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Wprowadzenie. Cele, metoda i kontekst teoretyczny badań
Celem głównym projektu „Od kompleksowej diagnozy sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce do nowego modelu polityki społecznej wobec niepełnosprawności” było poszukiwanie „nowego otwarcia” dla polityki państwa wobec niepełnosprawności, a więc wskazanie rekomendacji dotyczących kierunków zmian systemowych w odniesieniu do polityki
społecznej w Polsce wobec niepełnosprawności. Proponowana modyfikacja reguł polityki
społecznej powinna wpłynąć na zwiększenie skali włączenia społecznego osób niepełnosprawnych w główny nurt różnych obszarów życia społecznego, na usprawnienie funkcjonowania instytucji wspierających te osoby oraz umożliwić wzrost upodmiotowienia środowisk
osób niepełnosprawnych w kształtowaniu samej tej polityki. Wskazanie możliwości rozszerzenia bezpośredniego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w poszukiwaniu metod
rozwiązywania problemów ekonomicznych, socjalnych, psychologicznych i kulturowych
związanych z ich położeniem, jest istotnym wyznacznikiem propozycji formułowanych w
całym projekcie. Takie podejście wychodzi naprzeciw postulatowi zmiany sposobu rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych, zawartemu w raporcie „Polska 2030. Wyzwania rozwojowe”*, przygotowanym przez Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów RP w 2009 roku.
Podstawowe wyzwania zidentyfikowane w raporcie „Polska 2030” to: a/ znaczny
wzrost wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych, b/ poprawa standardu życia osób
niepełnosprawnych, c/ trwały wzrost podmiotowości ekonomicznej osób niepełnosprawnych,
d/ trwały wzrost uczestnictwa obywatelskiego tego środowiska.
Jak się wydaje, te cztery wyzwania określają jasno zasadnicze ramy nowej strategii
aktywnej integracji społecznej osób niepełnosprawnych. Niezbędnym elementem takich
zmian są działania legislacyjne, które wpłyną na realizację działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Konieczność ich podjęcia jest podyktowana nie tylko oceną rezultatów działania
obowiązującego ustawodawstwa, ale także przez ratyfikowanie w 2012 roku Konwencji NZ o
prawach osób niepełnosprawnych przez Polskę. Stwarza to unikalną szansę na podjęcie szerokiego zakresu działań na rzecz dostosowań prawnych i instytucjonalnych, które pozwolą na
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faktyczne wyegzekwowanie zobowiązań władz publicznych wynikających z Konwencji, a
także w konsekwencji na skuteczniejsze integrowanie społeczne osób niepełnosprawnych.
Nowa strategia aktywnej integracji powinna stanowić podstawę zreformowania
regulacji prawnych i systemu instytucjonalnego realizującego politykę integracji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych. Od kilku lat jest to system nieustannie modyfikowany, lecz wprowadzane zmiany nie przynoszą znaczącej poprawy sytuacji. Dzisiaj pojawiają się już symptomy poważnego kryzysu w tym obszarze. Osiągnęliśmy punkt, w którym nie wystarcza uzupełnianie i modyfikowanie dotychczasowego stanu, ale trzeba pilnie podjąć zadanie uformowania nowego, spójnego systemu społecznej (w tym zawodowej) inkluzji osób niepełnosprawnych.
W związku z takimi celami projektu badawczego zwrócono w nim szczególną uwagę
na kilka aspektów relacji pomiędzy osobami niepełnosprawnymi a społeczeństwem. Jednym z
zasadniczych elementów zmodyfikowanego podejścia do wsparcia osób niepełnosprawnych
jest stymulowanie ich dostępu do usług. Dostępność usług publicznych i komercyjnych ma
fundamentalne znaczenie dla procesu integracji społecznej niepełnosprawnych, uzyskiwania przez nie trwałych warunków do podmiotowego, w pełni lub częściowo samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie, w życiu zawodowym, w rolach rodzinnych.
Jest to rodzaj relacji pomiędzy człowiekiem a jego otoczeniem społecznym (w szczególności
instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi), który syntetycznie wskazuje na
szanse i bariery, z jakimi ma do czynienia osoba niepełnosprawna w konkretnych warunkach
danego społeczeństwa, konkretnej społeczności lokalnej. Określa ona skalę i poziom zaspokojenia potrzeb indywidualnych oraz zdolność do kształtowania własnych działań społecznych.
W ramach analiz i badań zrealizowanych w projekcie, kwestie integracji społecznej rozpatrywane były z perspektywy tego, jak wygląda oferta społeczeństwa (sektorów publicznego i
prywatnego) w zakresie usług, które umożliwiają realizowanie ról społecznych i złożonych
przedsięwzięć przez osoby niepełnosprawne.
Niemniej istotne dla osiągnięcia trwałej poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych jest przekształcanie praktyki funkcjonowania służb społecznych, ośrodków poradnictwa społeczno-zawodowego, ośrodków rehabilitacyjnych, poradni psychologicznych,
służb pedagogicznych, szkół i ośrodków szkolenia zawodowego, organizacji pozarządowych udzielających wsparcia osobom niepełnosprawnym. W tym zakresie konieczne jest
podejmowanie inicjatyw zmierzających do unowocześnienia metod ich pracy, wzrostu poziomu profesjonalnego kadr, zwiększania skali instrumentów interwencji społecznej i psycho-
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logicznej, które niezależnie od oczekiwanych zmian systemowych mogą przynosić stopniową
poprawę sytuacji w skali mikrospołecznej. Usprawnienia tego typu, skumulowane i utrwalone
w następstwie zmian prawnych i instytucjonalnych, mogą pozwolić na uzyskanie efektu znaczącej poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych.
Istotną kwestią jest opracowanie efektywniejszych zasad finansowania wsparcia i
rehabilitacji, w tym w szczególności systemu kryteriów kwalifikowalności wydatków ze
względu na skuteczność osiągania celów działania. Zmiany takie powinny wpłynąć na poprawę jakości finansowania ze środków publicznych działań służących integracji społecznej
osób niepełnosprawnych. Zasadniczym kierunkiem zmian w tym obszarze powinno się stać
lepsze docelowe adresowanie środków finansowych, zapewnienie większej elastyczności w
ich wydatkowaniu i zwiększenie kontroli nad tym procesem ze strony podmiotu, któremu
udzielane jest wsparcie finansowe.
Kryzys finansów publicznych uświadamia potrzebę gruntownego przemyślenia zasad
finansowania systemu integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Zreformowanego wsparcia potrzebują nie tylko pracodawcy, ale przede wszystkim same te osoby w
pełnieniu ról społecznych oraz ich rodziny. Założenia nowego systemu oprzeć należy na
zindywidualizowanym widzeniu potrzeb oraz możliwości niepełnosprawnych, a także na
nowoczesnym podejściu do ustanawiania instytucjonalnych ram wspierania aktywnej
ich integracji. Celem modyfikacji polityki społecznej adresowanej do niepełnosprawnych
musi się stać w chwili obecnej zbudowanie takiego systemu społecznego włączania, który
oferowałby instrumenty precyzyjnie dostosowane do złożonych problemów życiowych konkretnych kategorii i grup osób z niepełnosprawnością, żyjących w konkretnych społecznościach. Takie było wyjściowe założenie tego obszaru analiz realizowanych w projekcie.
Cele działań badawczych podjętych w ramach projektu ująć można następująco:


