krzyżowej: ograniczony dostęp do edukacji, sfery publicznej, problemy 
na rynku pracy a także społeczna niewidoczność kobiet z niepełnosprawnościami rzutują 
na ich codzienne funkcjonowanie. Dodatkowo trudna sytuacja kobiet 
z niepełnosprawnościami wzmacniana jest procesami socjalizacji do bierności, odbierania 
podmiotowości czy przemocą. Opierając się na wynikach badań prowadzonych w module 
Genderowy wymiar niepełnosprawności wskażemy na wybrane problemy, w których 
istotne jest podejście wrażliwe na płeć. Zastosowane podejście teoretyczne (społeczny 
model niepełnosprawności) oraz metodologiczne (wywiady biograficzne oraz warsztaty 
empowermentowe) umożliwiło nam zdiagnozowanie sytuacji kobiet z niepełnosprawnością 
ruchową, wzrokową i słuchową (stopień umiarkowany i znaczny) mieszkających 
w Małopolsce poprzez analizę ich doświadczeń, potrzeb oraz problemów, z którymi 
spotykają się w życiu codziennym. Diagnoza ta stała się podstawą sformułowania 
rekomendacji w zakresie polityki społecznej wobec niepełnosprawności. Jej celem ma być 
przekształcenie struktur społecznych i instytucjonalnych w celu zapewnienia równego 
dostępu dla osób z niepełnosprawnościami przy jednoczesnym zastosowaniu wrażliwej 
na płeć perspektywy jako strategii horyzontalnej. 
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Część II. Instytucje i jakość życia. Sala audytoryjna / 8 maja / 15:30-15:50 

prof. Elżbieta Zakrzewska-Manterys 

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW 

Osoby niepełnosprawne w roli studentów: wyzwania, bariery, sukcesy 

W wystąpieniu zanalizowano sytuację osób niepełnosprawnych pełniących role społeczne 
studentów. Na podstawie sześćdziesięciu pogłębionych wywiadów z niepełnosprawnymi 
studentami reprezentującymi pięć ośrodków akademickich dokonano analizy sytuacji 
edukacyjnej badanych studentów. Analizie poddano motywację do podjęcia studiów 
wyższych oraz dylematy związane z wyborem kierunku i trybu studiów. Następnie poddano 
analizie deklaracje osób badanych dotyczące sposobu traktowania nauki i sposobów 
spędzania czasu wolnego. Omówiono poglądy respondentów na temat tego, w jaki sposób 
ich niepełnosprawność wpływała na proces studiowania, na relacje z wykładowcami oraz 
sprawnymi i niepełnosprawnymi kolegami, a także na procesy tożsamościowe. Opisano 
wyzwania i bariery wiążące się z poszczególnymi rodzajami niepełnosprawności 
oraz z umiarkowanym bądź znacznym stopniem niepełnosprawności.  

We wnioskach ukazano specyficzną rolę osób badanych traktowanych nie jako „typowi 
studenci”, czy „typowi niepełnosprawni”, ale jako jednostki nieprzeciętne, ambitne 
i przebojowe. Ich pozytywne funkcjonowanie w roli studentów może przyczynić się  
do wzmocnienia motywacji innych osób niepełnosprawnych do podjęcia studiów wyższych. 
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Część III. Edukacja i zatrudnienie. Sala audytoryjna / 8 maja / 15:50-16:10 

dr Mariola Racław 

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW 

Niepełnosprawni absolwenci szkół wyższych. Potencjał, który staje się problemem 

instytucji 

W wystąpieniu ukazano konsekwencje „niedokończonego procesu upodmiotowienia” 
młodych niepełnosprawnych. Po upadku komunizmu w Polsce nastąpiły kompleksowe 
przeobrażenia systemu, instytucji i wzorów społecznego funkcjonowania, w tym wzrost 
aspiracji edukacyjnych w społeczeństwie. Upowszechnienie szkolnictwa wyższego nastąpiło 
również wśród osób niepełnosprawnych.  

Pozytywny trend w zakresie wzrostu liczby niepełnosprawnych studentów i absolwentów 
szkół wyższych nie znajduje kontynuacji w polityce rynku pracy. W rezultacie wielu 
niepełnosprawnych absolwentów szkół wyższych pozostaje poza rynkiem pracy 
lub funkcjonuje na jego obrzeżach. Otwarcie edukacji dla osób niepełnosprawnych łączy się 
ze zwiększonymi inwestycjami, poczynionymi w dużej części ze środków publicznych. 
Czynnikami, które uniemożliwiają pełną integrację tej grupy ze społeczeństwem, są ,  
m.in., występujące blokady po stronie instytucji usługowych i pracodawców. W ten sposób 
polityka walki z wykluczeniem, częściowo integrując grupę do tej pory upośledzoną, tworzy 
szczególną kategorię wrażliwą na marginalizację – wykształconych niepełnosprawnych. 
Grupa ta stanowi „nowy problem społeczny” dla środowisk lokalnych i na poziomie całego 
społeczeństwa. 
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Część III. Edukacja i zatrudnienie. Sala audytoryjna / 8 maja / 16:10-16:30 

dr Ewa Giermanowska 

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW 

Uwarunkowania zmian w zatrudnieniu niepełnosprawnych pracowników z perspektywy 

pracodawców. Kultura ma znaczenie 

W Polsce następują stopniowe zmiany postaw pracodawców i pracowników oraz praktyk 
organizacyjnych odnoszących się do zatrudniania osób niepełnosprawnych. Powszechna 
jest opinia, że dla pracodawców liczy się przede wszystkim rachunek ekonomiczny 
i bez wsparcia finansowego, wyrównującego mniejszą produktywność pracowników 
niepełnosprawnych, większość firm nie będzie chętna zatrudniać pracowników 
z dysfunkcjami. Referowane wyniki badań dostarczają argumentów na rzecz tezy,  
o ograniczonym oddziaływaniu instrumentów ekonomicznych na pracodawców. 
Instrumenty ekonomiczne kierowane do pracodawców są dla nich ważne, dla wielu z nich 
niezbędne do wyrównania dodatkowych kosztów ponoszonych z tytułu dostosowania 
stanowisk pracy, infrastruktury, ewentualnie niższej produktywności pracowników,  
ale istotne są także zmiany postaw pracodawców i pracowników, oraz osób 
niepełnosprawnych wobec własnej aktywności zawodowej. Z analizy dobrych praktyk 
pracodawców wynika ogromne znaczenie kultury organizacyjnej promującej równe 
traktowanie i indywidualne podejście do pracownika, którą cechują takie wartości jak: 
egalitaryzm, tolerancja, otwartość i nastawienie na drugiego człowieka. Polityka równego 
traktowania i indywidualnego podejścia stosowana jest nie tylko do pracowników 
niepełnosprawnych, ale i innych osób z tzw. grup ryzyka na rynku pracy. Z kulturą 
organizacyjną łączy się tworzenie w firmie i instytucji atmosfery naturalności wokół 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych i rozwijanie tej wrażliwości u pracowników oraz 
kształtowanie wizerunku społecznie odpowiedzialnego pracodawcy. Organizacje zwracają  
uwagę przede wszystkim na komunikowanie podejmowanych działań swoim pracownikom 
i budowanie wokół nich wspólnoty przekonań, zachowań i akceptacji ze strony załogi. 
Wychodzą także z inicjatywami na rzecz niepełnosprawnych pracowników poza środowisko 
firmy czy instytucji i włączają w te działania różne inicjatywy społeczne i podmioty 
z otoczenia lokalnego. 
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Część IV. Niepełnosprawność i nowe media. Sala audytoryjna / 8 maja / 18:00-18:20 

dr Ewa Migaczewska, dr Tomasz Masłyk 

Wydział Humanistyczny AGH 

Charakter użytkowania Internetu przez osoby niepełnosprawne i sprawne 

w perspektywie cyfrowego wykluczenia - analiza porównawcza 

Celem wystąpienia jest zaprezentowanie profilu niepełnosprawnych internautów  
w odniesieniu do ich cech demograficznych i społecznych oraz do użyteczności Internetu, 
mierzonej czasem poświęcanym na obecność w sieci internetowej i liczbą funkcji 
realizowanych za jego pośrednictwem. W przeprowadzonej analizie uwzględnione zostaną 
także dane dotyczące sposobu korzystania z Internetu przez osoby sprawne, co pozwoli 
wykazać podobieństwa i różnice w sposobie i skali użytkowania Internetu przez te dwie 
kategorie osób. Rozważania podejmowane w artykule zmierzają do udzielenia odpowiedzi 
na pytanie, w jakim stopniu Internet pozwala na radzenie sobie z codziennymi problemami 
powodowanymi niepełnosprawnością, w jakim zaś jest kolejnym czynnikiem 
wzmacniającym społeczne wykluczenie osób niepełnosprawnych w jego cyfrowym 
wymiarze. 
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Część IV. Niepełnosprawność i nowe media. Sala audytoryjna / 8 maja / 18:20-18:40 

dr Maria Stojkow, dr Dorota Żuchowska-Skiba 

Wydział Humanistyczny AGH 

Od porad medycznych ku prozie życia - czyli przemiany dyskursu osób 

z niepełnosprawnościami w Internecie 

Patrząc na współczesny świat nie sposób nie zauważyć istotnego wpływu nowych 
technologii komunikacyjnych na funkcjonowanie ponowoczesnych społeczeństw, w wyniku 
czego powstaje społeczeństwo sieci, które jest konstytuowane w oparciu o nowy sposób 
przepływu informacji, dokonujący się w infrastrukturze sieci społecznych, wspartych 
technologiami internetowymi i medialnymi umożliwiającymi ich istnienie.  

Kształtują one sposób organizacji społeczeństwa na wszystkich poziomach, od jednostek 
po organizacje i dalej struktury ponadnarodowe i globalne. Ma to wpływ również  
na funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami we współczesnym społeczeństwie, 
bowiem powstające wspólnoty wirtualne stanowią przestrzeń, gdzie w ramach oddolnych 
samopomocowych działań i aktywności ludzi mających podobne problemy dochodzi 
do wymiany informacji ważnych dla tej kategorii osób. Dzięki forom i serwisom 
społecznościowym, tworzą się sieci, w ramach których osoby niepełnosprawne uzyskują 
możliwość dostępu do informacji. Można zatem powiedzieć, że profile i fora stanowią 
przestrzeń wirtualną, gdzie kształtuje się nowy typ społeczności osób niepełnosprawnych, 
bowiem dzielą się na nim swoimi problemami, pokazują metody rozwiązań, pomagając 
sobie wzajemnie i udzielając sobie wsparcia pozainstytucjonalnego.  

Podstawowym celem naszego artykułu będzie, więc ukazanie, jakie informacje są dostępne 
w sieci: na profilach i forach prowadzonych przez osoby niepełnosprawne i adresowanych 
do tego środowiska. Pozwoli to odtworzyć zasadnicze pola, wokół których toczy się dyskusja 
w przestrzeni Internetu w odniesieniu do kwestii związanych z niepełnosprawnością, dzięki 
czemu przeanalizujemy znaczenie sieć dla osób z niepełnosprawnościami oraz pokażemy 
obraz, jaki osoby niepełnosprawne rysują sobie same, dzięki aktywnemu działowi w sieciach 
internetowych. 
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W stronę nowego modelu polityki społecznej. Sesja plenarna. Sala audytoryjna / 9 maja / 10:00-10:15 

prof. Zbigniew Woźniak 

Instytut Socjologii UAM 

Polityka społeczna wobec niepełnosprawności i na rzecz osób z niesprawnością - między 

polityczną obietnicą a rzeczywistością 

Wszelkie debaty na temat kształtu polityki społecznej adresowanej do osób 
z niepełnosprawnością poprzedzić musi w pierwszej kolejności uzgodnienie czy, za co 
i za kogo państwo bierze odpowiedzialność, a także wyznaczenie sfer szczególnie 
chronionych, wyłączonych z gry rynkowej (czytaj: opracowanie zasad polityki społecznej 
w ogóle), a następnie opracowanie ramy konceptualno-organizacyjnej i uruchomienie na tej 
podstawie programów polityki społecznej wobec niepełnosprawności (zadania centrum) 
oraz adresowanych do osób z ograniczeniem sprawności (zadania na poziomie lokalnym). 
Konwencja ONZ obliguje do dokonania głębokich zmian w systemie prawnym, stąd też 
niezbędne będzie uchwalenie jednolitej ustawy regulującej zarówno kwestie definicyjne, jak 
również wszystkie inne zagadnienia istotne dla położenia i funkcjonowania osób 
z ograniczeniem sprawności - konieczne będzie zwłaszcza wprowadzenie pozytywnego 
orzecznictwa ustalającego rzeczywisty potencjał i zindywidualizowane na tej podstawie 
uprawnienia osoby z niesprawnością (co z tego wynika), oddzielenie funkcji orzecznika 
(nowa instytucja) od płatnika świadczeń (ZUS) oraz uznanie świadczenia rentowego 
za niezbywalny ekwiwalent za utracone możliwości i wsparcie rehabilitacji.  