Po pierwsze, zdefiniowanie obecnej sytuacji osób niepełnosprawnych w zakresie najistotniejszych wymiarów ich funkcjonowania w społeczeństwie, a w szczególności w zakresie
dostępu do usług publicznych i komercyjnych, do rynku pracy, edukacji, a także szeroko
pojętej informacji i komunikacji. Ten kompleksowy opis miał wydobyć najważniejsze
aspekty zagrożeń wykluczeniem społecznym, w tym marginalizacją na rynku pracy oraz
występowaniem barier w pozostałych wymienionych powyżej sferach życia. Szczególna
uwaga była przywiązywana do tych cech działania instytucji i środowisk osób niepełnosprawnych czy wreszcie działań indywidualnych, które ułatwiają przezwyciężanie zagro-
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żeń społecznych i ekonomicznych powodujących negatywne tendencje w zakresie położenia osób niepełnosprawnych w Polsce.


Po drugie, odpowiedź na pytanie, jak dalece funkcjonujący obecnie model polityki społecznej i instytucjonalnego wsparcia osób niepełnosprawnych ułatwia dostęp do sfery publicznej, w tym do usług i uczestnictwa w różnych formach aktywności zawodowej, obywatelskiej, kulturalnej. W jakim stopniu wpływa on (jeśli w ogóle) na integrację społeczną tej grupy?



Po trzecie, opracowanie rekomendacji w zakresie kształtowania systemowej polityki państwa wobec niepełnosprawności. Propozycje te przybrały formę zarówno ogólnych zasad
polityki publicznej w tej sferze, jak i zbioru dobrych praktyk zidentyfikowanych w ekspertyzach i opracowaniach badaczy projektu, których wdrożenie na szerszą skalę umożliwiłoby zwiększenie skuteczności polityki społecznej dzięki zastąpieniu rozwiązań dysfunkcjonalnych, nieprzynoszących pożądanych rezultatów.
Głównym celem raportu jest przedstawienie wyników ekspertyz, badań i analiz wyko-

nanych w części projektu: „Polityka społeczna w działaniu. Instytucjonalne uwarunkowania
sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce”.
Kontekst teoretyczny
Dla właściwego interpretowania prezentowanych w niniejszym raporcie analiz i wniosków niezbędne jest wskazanie odniesień teoretycznych zrealizowanych studiów i badań. W
projekcie przyjęto za podstawę poszukiwań paradygmat szkoły neoinstytucjonalnej, zarówno
w jej wersji socjologicznej, jak i politologicznej. Jest to o tyle istotne, iż zdecydowana większość zagadnień, które analizowali badacze zaangażowani w projekt, dotyczyła sfery regulowania działań społecznych podejmowanych przez jednostki i organizowania działań zbiorowych. Paradygmat neoinstytucjonalny umożliwia takie podejście do zagadnień niepełnosprawności, w ramach którego przyjmując ich autonomiczność w sferze przyczyn, skutków na poziomie jednostki oraz indywidualny charakter środków stosowanych do rehabilitacji i wsparcia psychologicznego, zarazem uznaje się, że efekty działań zorientowanych na wsparcie osoby z niepełnosprawnością są w znacznej mierze uwarunkowane
ustanowionymi przez społeczeństwo, uprawomocnionymi sposobami reagowania na występowanie zjawiska niepełnosprawności. W szczególności istotne znaczenie mają działania
podejmowane w sferze publicznej, przez władze publiczne od szczebla rządu centralnego po
lokalne struktury administracyjne (nie tylko reprezentujące rząd, samorząd terytorialny, ale
również organizacje takie jak np. spółdzielnie mieszkaniowe, zarządy i personel organizacji
7
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świadczących usługi, placówek handlowych, ośrodków kultury itp.). Nie umniejszając znaczenia różnego rodzaju działań zaradczych, podejmowanych w perspektywie indywidualnej,
autorzy niniejszego raportu skoncentrowali swoją uwagę na problematyce ukształtowania
systemu instytucjonalnego, za pomocą którego społeczeństwo określa sposoby radzenia sobie
z niepełnosprawnością (lub wskutek jego konstrukcji jest ono bezradne wobec tego problemu).
Konsekwencją skupienia uwagi na funkcjonowaniu instytucji publicznych oraz innych
usankcjonowanych prawnie i politycznie form odnoszenia się do niepełnosprawności była
również konieczność określenia podejścia do zasad funkcjonowania władz publicznych, a
przede wszystkim do tego, jaka powinna być logika działalności ich aparatu wykonawczego –
administracji. Nie szło przy tym o posługiwanie się określoną teorią wyjaśniającą prawidłowości działania administracji czy też wskazującą na determinanty zachowań urzędniczych.
Znacznie ważniejsze w podjętym zadaniu było oparcie się na koncepcji konstruującej pewien
model działania administracji, projektującej jej logikę, która mogłaby pozytywnie oddziaływać na to, jakie rezultaty przynosi działalność instytucji publicznych i innych podmiotów
funkcjonujących w sferze publicznej dla osób niepełnosprawnych. Wymagania takie w największym stopniu spełniają koncepcje nowego zarządzania publicznego (New Public Management) i dobrego rządzenia (Good Governance). Najważniejszymi aspektami tych koncepcji,
które są znaczące dla poruszanych w tym raporcie zagadnień, są: podejście do stanowienia
celów działania administracji publicznej, nastawienie na osiąganie rezultatów, prymat efektywności podejmowanych działań jako kryterium oceny polityki publicznej, partycypacja
obywateli w definiowaniu i ewaluowaniu wdrażania polityki. Kwestią centralną jest sposób
formułowania celów polityki, a w szczególności działalności administracji w poszczególnych
jej sektorach: zgodnie z koncepcją nowego zarządzania publicznego powinny być one definiowane w kategoriach wyników do osiągnięcia, rezultatów, jakie mają być uzyskane wskutek zaplanowanych działań. W tradycyjnych biurokracjach polityka jest z reguły definiowana
poprzez wysiłki do podjęcia, nakłady do poniesienia, kategorie działań, które muszą być
przeprowadzone. Odejście od tego rodzaju pojmowania polityki publicznej, to najkrócej mówiąc przejście od określania tego, „co zrobimy?” do formułowania tego, co „co osiągniemy?”.
Taki sposób formułowania polityki ma istotny wpływ na cały cykl jej wdrażania, gdyż pozwala na przejrzyste ocenianie jej skuteczności, jej słabych i silnych stron, a w efekcie końcowym na dokonywanie jej modyfikacji. Wymogiem efektywności całego procesu politycznego staje się również partycypacja obywatelska, a precyzyjniej mówiąc uczestnictwo zainte-
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resowanych stron we wszystkich jego stadiach. Takie rozumienie polityki publicznej było
układem odniesienia do artykułowania propozycji, dotyczących sposobów rozwiązywania
problemów niepełnosprawności.
Propozycje wypracowane w wyniku działań badawczych opierają się zarówno na szerokiej analizie danych statystycznych, jak i na studiach konkretnych przypadków, praktyki
stosowanej w krajach europejskich i w Polsce. Jednak sposób zinterpretowania poczynionych
obserwacji, ale przede wszystkim wysnute z nich wnioski, są rezultatem przyjęcia określonej
koncepcji polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych, która opiera się na idei egzekwowania ich praw podmiotowych i wynikającego stąd zobowiązania władz publicznych do
kształtowania organizacji społeczeństwa w sposób zapewniający maksymalizację szans na
realizację praw człowieka i obywatela przez tę kategorię osób. Jest to koncepcja polityki, której imperatywem jest włączanie problematyki niepełnosprawności w główny nurt polityki
państwa i władz publicznych wszystkich szczebli (disability mainstreaming), co wymaga
ustanawianie takich rozwiązań instytucjonalnych, które umożliwiają szerokie włączanie osób
niepełnosprawnych w nurt różnych aktywności społecznych na pełnoprawnych zasadach. Jest
to podejście silnie związane z zasadami polityki antydyskryminacyjnej, tkwiącej u podstaw
europejskiego modelu społecznego, w istocie rzeczy uznające emancypację osób niepełnosprawnych za najważniejsze przesłanie działania władz publicznych adresowanego do tego
środowiska. Zarysowaniu tej perspektywy służy pierwsza część niniejszego raportu.
Struktura i metoda badawcza projektu
Prezentowane wnioski, oceny i rekomendacje mają za podstawę dwa źródła:


po pierwsze, ekspertyzy wykonane według scenariuszy przygotowanych przez kierujących projektem badaczy, które zostały zamówione u naukowców specjalizujących się w
badaniach nad poszczególnymi obszarami położenia społeczno-ekonomicznego osób niepełnosprawnych oraz zajmujących się różnymi aspektami polityki publicznej wobec tej
kategorii społecznej,



po drugie, rezultaty badania opinii ekspertów-praktyków, zajmujących się problematyką
niepełnosprawności na temat uwarunkowań ekonomicznych, społecznych i kulturowych
sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce i możliwości dokonania zmian w systemie instytucjonalnego wsparcia tej kategorii osób, które przeprowadzono w formie indywidualnych wywiadów pogłębionych oraz grupowych warsztatów (scenariuszowych) eksperckich.
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Ekspertyzy dotyczyły wybranych obszarów położenia społecznego osób niepełnosprawnych i najważniejszych dziedzin polityki realizowanej wobec nich przez państwo i samorządy terytorialne. Sporządzono osiem takich ekspertyz:
1.

Prof. Jerzy Bartkowski: „Synteza położenia społecznego i ekonomicznego zbiorowości

osób niepełnosprawnych w Polsce na podstawie demograficznych danych zastanych i ustaleń
badań przeprowadzonych w ostatnich pięciu latach”.
2.

Prof. Jerzy Bartkowski: „Położenie społeczno-ekonomiczne osób niepełnosprawnych

w wybranych krajach UE i EOG na podstawie demograficznych danych zastanych i raportów
organizacji międzynarodowych”.
3.

Dr Magdalena Lejzerowicz: „Ocena dostępności i użyteczności w Polsce różnych form

edukacji powszechnej, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji na poziomie średnim i wyższym, różnych form edukacji dla dorosłych, szkoleń i uzupełniania kwalifikacji zawodowych, a
także ocena ich wpływu na proces integracji społecznej niepełnosprawnych”.
4.

Dr Paweł Wolski: „Zatrudnienie osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględ-

nieniem usług pośrednictwa pracy, doradztwa zawodowego i wsparcia przedsiębiorczości dla
osób niepełnosprawnych w Polsce oraz ocena ich wpływu na proces integracji społecznej”.
5.

Prof. dr hab. Mirosław Grewiński: „Wpływ na położenie społeczno-ekonomiczne zbio-

rowości osób niepełnosprawnych w wybranych krajach UE i EOG dostępności i użyteczności
usług publicznych w obszarach edukacji, pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego, różnych form opieki zdrowotnej i rehabilitacji”.
6.

Prof. dr hab. Mirosław Grewiński: „Dostępność i użyteczność usług komercyjnych dla

osób niepełnosprawnych w wybranych krajach UE i EOG oraz w Polsce i ich wpływ na proces integracji społecznej i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych".
7.

Dr Ewa Bogacz-Wojtanowska: „Partycypacja społeczna (w tym polityczna) osób nie-

pełnosprawnych w Polsce, na tle państw UE i EOG”.
8.

Dr Paweł Kubicki: „Najlepsze praktyki instytucjonalnego wsparcia osób niepełno-

sprawnych na poziomie społeczności lokalnych i regionalnych, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów edukacji powszechnej, doradztwa i kształcenia zawodowego, pośrednictwa na
rynku pracy, dostępu do kultury, korzystania z transportu publicznego. Analiza praktyki w
krajach UE/ EOG oraz w Polsce”.

Polityka społeczna w działaniu.

Badanie empiryczne zrealizowano w dwóch etapach. W czasie pierwszego z nich metodą wywiadu pogłębionego (IDI, In-Depth Interview) przebadano 60 ekspertów, zajmujących się problematyką niepełnosprawności: praktyków doradztwa społeczno-zawodowego i
psychologicznego, pracowników socjalnych, przedstawicieli instytucji, aktywistów organizacji pozarządowych. Próba została dobrana tak, by zgromadzić ekspertów o różnych obszarach
specjalizacji. Ostatecznie w jej skład weszło 29 działaczy organizacji pozarządowych i aktywistów zaangażowanych w pracę na rzecz osób niepełnosprawnych, 12 przedstawicieli urzędów publicznych i administracji samorządowej, zajmujących się realizacją polityki społecznej
i wspieraniem osób niepełnosprawnych oraz 18 przedstawicieli szkół, przedszkoli i innych
placówek edukacyjnych. Drugim kryterium doboru było zróżnicowanie geograficzne – aby
uniknąć zniekształcenia spowodowanego specyfiką dużych miast lub małych miejscowości
do próby zakwalifikowano ekspertów z różnych miast (Warszawy, Krakowa i Tarnowa) oraz
okolicznych miejscowości.
Drugim etapem zbierania danych były dwa jednodniowe warsztaty (scenariuszowe)
eksperckie, w których uczestniczyły łącznie 24 osoby, także reprezentujące różne środowiska
(organizacje pozarządowe, urzędy, placówki edukacyjne). Szczególnie ważnym elementem
warsztatów były dyskusje nad propozycjami zmian w obszarze polityki społecznej. W wywiadach pogłębionych i warsztatach uczestniczyły osoby niepełnosprawne (głównie ruchowo
i z dysfunkcją wzroku) oraz opiekunowie osób niepełnosprawnych. Wyniki badań empirycznych zostały opracowane w raporcie dr Seweryna Rudnickiego „Szanse na integrację społeczną i dobrobyt osób niepełnosprawnych. Uwarunkowania społeczne, ekonomiczne i prawnoinstytucjonalne realizacji polityki integracyjnej w Polsce”.
Zrozumienie przyjętego postępowania badawczego wymaga odwołania się do szerszych założeń przyjętych na wstępie przy konstruowaniu całego projektu badawczego (składającego się z sześciu modułów). W projekcie badawczym oparto się na założeniu, że diagnoza sytuacji osób w Polsce oraz określenie szans polityki ich integracji społecznej musi opierać
się na skumulowanym, istniejącym rozległym dorobku badawczym w tej dziedzinie, w tym
odnoszącym się do specyficznej problematyki aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych.
Wiedza zawarta w tym dorobku wymagała wszakże uzupełnienia przez nowe badania eksplorujące problematykę dotychczas słabiej rozpoznaną, jak np. możliwości wykorzystania Internetu i nowych mediów w integracji społecznej osób niepełnosprawnych czy też kwestię
wpływu na dyskryminację osób niepełnosprawnych czynnika zróżnicowania płciowego. Wykorzystanie potencjału obu źródeł wiedzy – zastanego i wywołanego – o stanie, charaktery-
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stycznych cechach i tendencjach przemian w sferze aktywności społecznej, w tym zawodowej
i ekonomicznej osób niepełnosprawnych, pozwolić miało na przejście od etapu działań badawczych do etapu formułowania propozycji interwencji społecznych, czyli tworzenia programów działania opartych na istniejących już oraz wytworzonych w ramach niniejszego projektu diagnozach społecznych.
Działania badawcze projektu kierowały się dyrektywą metodologiczną podejścia selektywnego: wykorzystując istniejący stan wiedzy i diagnozy społeczne z ostatnich lat wybrano ograniczoną liczbę zagadnień, które następnie przeanalizowano i zbadano empirycznie.
Zrealizowane badania opierały się na podejściu jakościowym, analizie wywiadów biograficznych, analizie treści przekazów, która pozwala wydobyć z codziennego życia społeczności
ludzkich i indywidualnego doświadczenia ludzkiego istotne wymiary, czynniki determinujące
ich treść, strukturę i znaczenia.
W konsekwencji przyjęcia takich założeń proces badawczy w Module I składał się z
następujących przedsięwzięć:


Przeprowadzenie wtórnej analizy i dokonanie syntezy ilościowych i jakościowych wyników projektów badawczych, dotyczących różnych aspektów społecznych, ekonomicznych
i psychologicznych niepełnosprawności przeprowadzonych w Polsce w ostatnich pięciu
latach.



Przeprowadzenie studiów porównawczych polskiego systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i rozwiązań wdrażanych w innych krajach Europy.



Wykorzystanie danych zastanych (istniejących statystyk urzędowych, sprawozdań i innej
oficjalnej dokumentacji znajdującej się w posiadaniu organów administracji publicznej,
sprawozdań i opracowań organizacji pozarządowych).



Wykorzystanie materiałów empirycznych zebranych w trakcie jakościowych badań terenowych, przeprowadzonych w formie wywiadów indywidualnych i warsztatów scenariuszowych z przedstawicielami instytucji publicznych i organizacji pozarządowych.



Określenie – wykorzystując ustalenia z przeprowadzonych analiz – propozycji kierunku
zmian instytucjonalnych i działań społecznych angażujących wszystkie podmioty, uczestniczące we wspieraniu osób niepełnosprawnych i adresatów ich aktywności, celem skutecznego przełamywania barier w integracji społecznej osób niepełnosprawnych.
Pierwszym etapem projektu badawczego był opis sytuacji osób niepełnosprawnych w

Polsce wraz z określeniem najważniejszych czynników, wyznaczających możliwości ich

Polityka społeczna w działaniu.