Zaproponowana matryca celów operacyjnych i zadań polityki adresowanej do osób 
z ograniczeniem sprawności oraz przypisanych tymże celom szczegółowych zadań 
i ich realizatorów ułatwić może opracowanie lokalnych strategii i programów, stwarzając 
równocześnie szansę ich dopasowania lokalnych możliwości i zasobów. 
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W stronę nowego modelu polityki społecznej. Sesja plenarna. Sala audytoryjna / 9 maja / 10:15-10:30 

prof. Dorota Podgórska 

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi 

Nowy model wsparcia społecznego dla osób z niepełnosprawnością a problem ,,złej" i 

,,dobrej" dobroczynności 

Referat dotyczy zmiany w założeniach pomocy udzielanej osobom z niepełnosprawnością, 
zarówno w zaspokajaniu ich potrzeb, zapobieganiu marginalizacji, jaki i - co najważniejsze - 
przywracaniu zdolności samoregulacji i kontroli nad własnym życiem. Jest to odejście 
od charytatywnego modelu  pomocy na rzecz modelu aktywizującego 
i upodmiotowiającego (empowerment). Nowy model wsparcia społecznego dla osób z 
niepełnosprawnością wyznaczony powinien być zatem -  w przekonaniu autorki - 
następującymi założeniami: 

1. Godność człowieka z niepełnosprawnością jak niezbywalna wartość; 2. Poszanowanie 
Praw Człowieka; Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych na straży naruszanych 
w przypadku tych osób Praw Człowieka; 3. Podmiotowość, wyrażona możliwością 
dokonywania wyborów i ponoszeniem odpowiedzialności za te wybory;  
4. Niepełnosprawność traktowana jako całość bio-psycho-społeczna i odpowiadające tej 
całości holistyczne podejście rehabilitacyjne; 5. Aktywizacja, włączenie, partycypacja, przy 
zasadzie rozsądnego dostosowania; 6. Różne formy pomocniczości i subsydiarności (w pracy 
socjalnej motywacyjne kontrakty socjalne); 7. Odrzucenie postawy litości i opieki 
charytatywnej. 

Wyraźny jest nurt buntu samych osób z niepełnosprawnością wobec litości (,,Piss o pity"), 
ale praktyka pozyskiwania środków na wsparcie dla tych osób, wraz z najpowszechniejszą 
tzw. reklamą społeczną w TV ukazujących niepełnosprawnych, często dzieci, oczekujących 
pomocy i pozyskiwaniem datków sms-owych. Z jednej strony wskazuje się na paradoks 
pomocy upośledzającej, z drugiej pojęcie chrześcijańskiej caritas, jako rodzaju 
bezinteresownej miłości do drugiego człowieka nadal pozostaje niekwestionowaną 
wartością i cennym zasobem kapitału społecznego. Czy tzw. organizacje charytatywne są 
charytatywne i co zrobić, aby wypaczenia dobroczynności nie zniszczyły wizerunku 
i wartościowej działalności dobrze działających stowarzyszeń i fundacji. Wskazane będzie 
również znaczenie kontroli obywatelskiej i organizacji typu watchdog. Podjęty zostanie 
problem ,,dobrej" i ,,złej" dobroczynności w ujęciu krytycznym, wraz z wynikającym z niego 
pytaniem o nowy model filantropii. 
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W stronę nowego modelu polityki społecznej. Sesja plenarna. Sala audytoryjna / 9 maja / 10:30-10:45 

dr Seweryn Rudnicki 

Wydział Humanistyczny AGH 

Niepełnosprawność i złożoność 

Celem wystąpienia jest przedstawienie możliwości zaadaptowanie elementów tzw. teorii 
złożoności (complexity theory) do analizy działania systemu instytucjonalnego wsparcia 
osób niepełnosprawnych w Polsce. Zgodnie z główną tezą referatu, wytwarzanie przez 
systemy instytucjonalne złożoności i obciążanie koniecznością jej redukowania samych osób 
niepełnosprawnych jest istotnym mechanizmem ich dyskryminacji. Dodatkowo, kluczowe 
problemy związane z efektywnością funkcjonowania instytucjonalnego wsparcia wynikają 
z nieumiejętnego radzenia sobie przez system instytucjonalny ze złożonością zjawiska, jakim 
jest niepełnosprawność. Empirycznej ilustracji do stawianych tez dostarczają dane zebrane 
w trakcie 60 wywiadów pogłębionych oraz 2 warsztatów przeprowadzonych z ekspertami 
w dziedzinie niepełnosprawności. Przeprowadzona analiza ma za zadanie wzbogacić 
refleksję nad niepełnosprawnością o nowe wątki teoretyczne, ale także wskazać kierunki 
pożądanych zmian w obszarze polityki społecznej. 
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W stronę nowego modelu polityki społecznej. Sesja plenarna. Sala audytoryjna / 9 maja / 10:45-11:00 

Aleksander Waszkielewicz 

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego 

Zabezpieczenie społeczne osób z niepełnosprawnościami 

Obecny system zabezpieczenia społecznego osób z niepełnosprawnościami, mimo 
wydatkowania dużych środków, jest nieefektywny i nie spełnia stawianych przed nim 
celów. Jego podstawą jest system ubezpieczenia społecznego, uzupełniony przez systemy 
zaopatrzeniowe oraz świadczenia z pomocy społecznej. System nie jest powszechny, 
odmiennie traktuje osoby w podobnej sytuacji. Spośród wielu obszarów wymagających 
wsparcia adresuje tylko brak możliwości wykonywania pracy z powodu niepełnosprawności, 
pomijając pozostałe. Opiera się na założeniu, że osoby z niepełnosprawnościami są 
niezdolne do pracy. Skutkiem tego i niejasnych zasad orzecznictwa, wiele osób 
z niepełnosprawnościami rezygnuje z aktywności na niepewnym rynku pracy,  
by zagwarantować sobie pewne, choć ograniczone świadczenie. System nasila zjawisko 
pułapki świadczeniowej i pod tym względem jest antyzatrudnieniowy. Stoi to 
w sprzeczności z prawami obywatelskimi, gwarantowanymi między innymi przez 
Konstytucję i Konwencję o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Rozwiązaniem jest taka 
zmiana systemu, która zapewni, że będzie on: (i) odpowiadał także na inne szczególne 
potrzeby, w tym wyższe koszty funkcjonowania, (ii) nagradzał, a nie karał za podjęcie pracy, 
(iii) zakładał zdolność, a nie niezdolność do pracy, (iv) ograniczał zjawisko pułapki 
świadczeniowej, (v) prawdziwie powszechny, (vi) traktował równo osoby w analogicznej 
sytuacji, (vii) skonstruowany w oparciu o całościową analizę kosztów systemu wsparcia, 
(viii) nie droższy od obecnego systemu. W opracowaniu zaproponowano, by w oparciu 
o środki obecnego systemu (takie jak: renty, dodatek pielęgnacyjny i świadczenia 
opiekuńcze, pomoc społeczna, ulga w podatku dochodowym, zasiłek dla bezrobotnych) 
skonstruować nowy system, na który składałyby się trzy świadczenia: (i) stała renta 
kompensująca wyższe koszty funkcjonowania, co do zasady niezależna od aktywności 
zawodowej, (ii) renta uwarunkowana stopniem zdolności do pracy, kompensująca 
ograniczoną możliwość generowania przychodów z pracy, wygaszana w przypadku 
osiągania przychodów, (iii) okresowy zasiłek dla bezrobotnych. 
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W stronę nowego modelu polityki społecznej. Sesja plenarna. Sala audytoryjna / 9 maja / 11:00-11:15 

Bartosz Mioduszewski 

Fundacja Aktywizacja 

Reforma systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami - punkt widzenia środowiska 

pozarządowego 

W środowisku organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką 
niepełnosprawności od dawna zdajemy sobie sprawę, że obecny system wsparcia osób 
z niepełnosprawnościami musi ulec radykalnej przebudowie. Dotychczasowe regulacje 
prawne, procedury organizacyjne i finansowe były projektowane w innej rzeczywistości 
społecznej i gospodarczej. Rozwiązania te nie odpowiadają współczesnej wiedzy 
o metodach i organizacji wsparcia osób z niepełnoprawnościami. Stoją często 
w sprzeczności z Konwekcją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Regulacje te ulegały 
wielu modyfikacjom i przekształceniom. Zmiany te najczęściej podyktowane były kwestiami 
finansowymi lub polityczną potrzebą doraźnych interwencji odpowiadających na bieżące 
problemy. Powszechna wiedza o konieczności zmian systemowych nie przełożyła się do tej 
pory na ich spójną wizję. 

Dyskutując o tych problemach, postanowiliśmy wesprzeć administrację państwową wiedzą 
i doświadczeniem organizacji pozarządowych oraz środowiska naukowego. W grudniu  
2013r. rozpoczęliśmy prace nad postulatami organizacji do nowego sytemu wsparcia osób 
z niepełnoprawnościami. Pierwszym wnioskiem, jaki wyciągnęliśmy, jest przekonanie,  
że fundamentem wszystkich zmian winno być ujednolicenie definicji niepełnoprawności 
w duchu Konwencji ONZ, a także jednolity system orzekania oparty o diagnozę 
funkcjonalną. Tylko taki takie rozwiązanie pozwoli na racjonalny i efektywny dobór 
wsparcia zgodny z indywidualnymi potrzeba osób z niepełnosprawnościami. W trakcie 
prezentacji zostaną zaprezentowane obszary, nad którymi pracujemy, i wstępna koncepcja 
koniecznych zmian. 
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Część I. Zdrowie, rehabilitacja i jakość życia osób niepełnosprawnych. Sala audytoryjna / 9 maja / 12:00-

12:15 

prof. Bogusław Frańczuk 

Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza 

Modrzewskiego 

Możliwości poprawy jakości życia w wybranych grupach osób z niepełnosprawnością 

narządu ruchu 

Wiele schorzeń w obrębie narządu ruchu wpływa na obniżenie sprawności fizycznej osób 
nimi dotkniętych. Dotyczy to także znacznej liczby osób starszych i w wieku podeszłym. 
Sprawność fizyczna rozumiana jest we współczesnej medycynie szeroko i jest ona istotnym 
elementem zdrowia obok sprawności społecznej i psychicznej. Schorzenia narządu ruchu 
mogą obniżać jakość życia związaną ze stanem zdrowia (Health Related Quality of Life). 
dzieje się tak z powodu objawów, wśród których dominują dolegliwości bólowe, 
ograniczenie zakresu poszczególnych ruchów, osłabienie siły mięśniowej i zaburzenia 
koordynacji ruchowej. W referacie przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące wpływu 
zabiegów ortopedycznych i działań w zakresie fizjoterapii na poprawę jakości życia między 
innymi poprzez leczenie operacyjne, reedukację chodu czy poprawę sprawności fizycznej 
osób dotkniętych niepełnosprawnością. 

dr hab. Magdalena Wilk-Frańczuk, prof. dr hab. Bogusław Frańczuk 
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Część I. Zdrowie, rehabilitacja i jakość życia osób niepełnosprawnych. Sala audytoryjna / 9 maja / 12:15-

12:30 

prof. Beata Tobiasz-Adamczyk 

Collegium Medicum UJ 

Jakość życia w chorobie nowotworowej na przykładzie doświadczeń kobiet leczonych 

z powodu raka piersi 

Pomimo znaczących osiągnięć w leczeniu raka piersi, nadal diagnoza ta i późniejsze 
postępowanie terapeutyczne wywołują wiele znaczących psychospołecznych konsekwencji, 
wynikających przede wszystkim z ,,niepewności przyszłości" i ryzyka nawrotu choroby. 
Ta nieprzewidywalność dalszej trajektorii choroby w wymiarze biologicznym jest przyczyną 
stygmatyzującej sytuacji dla kobiet, które przeszły różne formy leczenia z tej przyczyny. 
Stygmatyzacja w oparciu o kryterium ,,niepewności przyszłości", zmiany w obrazie ciała, 
wymagające niejednokrotnie rekonstrukcji utraconej piersi, utrata poczucia dotychczasowej 
tożsamości znacząco wpływają na jakość życia uwarunkowaną stanem zdrowia. 

Panelowe badania prowadzone wśród kobiet z rozpoznanym rakiem piersi (50 badanych) 
oraz u kobiet ze stwierdzonymi zmianami łagodnymi (100 badanych) w porównaniu do ich 
rówieśniczek niechorujących na tego typu choroby (126) pokazały, że jakkolwiek w  miarę 
upływu czasu (ok. półtora roku) od zastosowanego leczenia w porównaniu do okresu 
diagnozowania choroby, ogólna percepcja stanu zdrowia poprawiła się u kobiet leczonych 
z powodu raka piersi, a także obniżył się poziom odczuwanego lęku, depresji i dystresu. 

Równocześnie w półtora roku po leczeniu istotnie wzrosły ograniczenia w pełnionych rolach 
społecznych ze względu na problemy w zdrowiu fizycznym, a więzi emocjonalne uległy 
znaczącemu obniżeniu, szczególnie u kobiet owdowiałych. W odczuciu kobiet, które 
przeszły raka piersi wraz z upływem czasu nastąpiło znaczące obniżenie odczuwanego 
wsparcia społecznego, które było bardzo wysokie ze strony otoczenia w okresie 
diagnozowania choroby. 

Beata Tobiasz-Adamczyk, Katarzyna Zawisza, Marzena Florek 
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Część I. Zdrowie, rehabilitacja i jakość życia osób niepełnosprawnych. Sala audytoryjna / 9 maja / 12:30-

12:45 

Monika Brzyska 

Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński 

Jakość życia w mukowiscydozie 

Na mukowiscydozę, chorobę genetyczną, cierpi w Polsce niewiele ponad 1500 osób, z czego 
jedynie około 100 osiąga wiek 30 lat i więcej. U ponad 90% chorych występuje uciążliwa 
przewlekła choroba zatokowo-oskrzelowo-płucna i poważne dolegliwości brzuszne. 
Niewiele badań analizuje konsekwencje społeczne tej choroby u dzieci, adolescentów 
i młodych ludzi, mimo że reżim leczenia znacząco wpływa na codzienne funkcjonowanie.  
Prezentowane badanie przeprowadzone zostało za pomocą samozwrotnego 
kwestionariusza rozpowszechnionego wśród rodzin opiekujących się chorymi lub wśród 
samych chorych związanych z Fundacją Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę 
,,Matio", w celu oceny różnych wymiarów jakości życia i codziennego funkcjonowania 
chorych z mukowiscydozą. Na przesłany kwestionariusz odpowiedziało 103 rodziców 
chorych dzieci w wieku 5-13 lat, 55 nastolatków oraz 43 osoby dorosłe.  

Społeczny odbiór chorych według badanych wynika z częstego kaszlu oraz obrazu ciała 
związanego z poczuciem chudości, wyróżniającego chorego od innych, a także faktu,  
że ponad połowa dzieci i nastolatków oraz 44% dorosłych przez co najmniej miesiąc w skali 
roku musi pozostawać w domu z powodu infekcji. Zdecydowana większość (86%) rodziców 
wskazywała na wykluczenie dziecka z grupy rówieśniczej i zabawowej z powodu 
ustawicznego kaszlu (rówieśnicy nie chcą się bawić z ich dzieckiem), a 13% przyznało,  
że kaszlące ustawicznie dziecko jest narażone na wyśmiewanie przez rówieśników. Rodzice 
dzieci zdrowych zakazują kontaktu z ,,kaszlącym dzieckiem" obawiając się zarażenia 
chorobą. Wyśmiewanie przez otoczenie typowego dla tych chorych kaszlu zgłaszało 22% 
nastolatków i 30% osób dorosłych. Według 35% nastolatków i 56% osób dorosłych kaszel 
jest przyczyną unikania z nimi kontaktów przez ludzi w różnych sytuacjach społecznych,  
co dowodzi to, że objawy choroby niewłaściwie interpretowane są podstawą zrywania 
interakcji społecznych, stygmatyzacji i wykluczenia. W każdej z grup wiekowych poczuciu 
stygmatyzacji i wykluczenia społecznego towarzyszyła niższa ocena jakości życia.  
  
Monika Brzyska, Mikołaj Głowacki, Piotr Brzyski, Beata Tobiasz-Adamczyk. 



 37 

Część I. Zdrowie, rehabilitacja i jakość życia osób niepełnosprawnych. Sala audytoryjna / 9 maja / 12:45-

13:00 

prof. Ewa Nowicka 

Instytut Socjologii UW / Collegium Civitas 

Wizerunek osób niepełnosprawnych w dyskursie asystentów 

Referat będzie dotyczył wizerunku osoby niepełnosprawnej, który wyłania się z wywiadów 
z asystentami ON, pracującymi w warszawskim programie ,,Asystent" oraz w Biurze 
ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego. Badanie zostało 
przeprowadzone w roku 2012 podczas seminarium badawczego ze studentami Instytutu 
Socjologii UW. Zostaną wyróżnione wspólne tendencje, kierunki i sposoby opisu osób 
niepełnosprawnych w wypowiedziach asystentów pracujących w obydwu programach, 
stereotypy osoby niepełnosprawnej i mechanizmy konstruowania wypowiedzi przez 
asystentów. Będę się starała odpowiedzieć na pytanie, czy z dyskursu asystentów można 
wyodrębnić jedną wspólną ,,definicję" osoby niepełnosprawnej oraz czym różnią się w tym 
aspekcie wypowiedzi asystentów z BON oraz programu stołecznego. 
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Część I. Zdrowie, rehabilitacja i jakość życia osób niepełnosprawnych. Sala audytoryjna / 9 maja / 13:00-

13:15 

dr Jakub Niedbalski 

Instytut Socjologii UŁ 

Analiza wybranych psychospołecznych funkcji sportu osób niepełnosprawnych 

Osoby niepełnosprawne stanowią znaczny odsetek populacji naszego kraju. Mimo swej 
liczebności, jest to grupa osób wielokrotnie odczuwająca skutki stygmatyzacji oraz 
istniejących stereotypów, a przez to narażona na społeczną marginalizację. Z tego względu 
nieustannie podejmuje się próby przeciwdziałania ich wykluczeniu i włączeniu w główny 
nurt życia społecznego. Jednym z takich działań jest upowszechnianie aktywności ruchowej, 
która stanowi nie tylko szansą na utrzymanie sprawności fizycznej i zdrowia, ale także 
na integrację społeczną osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa. Uprawianie 
sportu przez osoby niepełnosprawne prowadzi do wzmocnienia psychicznego, redukuje 
negatywne emocje, a przy tym wspomaga proces rozwoju więzi społecznych.  

Celem badań jest wskazanie roli sportu w życiu osób z niepełnosprawnością fizyczną,  
a także określenie jak jego uprawianie wpływa na zmianę sposobu postrzegania człowieka 
niepełnosprawnego przez osoby pełnosprawne.  

Rola sportu uprawionego przez osoby niepełnosprawne określona została w ramach kilku 
wybranych psychospołecznych kontekstów, które wyodrębnione zostały jako kategorie 
analityczne na podstawie prowadzonych badań.  

W badaniach wykorzystane zostały dane jakościowe zdobyte za pomocą techniki wywiadu 
swobodnego oraz obserwacji jawnej przeprowadzone wśród osób niepełnosprawnych 
uprawiających sport. Ramą analityczną uczyniono mieszczącą się w paradygmacie 
interpretatywnym teorię symbolicznego interakcjonizmu. 
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Część II. Społeczne i technologiczne uwarunkowania aktywności osób niepełnosprawnych. Sala 205 / 9 maja 

/ 12:00-12:15 

prof. Marek Wysocki 

Politechnika Gdańska Wydział Architektury 

Warunki kształtowania środowiska zabudowanego zgodnego z potrzebami osób 

z niepełnosprawnością 

Działania projektowe urbanistów i architektów powinny iść w kierunku tworzenia pełnej 
dostępności przestrzeni publicznej, która spełni oczekiwania wszystkich użytkowników, bez 
względu na wiek, stan zdrowia czy ograniczenia mobilności lub percepcji. Powszechna 
dostępność przestrzeni warunkuje prawidłowy rozwój jednostki i całych wspólnot oraz 
sprzyja tworzeniu zintegrowanego społeczeństwa obywatelskiego. Dla poprawy 
bezpieczeństwa, zwiększenia dostępnych miejsc pracy, a tym samym ograniczenia 
wykluczenia społecznego osób z niepełnosprawnością, należy dążyć do kształtowania 
środowiska opartego na zasadach projektowania uniwersalnego. Polskie prawo budowlane 
w tym względzie nie gwarantuje jakościowo dobrej przestrzeni przygotowanej do pełnej 
integracji społecznej osób z niepełnosprawnością. W referacie omówione zostaną zjawiska 
występujące w procesie inwestycyjnym wpływające na jakość przestrzeni publicznej 
w kontekście dostępności. Projektowanie przestrzeni przyjaznej osobom 
z niepełnosprawnością powinno być oparte na konsekwentnym wdrażaniu odpowiednich 
standardów dostępności. W artykule przedstawione zostaną dobre praktyki służące 
poprawie warunków funkcjonowania osób z niepełnosprawnością w przestrzeni publicznej, 
w tym wdrażane przez autora standardy dostępności. Podniesiony zostanie również 
problem kształcenia architektów w zakresie projektowania uniwersalnego oraz 
wykorzystania w tym procesie doświadczeń osób starszych i niepełnosprawnych.  
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Część II. Społeczne i technologiczne uwarunkowania aktywności osób niepełnosprawnych. Sala 205 / 9 maja 

/ 12:15-12:30 

Maciej Kasperkowiak 

Polska Fundacja Osób Słabosłyszących 

Dostępność przestrzeni publicznej dla osób słabosłyszących 

Komunikacja jest podstawą życia w społeczeństwie. Osoby słabosłyszące, z powodu 
niedosłuchu napotykają na szereg barier w komunikacji słownej w przestrzeni publicznej, 
co stanowi realne zagrożenie wykluczenia społecznego tej licznej grupy naszego 
społeczeństwa.  

O ile istnieje świadomość i rozwiązania w zakresie indywidualnego wsparcia osoby 
słabosłyszącej poprzez stosowanie np. aparatów słuchowych, o tyle rozwiązania 
umożliwiające pokonywanie barier w komunikacji w przestrzeni publicznej są w Polsce mało 
popularne lub niedostępne. Podobnie jak osoba na wózku inwalidzkim nie jest w stanie 
swobodnie funkcjonować w przestrzeni publicznej bez odpowiedniego dostosowania tej 
przestrzeni, tak osoba słabosłysząca, pomimo stosowania aparatu słuchowego wymaga 
w tejże przestrzeni dodatkowych środków wsparcia w postaci odpowiedniego oznakowania, 
przekazu tekstowego, czy systemów wspomagających słyszenie, które powinny być 
stosowane w obiektach użyteczności publicznej – placówkach edukacyjnych, placówkach 
kultury, transporcie publicznym, urzędach, miejscach kultu itp. 
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Część II. Społeczne i technologiczne uwarunkowania aktywności osób niepełnosprawnych. Sala 205 / 9 maja 

/ 12:30-12:45 

Beata Michalec / Maciej Myśliwiec 

Fundacja Nowe Spojrzenie / Wydział Humanistyczny AGH 

Jak dostępność architektury miejskiej oraz publicznie dostępnych usług wpływa na życie 

osób niewidomych i ich społeczne otoczenie? 

Dostępność i eliminowanie barier znajduje się w samym centrum Strategii Komisji 
Europejskiej, która określiła je jako pierwszy i podstawowy obszar działania na najbliższe 
dziesięciolecie. Dostępność oznacza, że osoby z niepełnosprawnościami mogą na równych 
prawach z innymi korzystać z obiektów i usług, środowiska fizycznego, transportu, 
technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych. Niestety obsługa osób 
niewidomych przez instytucje i przedsiębiorstwa w Polsce nie jest prowadzona 
na zadowalającym poziomie dla żadnej ze stron. Oferowane usługi nie są w pełni dostępne 
dla osób niewidomych, gdyż pracownicy takich instytucji nie mają wiedzy jak obsługiwać 
klientów z takim rodzajem niepełnosprawności. To implikuje obustronną frustrację 
i wpływa na wykluczenie osób niewidomych z pełnego uczestnictwa w życiu społecznym 
poprzez brak możliwości samodzielnego funkcjonowania, pracy i zarabiania – tak, aby 
implikować zmianę postrzegania osób niewidomych z nieprzydatnych na wnoszących swój 
wkład w rozwój i budowanie społeczeństwa. 