kompletnej i trwałej integracji społecznej oraz szanse na poprawę standardu życia. Przeprowadzono również analizę porównawczą położenia społecznego osób niepełnosprawnych w
Polsce i w krajach europejskich, co pozwoliło z większą wyrazistością ująć najważniejsze
problemy, przed jakimi stoi polityka państwa w tym zakresie w Polsce. W obrazie położenia
społecznego niepełnosprawnych szczególną uwagę zwrócono na instytucjonalne ramy wsparcia osób z niepełnosprawnością. Zasadniczą treścią analiz było oddziaływanie przyjętego modelu polityki społecznej wobec niepełnosprawnych i instytucjonalnych mechanizmów jej
wdrażania na położenie osób niepełnosprawnych.
W wyniku analiz teoretycznych i przeglądu materiałów empirycznych przedstawionych w ekspertyzach, w wywiadach z kompetentnymi informatorami oraz w trakcie warsztatów scenariuszowych z udziałem przedstawicieli środowisk osób niepełnosprawnych uznano,
że strategiczne znaczenie dla kształtowania szans na integrację społeczną osób niepełnosprawnych ma świadczenie usług publicznych i komercyjnych dla osób niepełnosprawnych,
ich dostępność, dostosowanie do ich wymogów, warunki finansowe i techniczne korzystania,
wpływ sektora usługowego na zdolność do aktywności zawodowej, uczestnictwa społecznego, obywatelskiego i kulturalnego niepełnosprawnych.
W raporcie prezentowane są w związku z tym wnioski, dotyczące działania mechanizmów instytucjonalnych w podstawowych sferach publicznego wsparcia osób niepełnosprawnych: edukacji, zatrudnieniu, ochronie zdrowia i rehabilitacji, ale także ustalenia dotyczące zagadnień horyzontalnych, ogólnych zasad działania instytucji publicznych i organizacji III sektora w zakresie rozwiązywania problemów niepełnosprawności. Istotnym wymiarem
tego obszaru zagadnień jest również transfer odpowiedzialności i zadań w zakresie polityki
społecznej wobec niepełnosprawności na poziom lokalny i związana z tym deinstytucjonalizacja wsparcia jako forma przezwyciężania ograniczeń skuteczności działania instytucjonalnych form wsparcia osób niepełnosprawnych. To ostatnie zagadnienie wiąże się z przemianami wzorców kulturowych i więzi społecznych, które są niezbędne dla powodzenia integracji społecznej osób niepełnosprawnych. Ograniczeniem rozwiązań prawnych i działań instytucjonalnych w sferze integracji społecznej niepełnosprawnych jest ich dostosowanie do podłoża społecznego, do dominujących rodzajów więzi społecznych, zasad funkcjonowania społeczności lokalnych, postaw społecznych i obowiązujących norm społecznych, które powodują, że ludzie odnoszą się do udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i aktywności ekonomicznej różnie. W związku z tym problematyce tej poświęcono szczególną uwagę w
całym projekcie oraz jego części prezentowanej w niniejszym raporcie.
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CZĘŚĆ I.
UWARUNKOWANIA POLITYKI SPOŁECZNEJ WOBEC NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Polityka społeczna w działaniu.

Przemyśleć na nowo niepełnosprawność
Niepełnosprawność jest zjawiskiem, które nabiera coraz większego znaczenia dla
funkcjonowania współczesnych społeczeństw w dwojakim sensie. Po pierwsze, jak świadczą
dane statystyczne, udział osób niepełnosprawnych w populacji globalnej i w poszczególnych
krajach sięga od kilkunastu procent do jednej piątej ogółu ludności. Skala tego oszacowania
zależy przede wszystkim od zastosowanej definicji terminu niepełnosprawność i sposobu dokonywania pomiaru (gromadzenia i klasyfikowania danych). Niemniej jednak, niezależnie od
wskaźników uznanych ostatecznie za prawomocne, obiektywną tendencją ostatnich lat i prognoz na przyszłość Europy i Polski jest wzrost liczby osób niepełnosprawnych, co jest przede
wszystkim pochodną zmian cywilizacyjnych: postępu wiedzy i technologii medycznych
umożliwiających ratowanie i leczenie ludzi w coraz szerszym zakresie urazów i chorób, wydłużenia się ludzkiego życia wskutek wdrożenia mechanizmów zarządzania zdrowiem publicznym i ogólnego wzrostu dobrobytu, a także zmian kulturowych odnoszących się do kwestii zdrowia, sprawności fizycznej i intelektualnej, wzorów pełnienia ról społecznych. To jednak nie tylko demograficzne czy statystyczne zjawiska zwiększania się liczby osób niepełnosprawnych są najważniejszym wymiarem, określającym znaczenie tego procesu dla współczesnych społeczeństw. Tym drugim aspektem, który determinuje coraz większe znaczenie
niepełnosprawności, jest jej społeczny i kulturowy wymiar.
Niepełnosprawność jest z jednej strony zjawiskiem odzwierciedlającym cechy strukturalne społeczeństwa, właściwości jego systemu ekonomicznego i politycznego, a także dominujące reguły organizacji społecznej i hierarchii wartości. Wszystkie te czynniki kształtują
pozycję osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, co skutkuje ich większym lub mniejszym