Nasze wystąpienie chcielibyśmy podzielić na trzy części. W pierwszej części skupimy się 
na naukowym i społecznym definiowaniu dostępności, równości, a także wynikającej z niej 
dyskryminacji oraz stereotypów związanych z osobami niewidomymi. W drugiej 
chcielibyśmy przedstawić, jak rozumieją dostępność osoby niewidome, w jaki sposób 
definiują oni miejsca przyjazne i dostępne oraz czego oczekują od osób odpowiedzialnych 
za wprowadzanie w życie założeń Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych. Na koniec 
chcielibyśmy skupić się na roli i wadze wzajemnego zrozumienia pomiędzy twórcami polityk 
wobec osób z niepełnosprawnościami, a osobami niewidomymi, w kontekście podnoszenia 
jakości życia osób niewidomych. 
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Część II. Społeczne i technologiczne uwarunkowania aktywności osób niepełnosprawnych. Sala 205 / 9 maja 

/ 12:45-13:00 

Bogumiła Matuszewska 

DrOmnibus Sp. z o.o. 

DrOmnibus - terapia z tabletem 

Wystąpienie dotyczyć będzie wykorzystania nowych technologie w terapii na przykładzie 
rozwiązania DrOmnibus, czyli kompleksowego systemu do zarządzania terapią opartego 
o interaktywne gry na tablety służącego do wspierania terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju 
i/lub zachowania (w tym autyzm, ADHD, upośledzenie umysłowe) w grupy wczesnego 
wspomagania. Referat ukaże zaplecze merytoryczne programu (przedstawienie 
specjalistów pracujących nad narzędziem, omówienie matrycy umiejętności, zraportowanie 
wyników testów w wybranych ośrodkach terapeutycznych i organizacjach pozarządowych), 
a także zaprezentuje funkcjonalności gier i systemu śledzenia postępów oraz pokaże 
możliwości zastosowania rozwiązania na zajęciach terapeutycznych oraz w domu bez 
obecności terapeuty. W konkluzjach ukazane zostaną wady i zalety wykorzystywania 
rozwiązań na tablety na zajęciach, potencjał na etapie terapii właściwej i wczesnego 
diagnozowania, miejsce narzędzi mobilnych na palecie różnorodnych rozwiązań 
terapeutycznych. 
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Część II. Społeczne i technologiczne uwarunkowania aktywności osób niepełnosprawnych. Sala 205 / 9 maja 

/ 13:00-13:15 

Marek Kalbarczyk 

Altix oraz Fundacja Szansa dla Niewidomych 

Świat dla wszystkich - technologia oraz wykształcenie gwarancją emancypacji 

niepełnosprawnych 

Niektórzy uważają, że niepełnosprawni są nadal dyskryminowani. Sądzę, że chodzi raczej 
o niezrozumienie naszej sytuacji i to zarówno w wymiarze globalnym (myślę o środowisku 
jako pewnej zwartej grupie społecznej), jak i indywidualnym. Czy to dyskryminacja, czy tylko 
utrudnienie, nie ma większego znaczenia, gdy brakuje dążenia do zmian. Technologia 
oferuje mnóstwo rozwiązań przeznaczonych dla inwalidów. Skutki inwalidztwa są 
niwelowane przez tysiące produktów, jednak czy są one udostępniane niepełnosprawnym 
i przez nich używane? Są, ale gdzie indziej, a u nas w niewystarczającym stopniu. 
Powinniśmy wziąć do serca przykłady z innych krajów, a już to spowoduje, że pojawi się 
szansa na poprawę. 

Z technologią wiąże się wykształcenie. Nie ma na nie szans, gdy nie walczy się ze skutkami 
inwalidztwa. Niewidomy może studiować z powodzeniem, ale gdy damy mu niezbędne 
narzędzia do czytania, spowodujemy, że strony internetowe spełnią normy dostępności,  
a przede wszystkim gdy zaakceptujemy jego obecność w progach uczelni. Bywa jednak 
różnie. Tak więc sukces wynikający z wykształcenia i technologii jest możliwy, ale pod 
warunkiem zaangażowania innych. Pomoc nadejdzie, gdy wszyscy zrozumieją jej 
konieczność. Właśnie wtedy władze znajdą środki finansowe na poprawę sytuacji. W Polsce 
jesteśmy dla niepełnosprawnych mili, ale gdy chodzi o pomoc, nie mamy pieniędzy.  

Są zatem dwa odrębne problemy: zrozumienie otoczenia i znalezienie środków finansowych 
na pomoc oraz wspomaganie inwalidów w wysiłkach, by byli sprawni. Niestety, utrwaliła się 
niekorzystna norma, że niepełnosprawny może unikać odpowiedzialności i dbałości 
o samego siebie. Postawa roszczeniowa jest najwyraźniej złym doradcą. Lepszym sposobem 
jest pracowitość i wskazywanie ścieżek wyjścia z impasu. Wtedy inwalidzi stają się sprawni, 
zdobywają wykształcenie i znajdują pracę, a co za tym idzie, zakładają rodziny, realizują 
swoje ambicje i nie mają powodu do narzekań. 
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Część III. Rodzina: współpraca ze służbami społecznymi i optymalizacja działań integracyjnych. Sala 

audytoryjna / 9 maja / 14:30-14:45 

prof. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska, dr Grażyna Mikołajczyk-Lerman 

Instytut Socjologii UŁ 

Inwestowanie w dzieci - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i biedzie teraz 

i w przyszłości 

Zalecenie Komisji Europejskiej pt. ,,Inwestowanie w dzieci- przerwanie cyklu marginalizacji" 
zobowiązuje państwa członkowskie do opracowania strategii przeciwdziałania ubóstwu 
i wykluczeniu społecznemu dzieci w oparciu o prawa dziecka i zasadę wyrównywania szans 
dzieci, które znajdują się w szczególnie niekorzystnych warunkach. Wśród nich zwraca się 
uwagę na dzieci z niepełnosprawnością. Nie ulega wątpliwości, że szczególnego wsparcia 
wymagają te spośród nich, które żyją w warunkach ubóstwa. Badania prowadzone wśród 
ludności zamieszkującej zdegradowane fizycznie i społecznie środowiska wielkomiejskie 
dokumentują występowanie dużej liczby osób niepełnosprawnych, zarówno wśród dzieci, 
jak i wśród dorosłych. Dzieci z niepełnosprawnością żyją tam w warunkach urągających 
wszelkim normom. Władze lokalne zdają się nie dostrzegać problemu. Jak twierdzi 
A. Jamrozik, autor teorii konwersji rezydualnej, jeśli problem społeczny dotyczy ludności 
ubogiej, wykluczonej społecznie jest on prywatyzowany, czyli oskarża się same ofiary 
o swój los, jeśli natomiast dotyczy przedstawicieli klasy średniej, jest on 'uspołeczniany", 
czyli podejmowane są działania legislacyjne, mające na celu wprowadzenie zmiany. Z taką 
sytuacją mamy do czynienia obecnie w Polsce. Dopóki przedstawicielki klasy średniej  
nie podjęły akcji protestacyjnej w sprawie wysokości świadczenia opiekuńczego z tytułu 
niepełnosprawności dziecka, rodzice dzieci niepełnosprawnych z klasy niższej oskarżani byli 
o tzw. roszczeniowość i nieuzasadnione wymagania. Można mieć nadzieję, że nowe 
rozwiązania prawne przyczynią się w jakimś stopniu do wyrównywania szans dzieci 
z niepełnosprawnością, żyjących w warunkach ubóstwa. 
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Część III. Rodzina: współpraca ze służbami społecznymi i optymalizacja działań integracyjnych. Sala 

audytoryjna / 9 maja / 14:45-15:00 

prof. Zofia Kawczyńska-Butrym 

Instytut Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Słodowskiej 

Niepełnosprawność - kontekst migracyjny 

Są dwie kwestie, które łącza niepełnosprawność i migracje. Pierwsza - to migracja jako 

ryzyko utraty zdrowia fizycznego i psychicznego (wskazują na to doniesienia z literatury), 

druga - to miejsce migrantów (szczególnie nieudokumentowanych) w systemie ochrony 

zdrowia w zależności od modelu  opieki zdrowotnej w kraju przyjmującym i w kraju 

pochodzenia. Celem prezentacji będzie jedynie ukazanie problemu. Są bowiem przypadki, 

gdy migrant powraca do kraju pochodzenia z dysfunkcją  i nie dysponuje formalną 

możliwością korzystania z systemu opieki zdrowotnej i systemu zabezpieczeń społecznych.
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Część III. Rodzina: współpraca ze służbami społecznymi i optymalizacja działań integracyjnych. Sala 

audytoryjna / 9 maja / 15:00-15:15 

dr Katarzyna Piątek 

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 

Szanse i zagrożenia w funkcjonowaniu kobiet z niepełnosprawnością w społeczności 

lokalnej. Przypadek podregionu bielskiego 

Zdefiniowanie terminu ,,niepełnosprawność" jest kwestią bardzo złożoną, dlatego mówiąc 
o rozumieniu tego pojęcia, powinniśmy uwzględnić zmiany związane z pojmowaniem takich 
terminów, jak zdrowie i choroba. Zwłaszcza w tej części definicji zdrowia, która na równi 
z pełnią samopoczucia fizycznego i umysłowego stawia samopoczucie społeczne.  

Opierając się na badaniach własnych pt. ,,Psychospołeczne uwarunkowania adaptacji 
i integracji kobiet z orzeczoną niepełnosprawnością w społeczności lokalnej", 
przeprowadzonych w podregionie bielskim, autorka stara się zarysować szanse i zagrożenia 
jakie napotykają w codziennym funkcjonowaniu kobiety z niepełnosprawnością fizyczną 
w stopniu umiarkowanym i znacznym.  Analiza prowadzona jest w czterech głównych 
obszarach aktywności kobiet obejmujących: życie osobiste, rodzinne, zawodowe oraz 
funkcjonowanie w społeczności lokalnej. 

Kobiety niepełnosprawne, to grupa wybitnie narażona na społeczne restrykcje, z alienacją 
włącznie. Mamy tu do czynienia z podwójnym wykluczeniem: wykluczeniem 
dysfunkcyjnego elementu społeczności lokalnej /przyczyny: lęk przed chorobą, negatywne 
emocje i reakcje innych wywołane, na przykład deformacją lub dysfunkcją ciała, problem 
z komunikacją, presja konieczności pomocy, wyższe koszty utrzymania i inne/ oraz 
wykluczeniem kobiety (przyczyny: niezdolność do pełnienia tradycyjnych, przypisanych 
społecznie ról, nieatrakcyjność /subiektywna lub obiektywna/, nieadekwatność wobec 
wzorców kobiecości, itp.).  

Eksploracja wyróżnionych obszarów wydaje się istotna z punktu widzenia wyznaczania 
kierunków polityki społecznej dotyczących osób z niepełnosprawnością zarówno 
na poziomie lokalnym, jak i centralnym. 
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Część III. Rodzina: współpraca ze służbami społecznymi i optymalizacja działań integracyjnych. Sala 

audytoryjna / 9 maja / 15:15-15:30 

Anna Kasten 

Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą 

Niepełnosprawne matki w Polsce i w Niemczech - zarys problemu na tle Konwencji 

o Prawach Osób Niepełnosprawnych 

Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych została ratyfikowana zarówno przez Polskę 
jak również przez Niemcy, z tym wyjątkiem, że Polska złożyła oświadczenie interpretacyjne 
oraz zastarzeżenie do art. 23 ust. 1 Konwencji, w którym jest mowa o prawie osób 
niepełnosprawnych do założenia rodziny. Ta regulacja prawna skłania do pytania,  
pod jakimi warunkami może kobieta pragnąć potomstwa i w jakim stopniu jej 
niepełnosprawność jest w tym dla niej przeszkodą i sprawia, że jest ona wykluczona z grona 
osób, które mają prawo do założenia rodziny. W Niemczech rozwinęła się debata o prawo 
do asystencji rodzicielskiej (Recht auf Elternassistenz). Prawo to ma na celu umożliwić 
rodzicom niepełnosprawnym wykonywanie ich władzy rodzicielskiej. Również w Polsce 
temat ten nie jest tematem tabu. Według regulacji prawnej w Polsce sama 
niepełnosprawaność nie jest przyczyną zakazu wykonywania władzy rodzicielskiej, jednak 
nadal istnieje brak wrażliwości na temat prawa do macierzyństwa_rodzicielstwa dla osób 
z niepełnosprawnością. Z perspektywy porównawczej przedstawię jak wspiera matki 
niepełnosprawne prawo polskie i niemieckie w wykonywaniu ich władzy rodzicielskiej. 
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Część III. Rodzina: współpraca ze służbami społecznymi i optymalizacja działań integracyjnych. Sala 

audytoryjna / / 15:30-15:45 

Monika Piega 

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 

Kompetencje społeczne studentów z niepełnosprawnością ruchową w aspekcie 

ich doświadczeń w bliskich relacjach rodzinnych i intymnych 

Badania przeprowadzono w 2007 roku, w trzech grupach badawczych: kontrolnej 
studentów sprawnych, studentów niepełnosprawnych ruchowo (edukacja w trybie 
indywidualnym), studentów niepełnosprawnych ruchowo (nauczanych w szkole masowej). 
Były to osoby z niepełnosprawnością wrodzoną, nabytą, stopniem niepełnosprawności 
lekkim, umiarkowanym i znacznym. Do badań wykorzystano Kwestionariusz Kompetencji 
Społecznych Anny Matczak (wynik ogólny, skale: Asertywność, Intymność, Ekspozycja 
Społeczna). Poziom kompetencji społecznych osób sprawnych okazał się wyższy niż poziom 
tychże kompetencji u osób niepełnosprawnych ruchowo. Płeć jest czynnikiem istotnie 
różnicującym poziom kompetencji społecznych w badanych grupach. Kobiety uzyskały 
w badaniach wyższe wyniki ogólne niż mężczyźni. Badane kobiety uzyskały także wyższe 
wyniki w skali Intymność. Osoby posiadające rodzeństwo mają istotnie wyższy poziom 
umiejętności interpersonalnych. Jedynie w przypadku asertywności, nie stwierdzono 
istotnych różnic. Osoby badane posiadające intymnego partnera mają istotnie wyższe 
wyniki we wszystkich skalach KKS. Nie wykazano istotnych różnic w poziomie kompetencji 
społecznych pomiędzy osobami mieszkającymi z rodzicami, a osobami mieszkającymi 
z partnerem. Istotną różnicę w poziomie kompetencji społecznych w sytuacjach ekspozycji 
społecznej wykazano pomiędzy osobami mieszkającymi bez rodziców i partnera, a osobami 
zamieszkującymi  z bliskimi (rodzice lub partner). 
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Część III. Rodzina: współpraca ze służbami społecznymi i optymalizacja działań integracyjnych. Sala 

audytoryjna / / 15:45-16:00 

Maria Pawłowicz 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie 

O projekcie, który stał się programem. Dobre praktyki pracy socjalnej z osobami 

z zaburzeniami psychicznymi ich rodzinami i opiekunami 

Choroby psychiczne, zwłaszcza schizofrenia dotyka ludzi młodych, na progu ich dorosłości. 
Jest  chorobą, która wkracza często podstępnie i brutalnie niszczy życie chorego i jego 
rodziny. Rodzina - zwłaszcza na początku choroby psychicznej, doświadcza stresu 
porównywalnego ze stratą kogoś bliskiego. Aby pomóc takim rodzinom od 2008r. powstały 
i były realizowane w jednej z Filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, 
projekty socjalne pod tytułem “Życie może mieć jaśniejszą stronę”, “Sprostać wyzwaniu”, 
“Odkrywanie naszych możliwości”, “Znaczenie Rodziny”. Z badanych przez pracowników 
socjalnych dokumentów /wywiadów środowiskowych, notatek służbowych/ oraz 
z obserwacji wynika, że rodziny uczestniczące w realizowanych projektach w latach 2008 - 
2011 – lepiej radzą sobie z problemami, poprawiły się relacje w rodzinach i funkcjonowanie 
tych rodzin. Pozytywnej zmianie uległ stosunek do osoby chorej. Poleceniem Dyrektora 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w 2012r. wdrożono do realizacji projekt 
„Znaczenie Rodziny” we wszystkich Filiach MOPS. W latach 2012 i 2013 – uczestniczyło 
w grupach wsparcia 211 osób. Na bazie tych doświadczeń zaprojektowany został w 2014r. 
Program Aktywności Lokalnej "Znaczenie Rodziny". Z programu głównie korzystają osoby 
z zaburzeniami psychicznymi. Drugą grupę stanowią ich rodziny i opiekunowie. Celem 
głównym programu jest podniesienie aktywizacji społecznej i wzrost integracji społecznej 
osób z zaburzeniami psychicznymi ich rodzin i opiekunów zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. Program aktywności lokalnej „Znaczenie Rodziny ” został ujęty w budżecie 
projektu systemowego „Pora na aktywność” i jest współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  
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Część IV. Aktywność zawodowa jako podstawa włączenia społecznego. Sala 205 / / 14:30-14:45 

prof. Olga Kowalczyk 

Katedra Socjologii i Polityki Społecznej UE Wrocław 

Zatrudnienie osoób z niepełnosprawnosciami w Polsce w latach 2004-2013 

na przykładzie woj. dolnoslaskiego 

W artykule próbowano dokonać diagnozy w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych 
w województwie dolnośląskim w latach 2004 - 2013, na tle sytuacji w całym kraju. 
Próbowano również zbadać stan realizacji zadań ustawowych w zakresie rehabilitacji 
zawodowej i społecznej i określić ich wpływ na aktywność w zatrudnieniu badanej grupy. 
Ponadto, celem "raportowanych" badań było ustalenie cech społecznych pracujących osób 
z niepełnosprawnościami: wieku, płci, wykształcenia, zawodu, miejsca pracy, uzyskiwanych 
zarobków, etc. Wykorzystywano dane statystyczne zbierane przez PFRON oraz GUS BAEL, 
Bazę Danych Lokalnych GUS, NSP. Ze względu na stosowaną różną metodologię 
gromadzenia danych w każdym systemie, uzyskany obraz jest niepełny i co ważniejsze,  
w niektórych fragmentach ze sobą sprzeczny. Niestety istnieje niewiele źródeł informacji 
statystycznych dotyczących badanej zbiorowości w ujęciu regionalnym, z tego powodu 
potrzebne jest prowadzenie autorskich badań terenowych. W artykule zaprezentowano 
najważniejsze wnioski płynące z jednego z nich, niestety niektórych poszukiwanych 
informacji nie udało się ustalić, wskazano rekomendacje do zmiany istniejących rozwiązań 
systemowych. 

Słowa kluczowe: niepełnosprawność, zatrudnienie, PFRON, BAEL, Dolny Śląsk 
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Część IV. Aktywność zawodowa jako podstawa włączenia społecznego. Sala 205 / / 14:45-15:00 

dr Katarzyna Roszewska 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

Kształt rozwiązań prawnych a prawo osób z niepełnosprawnościami do pracy 

Osoby z niepełnosprawnościami napotykają na poważne problemy przy poszukiwaniu, 
podjęciu i utrzymaniu zatrudnienia.  Nie istnieje również spójna regulacja  promująca 
przedsiębiorczość osób z niepełnosprawnościami. Pomimo istniejących w naszym kraju 
różnych form wsparcia zatrudnienia, zważywszy na skalę zaangażowanych środków 
finansowych w szczególności w subsydiowanie wynagrodzeń, odsetek aktywnych 
zawodowo osób z niepełnosprawnościami należy do najniższych w Europie. W polityce 
społecznej państwo koncentruje się przede wszystkim na celu, jakim jest zachowanie 
wskaźnika miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych bez analizy sytuacji, na ile praca  
ta (subsydiowana przez państwo) odpowiada kwalifikacjom kandydatów, umożliwia 
godzenie pracy z procesem rehabilitacji oraz czy zapewnia podnoszenie kwalifikacji 
zawodowych.  W zbyt małym stopniu państwo angażuje się w podnoszenie rzeczywistej 
konkurencyjności pracy świadczonej przez osoby niepełnosprawne (poprzez zapewnianie 
pomocy przy  podnoszeniu kwalifikacji, wsparciu przy poszukiwaniu zatrudnienia 
adekwatnego do posiadanych kwalifikacji, zagwarantowaniu dostępności ofert pracy) 
i włączaniu osób niepełnosprawnych w otwarty rynek pracy. Ciągle zbyt mało uwagi 
poświęca się zapewnieniu odpowiednich warunków do wykonywania pracy osobom 
niepełnosprawnym, znoszeniu barier w dostępie do pracy, dostosowaniu systemu wsparcia 
do aktualnych tendencji na rynku pracy, na którym dominują  przedsiębiorstwa MŚP oraz 
wysoki wskaźnik osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Obecny system 
wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest nieefektywny. A odpowiedzialne są za 
to jest w dużej mierze obowiązujące rozwiązania prawne.  Dodatkowo wyizolowane 
rozwiązania prawne, traktujące osoby z niepełnosprawnościami jako „ciężar” polityki 
społecznej państwa  wpływają również negatywnie na postrzeganie takiej grupy osób jako 
znajdującej się poza głównym nurtem pracy. 
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Część IV. Aktywność zawodowa jako podstawa włączenia społecznego. Sala 205 / / 15:00-15:15 

dr Beata Nowak 

Instytut Pedagogiki UJ 

Jakość życia na progu dorosłości osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

lekkim 

Punktem wyjścia do poszukiwania sposobów podniesienia poziomu jakości życia osób 
z niepełnosprawnością umysłową jest analiza jej uwarunkowań i wyznaczników, z których 
można wyodrębnić dwie istotne grupy. Dotyczą one zarówno sytuacji podmiotowej  
i społeczno-edukacyjnej i determinują funkcjonowanie człowieka. Szczególnego znaczenie 
nabiera subiektywne doświadczanie świata, podmiotowe istnienie i przeżywanie zdarzeń w 
nim zachodzących przez osoby niepełnosprawne. Poznanie odczuć, jakich osoby 
z niepełnosprawnością doświadczają w różnych sytuacjach życiowych pozwala 
na zrozumienie ich potrzeb, motywacji, ale w szczególności na modyfikację oddziaływań 
edukacyjno- rehabilitacyjnych. Przeprowadzone badania, miały na celu poznanie poczucia 
jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w okresie wczesnej 
dorosłości. Badaniami objęto osoby funkcjonujące na otwartym rynku pracy - samodzielnie 
zarobkujące lub pozostające bez pracy, zamieszkujące z rodziną generacyjną, w normie 
intelektualnej (2 grupy) i z upośledzeniem umysłowym (2 grupy). Zasadniczą grupę 
badanych stanowiło 160 osób. W wynikach badań uzyskano obraz poczucia jakości życia 
osób z upośledzeniem umysłowym, na który istotny wpływ ma możliwość zarobkowania 
i samodzielnego utrzymania się. Zatem główne implikacje dla działań rehabilitacyjnych 
w tym obszarze przedstawiono dwukierunkowo: jako proces oddziaływań na samą 
jednostkę i przygotowania jej do pełnienia roli pracownika i aktywnego członka 
społeczeństwa oraz koniecznych zmian systemu wsparcia społecznego jako warunku 
podniesienia jakości życia osób w okresie wczesnej dorosłości. Są to kierunki istotne dla 
procesu normalizacji życia ludzi z niepełnosprawnościami, którą winno rozpatrywać na 
płaszczyźnie tworzenia jego jakości. 
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Część IV. Aktywność zawodowa jako podstawa włączenia społecznego. Sala 205 / / 15:15-15:30 

dr Dorora Wiszejko-Wierzbicka 

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej 

Bio-ekologiczny model aktywizacji zawodowej osób z zespołem Aspergera 

Aktywizacja osób cierpiących na zaburzenie ze spektrum autyzmu, jakim jest zespół 
Aspergera  wymaga podejmowania działań w różnych obszarach. Odwołując się do bio-
ekologicznego modelu rozwoju człowieka (Urie Bronfenbrenner), można mówić 
o co najmniej pięciu systemach, w których powinna zachodzić interwencja zorientowana 
na efektywną zmianę sytuacji niepełnosprawnej osoby nieaktywnej zawodowo: biosystem 
(sytuacja zdrowotna), mikrosystem (rodzina, rówieśnicy, osoby najbliższe), mezosystem 
(rynek pracy i pracodawcy), egzosystem (sytuacja społeczno-gospodarcza i polityczna) oraz 
makrosystem (prawo, przekonania i postawy społeczne). Zespół Aspergera (w skrócie ZA) 
jest najłagodniejszą z form całościowego zaburzenia rozwojowego, czyli spektrum autyzmu. 
Charakterystyczne objawy ZA, to trudności w relacjach interpersonalnych, wynikające 
z deficytów poznawczych, takich jak nieumiejętność odczytywania emocji czy intencji 
innych ludzi, ograniczone myślenie abstrakcyjne, a także brak elastyczności czy łatwości 
w dostosowaniu się do nowych warunków. 