uczestnictwem społecznym, tym czy uczestniczą w wytwarzaniu wartości ekonomicznych i
społecznych, czy też są jedynie odbiorcami świadczeń społecznych. Z drugiej więc strony
osoby niepełnosprawne mogą przyczyniać się w różnym stopniu do rozwoju społecznogospodarczego, do zmiany stosunków społecznych i przeobrażeń społecznej świadomości.
Zależy to od tego, czy warunki ich funkcjonowania w społeczeństwie powodują częściej ich
marginalizację i wykluczenie, czy sprzyjają ich częstszemu włączeniu w główny nurt życia
społecznego.
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Po drugie więc, położenie osób niepełnosprawnych, kwestia tego, jak żyją, jakie mają
szanse w różnych wymiarach życia społecznego i aktywności ekonomicznej, w jaki sposób są
traktowane ich sprawy przez instytucje publiczne, jak odnoszą się do nich różne grupy społeczne, to problemy, które w coraz większym stopniu urastają do centralnych zagadnień debaty publicznej. Niepełnosprawność – sposób jej pojmowania i dominujące w danym społeczeństwa wzorce odnoszenia się do osób niepełnosprawnych – staje się w coraz większym
stopniu zjawiskiem syntetyzującym w sobie istotne, strukturalne cechy danego społeczeństwa.
Czynnikiem nadającym wagę kwestii niepełnosprawności są skutki nadania danemu
człowiekowi statusu osoby niepełnosprawnej, czyli zidentyfikowania go jako osoby przynależącej do określonej kategorii niepełnosprawności (pod względem rodzaju i stopnia) i przypisanie mu wiązki praw i zobowiązań z tego wynikających. Ukształtowany w erze nowoczesności (wraz z ukształtowaniem się społeczeństw przemysłowych) model statusu osoby niepełnosprawnej oznaczał w istocie rzeczy dwie zasadnicze konsekwencje: poddanie danej osoby
różnym formom opieki i kontroli instytucjonalnej oraz wykluczenie jej z rynku pracy i szeregu aktywności publicznych (Oliver, 2009). Konsekwencją takiego statusu osób niepełnosprawnych był model polityki społecznej oparty na obowiązku kompensowania utraty
zdrowia i możliwości normalnego funkcjonowania w życiu społecznym poprzez świadczenia finansowe (zasiłki) i zinstytucjonalizowane formy opieki. Wymogi nowoczesnej,
rynkowej gospodarki, presja konkurencyjności i wydajności oznaczały brak miejsca na aktywność zawodową osób niemogących podołać normom wydajności pracy, mobilności i gotowości do spełniania wymogów pracodawcy. Dopełnieniem wykluczenia ekonomicznego
była stygmatyzacja niepełnosprawnych jako niezdolnych do właściwego spełniania ról obywatelskich, ponoszenia odpowiedzialności za sprawy publiczne, wykonywania funkcji zaufania społecznego. Niepełnosprawność została uznana za problem indywidualny, z którym
radzenie sobie polega na leczeniu, rehabilitacji medycznej i dostosowywaniu się do wymagań otoczenia przez każdą osobę odrębnie. Rolą społeczeństwa, w szczególności instytucji publicznych jest w tej sytuacji zaopatrzenie osoby niepełnosprawnych w środki finansowe i materialne zapewniające przeżycie, a także organizowanie instytucji zajmujących się
opieką nad osobami niezdolnymi do samodzielnego życia. Esencją takiego podejścia do niepełnosprawności jest wyraźny podział pomiędzy ludźmi normalnymi i innymi, w tym wypadku ludźmi dotkniętymi uszkodzeniami ciała, funkcji fizycznych lub psychicznych, które
uniemożliwiają im funkcjonowanie w taki sam sposób jak ci pierwsi. Niepełnosprawni, któ-
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rzy nie dostosują się w wystarczający sposób do funkcjonowania w otoczeniu ludzi normalnych nie mogą uczestniczyć w zwykłych aktywnościach społecznych. W związku z tym
utrzymywani są oni poza głównym nurtem aktywności społeczeństwa, poczynając od specjalnych form edukacji po specjalne instytucje opieki permanentnej.
Przedstawione powyżej podejście do niepełnosprawności charakteryzuje tzw. indywidualny model niepełnosprawności (w pewnych wariantach określany także jako medyczny lub funkcjonalny), który stanowił podstawę polityki społecznej w społeczeństwach nowoczesnych przez znaczną większość XX wieku i nadal pozostaje podstawą
praktyki funkcjonowania służb społecznych w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościach w wielu społeczeństwach lub poszczególnych sektorach życia społecznego. Model
ten podlegał narastającej fali krytyki ze strony badaczy społecznych, aktywistów organizacji
działających na rzecz niepełnosprawnych i polityków społecznych z powodu skutków, jakie
przynosiło jego stosowanie dla położenia społecznego osób z niepełnosprawnością. Najkrócej
rzecz ujmując, podsumować je można następującymi określeniami: wykluczenie społeczne,
trwałe ubóstwo, uzależnienie ekonomiczne od pomocy instytucjonalnej. Krytyka podważyła
społeczną racjonalność takiego podejścia do niepełnosprawności, zwracając uwagę na następujące aspekty wyczerpywania się jego funkcji regulacyjnych w skali makrospołecznej:


Wzrastające koszty kompensacyjnej polityki społecznej, które powodują zbyt duże

obciążenie wydatków publicznych.


Wysoki poziom nakładów nie wpływa dostatecznie na poprawę położenia społecznego

niepełnosprawnych i zwiększanie proporcji osób niepełnosprawnych zdolnych do samoutrzymania.


Konieczne jest rozbudowywanie instytucji opiekuńczych, na stałe zajmujących się

osobami niepełnosprawnych. Ogranicza to zdolność państwa do organizowania i finansowania innych form wsparcia tych osób.
Próbą rozwiązania przynajmniej części trudności, które wynikały z dominującego modelu polityki wobec niepełnosprawności, była koncepcja normalizacji, którą następnie rozwinięto w teorii waloryzacji ról społecznych (ang. Social Role Valorisation – SRV) (Wolfensberger, 1983; Wolfensberger, 1998). Najważniejszym postulatem tego podejścia jest przeniesienie punktu ciężkości we wspieraniu osób niepełnosprawnych z instytucji publicznych do
wspólnot rodzinnych i małych społeczności lokalnych, które umożliwią im wykonywanie ról
społecznych i uzyskanie pozytywnego postrzegania ich miejsca w społeczeństwie.
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Praktyka oparta na tej teorii przyczyniła się niewątpliwie do ewolucji sposobów
wspierania szeregu kategorii osób niepełnosprawnych, umożliwiając im lepsze przystosowanie się do działania w zbiorowościach społecznych i budowanie trwałych relacji społecznych
z otoczeniem. Niemniej jednak nie rozwiązywała ona fundamentalnej kwestii: jak doprowadzić do zwiększenia samodzielności życiowej osób niepełnosprawnych i zapewnienia im warunków do pełnego uczestnictwa we wszystkich sferach aktywności społecznej. Choć teoria
SRV przynosiła poprawę warunków życia wielu osobom niepełnosprawnych w wymiarze ich
indywidualnego losu, to jednak było to oparte w istocie rzeczy na lepszym ich dostosowaniu
do stereotypowych oczekiwań społeczeństwa i nie rozwiązywało w skali makro problemów
integracji społecznej większości spośród nich. Podstawowym ograniczeniem tej koncepcji,
która jest w gruncie rzeczy kolejną wersją indywidualnego modelu niepełnosprawności, było
przyjmowanie założenia, że zmiana położenia społecznego osoby niepełnosprawnych zależy
przede wszystkim do dokonania zmian w niej samej jako jednostce żyjącej w społeczeństwie,
na jej lepszym dostosowaniu do istniejących warunków.
Szanse na przezwyciężenie ograniczeń tej i podobnych koncepcji polityki wobec
niepełnosprawności dało dopiero sformułowanie modelu społecznego niepełnosprawności†, którego przełomowość polega na przyjęciu perspektywy diametralnie odmiennej od
tradycyjnego punktu widzenia: to nie osoba niepełnosprawna ma być przedmiotem
zmian i dostosowań, to warunki, w jakich żyje, muszą być modyfikowane i dopasowywane do ich wymogów, tak aby mogła ona żyć w sposób uznawany za normalny, godny i
uznawany za pożądany w danym społeczeństwie (Oliver, 2009). Koncepcja modelu społecznego została wyartykułowana przez brytyjską organizację zrzeszającą osoby niepełnosprawne – Union of Physically Impaired Against Segregation (UPIAS) w 1976 roku w dokumencie zatytułowanym „Fundamental Principles of Disability”. Radykalna zmiana podejścia
do pojmowania istoty niepełnosprawności znalazła odzwierciedlenie w sposobie definiowana
tego zjawiska, które określono jako „/…/ niedogodność albo ograniczenie aktywności spowodowane przez współczesną społeczną organizację, która nie bierze w ogóle lub w niewielkim
stopniu pod uwagę ludzi, którzy mają uszkodzenia lub wady fizyczne i wskutek tego wyklucza
ich z uczestnictwa w głównym nurcie aktywności społecznej” (UPIAS, 1976: 14). Niepełnosprawność nie jest immanentną cechą jednostki, która z tytułu uszkodzeń lub wad fizycznych
czy psychicznych nie jest w stanie funkcjonować właściwie w społeczeństwie. Jest ona wła-
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Szczegółowe porównanie najważniejszych
niepełnosprawności znajduje się w tabeli 1.
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ściwością organizacji społeczeństwa, która odpowiada na fakt istnienia ludzi z ograniczeniami
fizycznymi lub psychicznymi w sposób, niestwarzający im warunków zapewniających możliwość uczestnictwa w różnego rodzaju aktywnościach społecznych. W tym znaczeniu niepełnosprawność jest formą opresji społecznej, rodzajem dyskryminacji, której przezwyciężenie
wymaga przede wszystkim działania społecznego, wysiłku zbiorowego, dokonania zmiany
społecznej organizacji. Taka zmiana w postrzeganiu niepełnosprawności była wynikiem szerszych przeobrażeń społecznych.
W społeczeństwach nowoczesnych pod wpływem rewolucji technologicznej i przeobrażeń gospodarczych pod koniec XX wieku dokonały się zasadnicze zmiany dotyczące koncepcji ładu społecznego, które przyniosły przewartościowanie generalnego podejścia do kwestii pozycji grup mniejszościowych w społeczeństwie. Najogólniej rzecz ujmując, polegało
ono na przyjęciu za imperatyw dążenia do zapewnienia faktycznej równości praw wszystkim
ludziom niezależnie od ich cech specyficznych, odmiennych od przeciętnej dominującej w
danym społeczeństwie.
Był to zwrot ku uznaniu emancypacji grup mniejszościowych za podstawę polityki
publicznej, znajdujący swoje odzwierciedlenie w szerokim zakresie ustawodawstwa antydyskryminacyjnego i konkretnych środkach stosowanych w poszczególnych dziedzinach życia dla eliminowania przejawów strukturalnej nierówności ze względu na takie cechy jak np.:
płeć, pochodzenie etniczne i rasowe, wyznawaną religię czy poglądy polityczne. Postrzeganie
niepełnosprawności jako zjawiska tego samego rodzaju, jako dyskryminacji społecznej spowodowanej mechanizmami kategoryzowania osób z uszkodzeniami lub upośledzeniami funkcji fizycznych lub psychicznych jako mniej wartościowych, niemogących funkcjonować normalnie w społeczeństwie i uczestniczyć w różnych aktywnościach na równi z osobami w pełni sprawnymi, nastąpiło z pewnym opóźnieniem w stosunku do zmian w odniesieniu do innych rodzajów dyskryminacji. Niemniej jednak, gdy to nastąpiło, to pociągnęło za sobą poważne konsekwencje w polityce publicznej wobec niepełnosprawności. Zasadniczym celem
polityki państwa i działalności instytucji publicznych miało się od tej pory stać zapewnienie
warunków pełnej realizacji praw podmiotowych obywateli należących do dyskryminowanych
grup i kategorii społecznych, włączenie ich w główny nurt aktywności społeczeństwa. W
przypadku kwestii niepełnosprawności spowodować to musiało fundamentalną zmianę podejścia zarówno do tego, czym jest zjawisko niepełnosprawności, jak i do pojmowania tego, jak
należy sobie z nim radzić i co jest celem działań zorientowanych na wsparcie osób niepełnosprawnych.
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Model społeczny niepełnosprawności stanowił emanację tej zmiany społecznej w sferze polityki społecznej wobec ludzi dotkniętych upośledzeniem funkcji fizycznych lub psychicznych. Fundamentalna zmiana, która miała z jego stosowania wyniknąć, odnosi się do