W ramach prezentacji zostaną przedstawione wyniki, pochodzące z blisko dwuletniego 
(2012 - 2014) projektu przeprowadzonego przez Fundację SYNAPSIS wraz z Fundacją 
,,Aktywizacja", którego celem było przygotowanie i wprowadzenie na rynek pracy sześciu 
osób z ZA. Do projektu przystąpiło dwanaście osób, posiadających diagnozę ZA.  
W projekcie zastosowano model bio-ekologiczny, w ramach którego  udzielano wsparcia 
zarówno osobom z ZA, ich rodzinom oraz pracodawcom. W rozpoczęciu aktywności 
zawodowej na rynku pracy pomagali: psycholodzy, psychiatrzy, prawnicy, doradcy 
zawodowi, asystenci w miejscu pracy. Obserwacja całego procesu aktywizacyjnego w myśl 
metodologii PAR (participatory action research), pozwoliła na wyciągniecie wniosków 
zarówno odnośnie zaistniałych barier, jak i czynników prowadzących do sukcesu 
zatrudnienia osób z ZA. 
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Część IV. Aktywność zawodowa jako podstawa włączenia społecznego. Sala 205 / / 15:30-15:45 

dr Joanna Szymanowska 

Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytet w Białymstoku 

Realizacja wsparcia społeczno-zawodowego w warsztacie terapii zajęciowej - analiza 

czynników sprzyjających i ograniczających zatrudnienie osób z niepełnosprawnością 

Uczestnictwo w warsztacie terapii zawodowej zalicza się do podstawowych form 
aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych. Stanowi on wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówkę 
stwarzającą osobom niezdolnym do pracy możliwość rehabilitacji w zakresie pozyskania 
lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Jak wynika z analizy 
działalności warsztatów terapii zajęciowej, przeprowadzonej na zlecenie PFRON (Analiza 
działalności warsztatów terapii zajęciowej w 2008 roku, Raport z badania zrealizowanego 
przez Centrum Badań Marketingowych INDICATOR dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych), większą uwagę w terapii osób niepełnosprawnych poświęca się 
wciąż na rehabilitacji społecznej, którą traktuje się jako fundament do podjęcia 
usprawniania w płaszczyźnie zawodowej.  W roku 2008 około 22%  uczestników opuściło 
wprawdzie wtz z powodu podjęcia pracy, niemniej jednak rotację tę określa się na poziomie 
bardzo niskim. W warsztatach, które prowadziły działalność minimum 3 lata, 80% 
uczestników stanowiły bowiem osoby przebywające w nich co najmniej 3 lata, a 36% - 
dłużej niż 6 lat.    

Trudności w ,,przejściu" z warsztatu na rynek pracy  można rozpatrywać w kontekście barier 
indywidualnych, jednostkowych, związanych z samymi osobami niepełnosprawnymi oraz 
barier o charakterze społecznym, prawnym, organizacyjnym i technicznym. Niski poziom 
aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych może wynikać zatem zarówno z postaw 
osoby niepełnosprawnej, stanu jej zdrowia, rodzaju i stopnia niesprawności, 
niewystarczających kwalifikacji, uwarunkowań psychologicznych, jak też otoczenia 
zewnętrznego, m.in. rodziny, pracodawców, warunków pracy czy barier występujących po 
stronie zinstytucjonalizowanych służb społeczno-medycznych. Celem głównym podjętych w 
referacie rozważań jest ustalenie dominujących czynników ograniczających i stymulujących 
zatrudnienie uczestników warsztatów terapii zajęciowej na rynku pracy lub w warunkach 
pracy chronionej. 

http://www.pfron.org.pl/ftp/dokumenty/Badania_i_analizy/Raport_z_badania__Analiza_dzialalnosci_wtz_w_2008_roku.pdf
http://www.pfron.org.pl/ftp/dokumenty/Badania_i_analizy/Raport_z_badania__Analiza_dzialalnosci_wtz_w_2008_roku.pdf
http://www.pfron.org.pl/ftp/dokumenty/Badania_i_analizy/Raport_z_badania__Analiza_dzialalnosci_wtz_w_2008_roku.pdf
http://www.pfron.org.pl/ftp/dokumenty/Badania_i_analizy/Raport_z_badania__Analiza_dzialalnosci_wtz_w_2008_roku.pdf
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Część IV. Aktywność zawodowa jako podstawa włączenia społecznego. Sala 205 / / 15:45-16:00 

Iza Pieklus 

Instytut Socjologii UJ 

Funkcjonalna niepełnosprawność vs. ekonomia rynku pracy. Dylematy diagnostyczne 

i orzecznicze psychologów, pracowników socjalnych i lekarzy-orzeczników 

Referat ma na celu przybliżenie napięcia, które pojawia się na pograniczu funkcjonalnego 
paradygmatu niepełnosprawności i praktyki rynku pracy w Polsce. Zaprezentowane zostaną 
statystyki orzecznicze drugiego pod względem rocznej ilości rozpatrywania spraw 
Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności dla Miasta Krakowa na tle 
innych zespołów powiatowych, standardy pracy psychologów i pracowników socjalnych 
oraz wyniki badania motywacji i trudności w pracy orzeczniczej tych dwóch grup członków 
zespołów orzekających oraz lekarzy-przewodniczących składów. 
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Część IV. Aktywność zawodowa jako podstawa włączenia społecznego. Sala 205 / / 16:00-16:15 

Stanisław Żukowski 

Wydział Filozofii i Socjologii UMCS 

Telepraca - elastyczna forma zatrudnienia osób niepełnosprawnych 

W życiu osób niepełnosprawnych ważną rolę odgrywa praca zawodowa. Właściwie dobrana 
i długotrwała praca może być pomocna w procesie leczenia jako swoisty czynnik 
terapeutyczny, wpływający korzystnie na ogólną sprawność pracującej osoby 
niepełnosprawnej. Łatwiej radzi sobie ona z akceptacją własnej niepełnosprawności, 
co z kolei pozytywnie wpływa na jej funkcjonowanie w środowisku zawodowym 
i społecznym. Osoby niepełnosprawne aktywne zawodowo lepiej radzą sobie z problemami 
życia codziennego. Nie czują się więc bezradne i wyobcowane. Występująca niekiedy 
pasywność oraz brak wiary we własne możliwości może wynikać z negatywnych emocji,  
w tym: rozgoryczenia, żalu, odrzucenia, poczucia braku akceptacji itp., jakiej osoby 
niepełnosprawne doświadczają w różnych sytuacjach społecznych, w tym zawodowych. 
Osoby te mogą wyzbyć się lęku przez kontakt z innymi ludźmi, jeżeli uwierzą, że będą 
traktowane, jako pełnoprawni członkowie społeczeństwa. 

Nowe techniki łączności oraz stały ich rozwój zmieniają sposoby kontaktów międzyludzkich, 
jak również sposób organizacji pracy. Nowe możliwości mogą stać się szansą dla różnych 
grup społecznych, w tym dla osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej, 
która jest równie ważna jak rehabilitacja medyczna i społeczna. Telepraca jest specyficzną 
formą zatrudnienia, wykonywaną najczęściej w domu pracownika bez bezpośredniego 
nadzoru pracodawcy, lub na zasadzie własnej odpowiedzialności pracownika. Telepraca jest 
rezultatem wdrażania nowych technologii, tak więc stanowisko pracy powinno być 
nowoczesne, oparte na aktualnej wiedzy i doświadczeniach. Telepraca stanowi dla osób 
niepełnosprawnych niewątpliwie ogromną szansę na zatrudnienie, zwłaszcza na otwartym 
rynku pracy. Praca zdalna daje takie możliwości, gdyż znikają ograniczenia związane 
z przestrzenią i czasem. Osoba niepełnosprawna może wykonywać pracę w każdym 
miejscu, bardziej przyjaznym niż biuro i w dowolnym czasie. Dla grupy osób 
niepełnosprawnych, zwłaszcza z dużymi problemami w przemieszczaniu się, telepraca może 
być jedyną realną możliwością pozyskania zatrudnienia i niezależności ekonomicznej.  
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Część V. Edukacja: szansa na włączenie społeczne i samodzielne życie. Sala 204 / / 14:30-14:45 

dr Magdalena Lejzerowicz 

Wyższa Szkoła Rehabilitacji 

Osoba z niepełnosprawnością w systemie edukacji: edukacja do (nie)pełnosprawności? 

Kształcąc się w określonym typie szkoły osoba z niepełnosprawnością zdobywa dostępne 
wykształcenie, a nie takie, które spełniałoby jej oczekiwania i aspiracje - nie wybiera 
konkretnego zawodu i ścieżki kształcenia ze względu na zainteresowania, ale z powodu 
dostępności. Konkretna placówka edukacyjna jest w obszarze, do którego może dojechać, 
posiada udogodnienia dla osób niedosłyszących, niedowidzących czy z innymi specjalnymi 
potrzebami. W ten sposób osoba z niepełnosprawnością zostaje doskonale przygotowana 
w trakcie procesu kształcenia do roli osoby z niepełnosprawnością w społeczeństwie. 

Osoba z niepełnosprawnością najpierw w rodzinie jest wychowywana 
do niepełnosprawności, potem w systemie edukacji klasyfikowana czy to do szkoły 
specjalnej czy integracyjnej, wypychana na margines. W marginalnym nurcie kształcenia 
pozbawiana jest możliwości współistnienia w naturalnym środowisku społecznym, 
współpracy w typowej, ,,normalnej" grupie, nie nabywa kompetencji społecznych.  
W izolacji od głównego nurtu kształcenia uczy się, że nie warto mieć aspiracji i ambicji, że 
nic nie da walka o swoje, że pozostanie niezrozumiana/y, konsekwentnie uczy się bierności  
i roszczeniowości. Piętno niepełnosprawności pozostanie z nią na całe życie.Od wychowania 
w rodzinie poprzez system kształcenia, który na każdym kroku będzie piętnował ją jako 
gorszą, poprzez pracodawców, którzy nie zatrudnią takiej osoby ,,bo do niczego się nie 
nadaje", do domu pomocy społecznej, kiedy rodzice się zestarzeją bądź umrą. 

Bariery społeczne, które napotykają osoby niepełnosprawne często są konsekwencją 
podejścia do niepełnosprawności, które może charakteryzować ujęcie przedmiotowe oraz 
podmiotowe. W ujęciu przedmiotowym osoba z niepełnosprawnością jest właśnie 
przedmiotem działań innych osób, różnego rodzaju instytucji, polityki społecznej. W ujęciu 
podmiotowym jest podmiotem tych działań, aktywnie w nich uczestniczy, podejmuje 
decyzje, jest osobą sprawczą. Włączania, integracji w polskiej szkole nie ma. Aktualnie nadal 
bardziej powszechna  w stosunku do osób z niepełnosprawnością jest izolacja, 
dyskryminacja niż integracja czy włączanie. 



 58 

Część V. Edukacja: szansa na włączenie społeczne i samodzielne życie. Sala 204 / / 14:45-15:00 

dr Joanna Kowalska 

Wydział Psychologii UW 

Niepełnosprawni vs wyjątkowi. Wpływ etykiet stosowanych w opisie osób 

z niepełnosprawnością na postawy dzieci wobec tych osób 

Słowa są ważnymi środkami definiowania, komunikowania i oceny różnych obiektów 
z otoczenia, w tym również osób, z których się stykamy. Celem prezentowanych badań była 
odpowiedź na pytanie, czy zastosowanie określonej etykiety w opisie postaci z atrybutami 
niepełnosprawności ma wpływ na postawy dzieci w wieku przedszkolnym wobec tych 
postaci. W badaniu wzięło udział 132 dzieci (72 dziewcząt i 60 chłopców) w wieku od 3 do 6 
lat. Dzieci zostały losowo podzielone na trzy grupy. W każdej z grup uczestnikom 
prezentowano rysunki 8 zwierząt, z których połowa miała atrybuty niepełnosprawności. 
Dzieciom z pierwszej grupy wskazywano te zwierzęta, nazywano je niepełnosprawnymi 
i opisywano, na czym polega ograniczenie ich sprawności. W drugiej grupie zastosowano 
ten sam opis, jednak termin ,,niepełnosprawny" został zastąpiony słowem ,,wyjątkowy". 
W grupie kontrolnej pomijano etap wskazywania i opisu rysunków tylko przystępowano 
do kolejnej części badania, która była podobna we wszystkich grupach badawczych. 
Zadaniem dziecka było określenie, którym zwierzęciem chciałoby być oraz zaproszenie 
na ,,swoje" urodziny czterech zwierząt. Analiza wyborów dokonywanych przez dzieci 
wskazywała, że najbardziej pozytywny stosunek do niepełnosprawności rejestrowano 
w grupie, w której zwierzęta opisywane były jako wyjątkowe. Dodatkowo dystans wobec 
niepełnosprawności był zależny od płci dzieci - dziewczęta w większym stopniu niż chłopcy 
preferowały zwierzęta bez atrybutów niepełnosprawności. 
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Część V. Edukacja: szansa na włączenie społeczne i samodzielne życie. Sala 204 / / 15:00-15:15 

dr Agnieszka Kumaniecka-Wiśniewska 

Instytyt Stosowanych Nauk Społecznych UW 

Typ niepełnosprawności a rodzaje wsparcia w procesie edukacji 

W referacie przedstawiam wyniki analizy badań procesów edukacji niepełnosprawnych 
studentów odnosząc je do następujących kontekstów: rodziny, przyjaciół, kolegów, 
nauczycieli akademickich, środowisk działających na rzecz określonego typu 
niepełnosprawności. Do analizy materiału posłużyłam się metodą biograficzną, która 
umożliwiła mi uchwycenie związku między przebiegami interakcji niepełnosprawnych 
studentów a rodzajem niepełnosprawności. Dzięki temu uchwyciłam to, co niepowszechne 
i szczególne, uwzględniając kontekst znaczących innych oraz zinstytucjonalizowane sposoby 
działania. Na podstawie przebiegów biograficznych skonstruowałam typifikację 
dominujących strategii wsparcia otoczenia uwzględniając rodzaj dysfunkcji. Powyższa 
analiza materiału ujawniła wpływ nabytych umiejętności społecznych i sposobu 
postrzegania własnej dysfunkcji przez samych niepełnosprawnych na jakość ich życia. 

Słowa kluczowe: rodzaj niepełnosprawności, znaczący inni, rodzaj wsparcia, biografia, 
studium przypadku, interakcja. 
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Część V. Edukacja: szansa na włączenie społeczne i samodzielne życie. Sala 204 / / 15:15-15:30 

dr Małgorzata Trojańska 

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie 

Od segregacji do inkluzji. Osoba z niepełnosprawnością w polskim systemie edukacji 

Edukacja osób niepełnosprawnych w Polsce jest od wielu lat w stanie ciągłej transformacji. 
Zmiany w niej zachodzące są wypadkową przeobrażeń społecznych, legislacyjnych oraz 
gospodarczych. Wciąż są poszukiwane optymalne rozwiązania edukacyjne, które 
pozwoliłyby osobom  z niepełnosprawnością na wszechstronny rozwój w sferze osobistej  
i społecznej.  

Obecnie w Polsce osoby z niepełnosprawnością mogą uczyć się w szkołach  specjalnych, 
integracyjnych lub masowych.  Ostatni z wymienionych modeli tzw. włączający (inkluzyjny) 
zdaniem wielu jest tym, który powinien być dominującym w edukacji niepełnosprawnych.  
I to bez wątpienia ma miejsce na uczelniach wyższych. Jednak na niższych etapach 
edukacyjnych realizacja włączania osób z niepełnosprawnością do powszechnego systemu 
edukacji napotyka na wiele różnych przeszkód. Zróżnicowanie niepełnosprawności pod 
względem rodzaju i stopnia powoduje, że każda  osoba z niepełnosprawnością wymaga 
innego wsparcia oraz warunków edukacyjnych. Niestety często szkoły ogólnodostępne nie 
spełniają zadań ustawowych związanych z posiadaniem ucznia z niepełnosprawnością. 
Dotyczy to przede wszystkim braku odpowiedniego wsparcia specjalistów, organizacji 
procesu dydaktycznego, dostosowanych form podręczników itp. Niewątpliwie na taki stan 
wpływa między innymi system finansowania edukacji uczniów  z niepełnosprawnością, 
który budzi wiele kontrowersji. 

Poszukując najbardziej odpowiedniego modelu edukacyjnego dla ucznia  
z niepełnosprawnością należy odnaleźć takie rozwiązania, które będzie najbardziej 
korzystne dla niego samego. Powinno  pozostawić się  rodzicom i uczniom wybór ścieżki 
edukacyjnej pokazując możliwie szerokie spektrum realnego wsparcia. 
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Część V. Edukacja: szansa na włączenie społeczne i samodzielne życie. Sala 204 / / 15:30-15:45 

dr Anna Rdest 

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego 

Aktywizacja zawodowa studentów z niepełnosprawnościami 

Poziom dostępności uczelni wyższych dla osób z niepełnosprawnościami stale rośnie, 
w efekcie czego odsetek absolwentów z niepełnosprawnościami również wzrasta (należy 
jednak pamiętać, że procentowy odsetek niepełnosprawnych absolwentów (7,6) nadal jest 
niższy o przeszło 10% względem analogicznej grupy wśród osób sprawnych(21,4). 
Zwiększenie zaangażowania struktur akademickich w zwiększanie dostępu uczelni dla osób 
z niepełnosprawnościami wynika zarówno z zobowiązań prawnych (nowelizacja Ustawy 
prawo o szkolnictwie wyższym z 2011 roku), jak i ze wzrostu poziomu świadomości potrzeb 
i możliwości w tym zakresie.     

Można zatem optymistycznie zakładać, że tendencje, dotyczące dostępu do uczelni, będą 
się utrzymywać, co rodzi kolejny dylemat – czy wykształcenie wyższe jest warunkiem 
wystarczającym dla osoby z niepełnosprawnością do skutecznego poruszania się po rynku 
pracy, szczególnie w kontekście konkurencji z pełnosprawnymi absolwentami? 
Dotychczasowe doświadczenie podpowiada, że osoby z niepełnosprawnościami muszą 
dysponować większym potencjałem zawodowym (szeroko rozumianym) by zwyciężać  
w otwartych procesach rekrutacyjnych. W innym przypadku istnieje duże zagrożenie 
wykluczenia z rynku pracy na skutek przedłużającego się bezrobocia bezpośrednio po 
zakończeniu edukacji (ryzyko tzw. „pułapki świadczeniowej”) . W ślad za tym wnioskiem 
idzie pytanie, czy oferta uczelni powinna zatem obejmować także wsparcie studentów 
z niepełnosprawnościami w zakresie aktywizacji zawodowej? Przesłanki praktyczne 
oraz dobre praktyki, wypracowane dotychczas przez NGO, często we współpracy z 
uczelniami, nie pozostawiają wątpliwości w tej kwestii, nadal jednak pozostaje pytanie: czy 
jest to zadanie dla uczelni, czy dla dedykowanych służb? 
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Część V. Edukacja: szansa na włączenie społeczne i samodzielne życie. Sala 204 / / 15:45-16:00 

Anna Lulek 

BON AGH 

Wsparcie studentów niepełnosprawnych w AGH 

W AGH od 2003 r. działa Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, które w myśl Regulaminu 
Studiów - jest jednostką odpowiedzialną za wsparcie oraz koordynację działań na rzecz 
osób niepełnosprawnych. BON będąc w ścisłej współpracy z innym jednostkami 
uczelnianymi świadczy wsparcie bezpośrednie dla studentów podczas realizacji toku 
kształcenia, obejmujące w szczególności: organizację zajęć sportowych w formie 
dostosowanej, pomoc asystencką, w tym tłumaczy języka migowego, adaptacje udziału 
w zajęciach oraz form weryfikacji postępów w nauce, wsparcie doradcze, psychologiczne  
i technologiczne.  

Pomoc dla studentów ma również charakter pośredni: są to w szczególności działania 
zmierzające ku zwiększania dostępności architektonicznej budynków uczelnianych. BON 
AGH w charakterze eksperckim uczestniczy w pracach inwestycyjnych, remontowych oraz 
projektowych. Dostosowana uczelnia gwarantuje także swobodny dostęp do informacji dla 
każdego studenta. Przeciwdziałając wykluczeniu cyfrowemu realizowany jest projekt 
badania stron internetowych pod kątem ograniczeń związanych z niepełnosprawnością. 
Przestrzeń uczelni staje się coraz bardziej otwarta również dzięki działaniom szkoleniowym  
i świadomościowym przygotowującym kadrę dydaktyczną i administracyjną  do pracy 
z osobami niepełnosprawnymi. 

Należy zaznaczyć, iż poza funkcją kształcenia, zadaniem uczelni jest również przygotowanie 
do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym. Wychodząc naprzeciw tym 
obowiązkom BON AGH, we współpracy z sektorem pozarządowym od kilku lat 
z powodzeniem realizuje projekty przygotowujące do wejścia na rynek pracy 
i  wyrównujące szanse na samodzielność i zatrudnienie niepełnosprawnych absolwentów 
AGH. Funkcję tę realizuje również działające pod opieką BON Zrzeszenie Studentów 
Niepełnosprawnych AGH. 
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Część V. Edukacja: szansa na włączenie społeczne i samodzielne życie. Sala 204 / / 16:00-16:15 

Katarzyna Kutek-Sładek 

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 

Realia rynku pracy dla osób z niepełnosprawnością z wykształceniem na poziomie 

wyższym 

W ostatniej dekadzie wzrasta liczba osób z niepełnosprawnościami, które posiadają 
wykształcenie na poziomie wyższym. Ważne jest zdobycie informacji od absolwentów 
uczelni wyższych z niepełnosprawnościami - na ile posiadane wykształcenie ułatwia 
i umożliwia im aktywne funkcjonowanie na rynku pracy. Celem przeprowadzonych badań 
empirycznych jest dokonanie analizy porównawczej statystyk rynku pracy osób 
z niepełnosprawnościami pod kątem zależności poziomu wykształcenia od poziomu 
aktywności zawodowej. 
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Część VI. Społeczno-kulturowe konteksty systemu wsparcia osób niepełnosprawnych. Sala 204 / / 16:45-

17:00 

Dorota Anna Zielińska 

Wydział Filozofii i Socjologii UW 

Komunikacja "wewnątrz? systemu wsparcia osób niepełnosprawnych - znaczenie, 

problemy, podejścia badawcze 

Szereg realizowanych w ostatnich latach w Polsce badań dotyczących sytuacji osób 
niepełnosprawnych w Polsce wskazuje, jak wrażliwym obszarem dla skuteczności systemu 
wsparcia są wzajemne relacje między instytucjami publicznymi i organizacjami w nim 
funkcjonujących.  

Problem niewystraczającego lub też nieodpowiedniego przepływu informacji pojawia się 
zarówno w relacjach przedstawicieli instytucji i NGOs, którzy wskazują na trudności 
komunikacyjne, jak i w narracjach osób niepełnosprawnych  oraz zwłaszcza ich opiekunów.  

W przeważającym przekonaniu dysfunkcje leżą zwłaszcza po stronie instytucji  
samorządowych, jednak materiał zebranych w ramach projektów badawczych takich jak 
„Badanie funkcjonujący modeli społecznych świadczenia usług przez trenera pracy”, 
wykazuje, że właśnie wiele działań realizowanych przez JST charakteryzowała wysoka 
spójność i skuteczność, nawet w wypadkach tak trudnych grup beneficjentów, jak osoby 
chorujące psychicznie. Pojawiają się także sygnały, że to właśnie NGOs nie są odpowiednio 
przygotowane do współpracy w ramach istniejących rozwiązań.    

Ważnym problemem wydaje się zbadanie, jak przebiega proces komunikowania się 
instytucji i organizacji systemu wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. W tym przede 
wszystkim, jakie narzędzia są wykorzystywane w tym procesie, także na etapie 
przygotowania przedstawicieli instytucji i organizacji w nim uczestniczących. Jakie cele są 
stawiane jako nadrzędne – dobro organizacji (instytucji), projektów, czy też samych 
beneficjentów? Referat, oparty na doświadczeniach z realizacji projektów badawczych 
dotyczących sytuacji osób niepełnosprawnych, jest zaproszeniem do dyskusji wokół tych 
pytań. 
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Część VI. Społeczno-kulturowe konteksty systemu wsparcia osób niepełnosprawnych. Sala 204 / / 17:00-

17:15 

dr Monika Zima-Parjaszewska 

APS / Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 

Autonomia decyzyjna osób z niepełnosprawnościami w praktyce - dylematy prawne 

Nie ulega wątpliwości, że fundamentalne znaczenie dla kształtowania sytuacji osób 
z niepełnosprawnościami jest uznanie ich podmiotowości i niezależności, a w konsekwencji 
autonomii decyzyjnej umożliwiającej wpływanie – mocą własnych wyborów i działań – 
na swoje życie. Konwencja ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami (dalej: 
Konwencja) już w preambule podkreśla „wagę indywidualnej autonomii osób 
z niepełnosprawnościami i ich samodzielności i niezależności, w tym swobody dokonywania 
własnych wyborów”. Odwołuje się do niej także art. 3 kształtujący zasady ogólne 
Konwencji, a także art. 19 uznający „prawo wszystkich osób z niepełnosprawnościami 
do życia w społeczeństwie, wraz z prawem dokonywania wyborów, na równi z innymi 
osobami”. Autonomia decyzyjna zakłada możliwość podjęcia niezależnej decyzji i wyrażenia 
swojej woli w sposób wiążący dla otoczenia. W aspekcie prawnym, korzystanie z autonomii 
decyzyjnej przez osoby z niepełnosprawnościami napotyka na wiele trudności. Pierwszą 
z nich jest brak dostępu do informacji, pozwalających na podjęcie decyzji i poznanie 
jej konsekwencji. Po drugie, formy czynności prawnych przewidziane w kodeksie cywilnym, 
a przede wszystkim warunki wskazane dla zachowania najczęściej wymaganej formy 
pisemnej oświadczenia woli, pomijają zupełnie możliwość alternatywnych sposób 
komunikacji, uniemożliwiając w ten sposób osobom z trudnościami komunikacyjnymi 
uczestnictwo w obrocie prawnym. Po trzecie, wprowadzona w art. 82 kodeksu cywilnego 
instytucja nieważności oświadczenia woli „złożonego przez osobę, która z jakichkolwiek 
powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie 
decyzji i wyrażenie woli”, odnosi się bezpośrednio do „choroby psychicznej, niedorozwoju 
umysłowego albo innego, chociażby nawet przemijającego, zaburzenia czynności 
psychicznych”, sugerując, że każde oświadczenie woli złożone np. przez osobę 
z niepełnosprawnością psychiczną jest nieważne. Po czwarte, brak jest prawnych form 
wsparcia w korzystaniu ze zdolności do czynności prawnych, a regulacja dotycząca 
pozbawienia lub ograniczenia tej zdolności, tj. ubezwłasnowolnienie całkowite 
lub częściowe przewidziane w art. 13 i 16 kodeksu cywilnego powoduje wykluczenie osób 
z niepełnosprawnościami, najczęściej osób z niepełnosprawnością intelektualną 
lub psychiczną z życia społecznego.  
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Część VI. Społeczno-kulturowe konteksty systemu wsparcia osób niepełnosprawnych. Sala 204 / / 17:15-

17:30 

Marcin Teodorczyk 

Instytut Rozwoju Służb Społecznych 

Poszerzenie pola dyskursu niepełnosprawności. O propozycji nowych metodologii 

i podejść do problematyki niepełnosprawności 

Niepełnosprawność w polskim dyskursie naukowym sprowadza się najczęściej do analiz 
teoretycznych z obszarów nauk społecznych i medycznych oraz badań socjologicznych. Na 
to wskazuje moja praktyka redaktorska w czasopiśmie naukowym "Niepełnosprawność 
i Rehabilitacja? oraz analiza tematów oraz propozycji artykułów nadsyłanych do redakcji, 
którą przedstawię. Często towarzyszy temu presja "naukowości? oraz schematy 
konstruowania artykułów analitycznych "pod linijkę?. Sprawia to, że w gąszczu literatury 
produkuje się teksty bezosobowe, mechanicznie prezentujące omawiane zjawisko, dla 
których motywacją bywa często kariera naukowa i punkty ministerialne. Umyka tutaj 
podmiot rozważań i badań, czyli żywa osoba z realnymi problemami w życiu codziennym,  
a także umyka autor, który ukrywa swoją podmiotowość w obawie obniżenia rangi 
publikacji. Uważam, że dzieje się to ze szkodą dla dyscypliny, jaką są studia nad 
niepełnosprawnością. Dyscypliny, która w Polsce może mieć duży potencjał naukowy, 
otwierając się na nowe metodologie i obszary badawcze, oraz - przede wszystkim - mająca 
charakter emancypacyjny i wspierająca polityczny ruch na rzecz osób niepełnosprawnych 
oraz trzeci sektor. Nie jest moim celem krytyka polskiej nauki. W zaprezentowanym 
referacie skupię się na propozycji poszerzenia dyskursu naukowego odnoszącego się 
do niepełnosprawności, który stanowi uzupełnienie dla tradycyjnych studiów akademickich 
o dziedziny dotąd z niepełnosprawnością nieidentyfikowane.  
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Część VI. Społeczno-kulturowe konteksty systemu wsparcia osób niepełnosprawnych. Sala 204 / / 17:30-

17:45 

Maciej Jabłoński 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Projektowanie długofalowe w pracy z osobami niepełnosprawnymi w ujęciu metody 

badań w działaniu 

Najbardziej własne, oddolne, podmiotowe doświadczenia społeczne, pozostają często 
zupełnie bezgłośne. Owo wolne miejsce zapełniają natomiast, niemal natychmiast, 
zewnętrze interpretacje, pochodzące na ogół z silnych centralnych ośrodków, akademickich 
czy publicystycznych. Czy zauważalny świat ludzi ,,uprawnionych" do ,,interpretacji", może 
być czymś niepokojącym? Jaką drogą przebiegają owe naukowe obiegi rozpoznań  
i interpretacji w świecie szeroko pojętej nauki społecznej? W tym miejscu kuszę się na 
hipotezę, że zwykle trafiają one dokładnie tam, skąd wyszły - do świata zaawansowanego 
i skodyfikowanego języka interpretacji. Inną (nie jako lepszą lub gorszą- INNĄ) drogą 
badawczą jest metoda badań w działaniu, którą za Moniką Kwiecińską-Zdrenką zwolennicy 
metody w działaniu (...) uważają że ludzie ci powinni uczestniczyć bezpośrednio w procesie 
badawczym, a proces ten powinien przynosić im korzyści [M. Kwiecińska-Zdrenka, 2000,  
s. 64]. Będąc w różnorodnych działaniach/projektach z osobami niepełnosprawnymi szybko 
uznałem, że metoda badań w działaniu jest dużą szansą (chociażby dla mnie), gdyż pozwala 
na wykorzystanie i wyeksponowanie niepowtarzalnej wrażliwości, będącej efektem 
współdziałania pomiędzy badaczem a badanym. Przyjęta koncepcja metody badań 
w działaniu zakłada, że jednostka poprzez swoje działanie, jak i uczestniczenie 
w proponowanych formach działania pozwala na ukazanie procesu rozwoju lub regresji. 
Gdzie dzięki projektowaniu długofalowemu pozwala/pozwalało krótko i w prosty sposób 
przedstawić/zawrzeć wszystkie istotne informacje o przedsięwzięciu, które często 
przypomina, jeżeli można tak ująć ,,grę z nieznanym" i nie do końca możliwym do poznania 
światem. 
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Część VI. Społeczno-kulturowe konteksty systemu wsparcia osób niepełnosprawnych. Sala 204 / / 17:45-

18:00 

Aleksadra Włodarczyk 

Fundacja Hipoterapia - Na Rzecz Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych 

Otworzyć niepełnosprawnym świat i świat na niepełnosprawnych. Z doświadczeń 25 lat 

działalności Fundacji Hipoterapia - na rzecz rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych 

W prezentacji zostaną przestawione zmiany potrzeb podopiecznych Fundacji Hipoterapia 
na przestrzeni 25 lat działalności organizacji, która prowadzi szereg programów na styku 
terapii, pomocy społecznej, edukacji i arteterapii dla dzieci niepełnosprawnych 
oraz realizuje wsparcie dla członków ich rodzin. 

Określone będą czynniki, które wpłynęły zarówno na modyfikację form udzielanego 
wsparcia, jak i na aktualizację misji Fundacji (poczynając od rozwoju i wdrażania nowych 
metod i form terapii, poprzez pracę nad samodzielnością podopiecznych, po programy 
budujące głównie ich poczucie wartości). 

Oceniona zostanie skuteczność podejmowanych działań pomocowych w kontekście realnie 
zdobytego stopnia usamodzielnienia się podopiecznych Fundacji i ich przygotowania 
do dorosłego życia. 

Zaprezentowane będą także przykłady aktualnego podejścia do komunikowania treści przez 
Fundację, dostosowanego do współczesnego wizerunku osób niepełnosprawnych i wizji ich 
aktywnego uczestnictwa w nowoczesnym społeczeństwie. 
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Część VI. Społeczno-kulturowe konteksty systemu wsparcia osób niepełnosprawnych. Sala 204 / / 18:00-

18:15 

Agata Gawska, Łucja Kornaszewska-Antoniuk 

Fundacja Aktywizacja 

Sytuacja osób z niepełnoprawnościami na terenach wiejskich - jak wyrównać szanse? 

W 2012 roku Polska ratyfikowała Konwencję ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych, 
której celem jest popieranie, ochrona i zapewnienie pełnego i równego korzystania 
ze wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności przez wszystkie osoby 
niepełnosprawne oraz popieranie poszanowania ich przyrodzonej godności. Jak wynika 
z Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku, w Polsce żyje 4,7 mln osób 
niepełnosprawnych, z czego znaczącą grupę stanowią mieszkańcy wsi oraz małych miast. 
Poziom wykształcenia i aktywności zawodowej wśród osób z niepełnosprawnością jest 
zdecydowanie niższy niż osób sprawnych. Różnice te pogłębiają się jeszcze bardziej jeśli 
porównamy sytuację niepełnosprawnych mieszkańców z terenów wiejskich i małych miast, 
a tych mieszkających w dużych ośrodkach miejskich. Ograniczony dostęp do edukacji oraz 
usług rynku pracy, sprawiają, że grupa ta jest szczególnie narażona na marginalizację 
społeczną. Aby zmienić tę sytuację, potrzebne są kompleksowe, systemowe działania 
prowadzące do wyrównania szans osób z niepełnosprawnością z terenów wiejskich, takie 
jak odpowiednio dobrana oferta edukacyjna i zawodowa, dostępna lokalnie, w pobliżu 
miejsca zamieszkania, a także wsparcie w procesie poszukiwania zatrudnienia na otwartym 
rynku pracy. Podczas wystąpienia zostanie zaprezentowana sytuacja niepełnosprawnych 
mieszkańców wsi oraz pokazany zostanie przykład działań aktywizacyjnych realizowanych 
przez Fundację Aktywizacja w 250 gminach w całej Polsce, stanowiących podstawę 
do opracowania Programu Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych 
mieszkających na terenach wiejskich i małych miast. 



 70 

Część VII. Sala audytoryjna / / 16:45-18:30 

"Kraków miastem bez barier? oraz dyskusja: "Jak wpływać na zmiany w mieście? 

Trudności, wyzwania, szanse? 

Film powstał w ramach studenckiego obozu badawczego "Kraków miastem bez barier? 
Osoby z niepełnosprawnościami w Krakowie? zrealizowanego w Instytucie Socjologii 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przygotowanie tego filmu było wynikiem współpracy osób 
z niepełnosprawnościami oraz studentów i studentek socjologii. Film wskazuje na bariery, 
na które napotykają osoby z niepełnosprawnościami w Krakowie na wielu płaszczyznach:  
w kontakcie z służbą zdrowia, w komunikacji miejskiej, w dostępie do kultury. Stara się 
odpowiedzieć na pytanie jak myśleć o dostępności i co trzeba zmienić? Film jest swoistym 
dziennikiem podejmowanych przez nas działań. Pokazuje, że socjologia to coś więcej, niż 
samo opisywanie świata. To także zaangażowanie w ten świat. 
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Część VIII. Sala 205 / / 16:45-18:30 

Nowoczesne technologie ICT w życiu niepełnosprawnych 

Jarosław Królewski 
Wydział Humanistyczny AGH 

Tematyka warsztatów pomoże Państwu poznać najnowsze rozwiązania stosowane w pracy 
z osobami niepełnosprawnymi, zrozumieć znaczenie Internetu, a także zdobyć niezbędne 
wiadomości na temat dostepności w sieci. 

Agenda: 
Czym jest dostępność? 
Nowoczesne technologie 
Mity 
Dobre praktyki 
Web / Mobile Accessibility 
Przykłady 
Najczęstsze problemy 
Dlaczego Warto? 
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