rozumienia celów tej polityki. Celami polityki społecznej wobec niepełnosprawności stały się
integracja społeczna osób niepełnosprawnych i zagwarantowanie im możliwości korzystania
w pełni z ich praw obywatelskich. W związku z tym działania państwa i jego instytucji
skupiać się muszą na takim organizowaniu sfery publicznej, aby usuwać wszelkie bariery, które powodować by mogły wykluczenie uczestnictwa osób niepełnosprawnych (lub
jego niepełnowartościowy zakres) w różnych dziedzinach aktywności. Przedmiotem dokonywanych zmian i dostosowań stają się nie osoby niepełnosprawnych, a ich otoczenie
społeczne i materialne.
Mówiąc obrazowo do czasu pojawienia się koncepcji społecznego modelu niepełnosprawności za oczywiste uznawano skupienie się na oddziaływaniu na ciało i psychikę osoby
z uszkodzeniami cielesnymi, upośledzeniem intelektualnym lub dysfunkcjami psychicznymi.
Najważniejszymi aspektami działań były rehabilitacja medyczna i zawodowa, maksymalne
usprawnienie lub substytucja uszkodzonych funkcji somatycznych lub psychicznych danej
osoby. Zarówno sprawność, jak i niepełnosprawność były traktowane jako cechy podmiotowe
(osobnicze) danej osoby, a więc wsparcie, jej usprawnienie miały polegać na zmianach we
właściwościach działań indywidualnych.
Model społeczny zwrócił uwagę na to, że niepełnosprawność jest cechą relatywną,
wynikającą przede wszystkim z charakteru interakcji pomiędzy daną osobą a środowiskiem,
w którym się ona znajduje i musi działać. Uzyskanie sprawności to umożliwienie danej osobie skutecznej realizacji działań mimo jej uszkodzeń i ubytków w funkcjach psychosomatycznych. Aby to osiągnąć, zmian należy dokonać w otoczeniu materialnym, w konstrukcji
mechanizmów instytucjonalnych mających zapewniać skuteczne wsparcie osobom niepełnosprawnych, a także w społecznych wzorcach zachowań wobec osób z upośledzeniami lub
uszkodzeniami różnych typów. Obrazowo to ujmując, zmieniać trzeba społeczeństwo i sposób jego reagowania na istnienie osób niepełnosprawnych, gdyż w różnych okolicznościach te
same osoby z różnymi rodzajami dysfunkcji mogą działać normalnie – w znaczeniu możliwości zrealizowania swoich zamiarów – lub nie mogą tego dokonywać, czyli nie mogą działać
sprawnie, podobnie zresztą jak ludzie niemający ograniczeń funkcjonalnych. Zadaniem instytucji publicznych jest więc tworzenie warunków umożliwiających sprawne działanie wszystkim obywatelom, członkom społeczeństwa, niezależnie od ich indywidualnych ograniczeń.
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Aby lepiej zrozumieć ten problem, warto posłużyć się przykładem ilustrującym to, że
również osoby w pełni sprawne fizycznie i intelektualnie wielokrotnie mogą znaleźć się w
sytuacji niemożności realizowania swoich zamierzeń, działania w sposób normalny z powodu
barier, jakie stwarza im otoczenie społeczne czy kulturowe. Bardzo często zdarza się, że osoby nieznające miejscowego języka nie mogą dostać się do miejsca, do którego potrzebują
dotrzeć, bo nie potrafią odczytać i zrozumieć planów z nazwami ulic czy dopytać o drogę u
spotykanych ludzi. Aby uwypuklić istotę tego problemu komunikacyjnego, wyobraźmy sobie,
że taka osoba znająca jedynie alfabet łaciński znajdzie się w kraju, w którym używane jest
jedynie pismo ideograficzne lub cyrylica. Choć jest całkowicie normalna, sprawna, natrafia na
fundamentalną barierę komunikacyjną, która może jej całkowicie uniemożliwić lub niezwykle
utrudnić realizację zamierzeń. W takim otoczeniu, z takim wyposażeniem kulturowym, jakie
posiada, jest ona ułomna – nie rozumie znaków, które są podstawą komunikacji w danym
społeczeństwie, a tym samym nie może w nim działać sprawnie, tak jak jego zwykli członkowie, w tym sensie staje się osobą niepełnosprawną, która jest oczywiście jej cechą osobistą
– nieznajomość alfabetu i języka miejscowego – ale niepowodującą niemożności działania
samodzielnego, lecz z powodu tego, że w danym miejscu i czasie organizacja społeczna nie
zapewnia żadnego rodzaju pośrednich możliwości dotarcia do informacji umożliwiających
działanie, np. wskutek braku tablic z piktogramami na ulicach, wskazujących w uproszczony,
zrozumiały dla każdego sposób, w jakim kierunku iść, aby np. dotrzeć do pewnych miejsc
(szpitala, apteki, kościoła, dworca kolejowego) lub objaśniających, co znajduje się w danym
budynku.
Struktura tej sytuacji jest odwzorowana w relacjach osób niepełnosprawnych z naszym
otoczeniem: ze względu na pewne ich dysfunkcje nie mogą one w pełni, tak jak osoby sprawne, korzystać z możliwości działania występujących w danym społeczeństwie; aby to mogło
nastąpić, społeczeństwo musi stworzyć dodatkowe udogodnienia, wyposażyć je we wspierające narzędzia umożliwiające dostęp do danego rodzaju działania. Przykładowo osoby niewidzące lub niedowidzące nie są absolutnie pozbawione możliwości samodzielnego, bezpiecznego poruszania się, ale aby mogły to czynić skutecznie (czyli docierać tam, gdzie chcą), muszą być po temu stworzone odpowiednie warunki: sygnalizacja dźwiękowa na przejściach
ulicznych, odpowiednie tablice informacyjne, informatory audio, czy wreszcie osobiste wyposażenie umożliwiające przemieszczanie się celowe w przestrzeni miejskiej (np. pies przewodnik). Najprościej jest ten problem zrozumieć na przykładzie osób niesprawnych ruchowo
(np. pozbawionych nóg lub częściowo sparaliżowanych), które dzięki wózkom mogłyby się
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przemieszczać swobodnie, gdyby nie schody, krawężniki, nierówności chodników, wąskie
drzwi i inne bariery, uniemożliwiające docieranie do tych miejsc, do których chciałyby i powinny docierać, aby realizować wszystkie działania, jakie chciałyby wykonać. Jeśli władze
publiczne dbają o to, aby likwidować te bariery komunikacyjne, otwierać przestrzeń dla
wszystkich ludzi niezależnie od ich ograniczeń fizycznych lub mentalnych, to osoby z dysfunkcjami ruchowymi przestają być niepełnosprawne w tym wymiarze.
Przykład likwidacji barier architektonicznych jest najlepszą ilustracją tego, na czym
polega stosowanie podejścia wynikającego ze społecznego modelu niepełnosprawności.
Oznacza ono wprowadzanie takich zmian w organizacji społecznej, w tym przypadku w sposobie organizowania przestrzeni publicznej, które usuwają przed osobami z dysfunkcjami
przeszkody przed pełnym i samodzielnym jej eksplorowaniem. Zarazem jest to świetny przykład, że takie działanie może być stopniowalne: od najprostszych rozwiązań w postaci budowy podjazdów dla wózków do budynków użyteczności publicznej i ściętych krawężników na
przejściach dla pieszych, poprzez instalowanie wind i podnośników wewnątrz obiektów takich jak urzędy, teatry, muzea, dworce czy porty lotnicze, po budowanie otworów drzwiowych odpowiedniej szerokości, dostosowanie toalet i łazienek, urządzeń kuchennych czy stołów w restauracjach.
Ten przykład prowadzi do ogólniejszej konkluzji, iż usuwanie barier albo dostosowywanie organizacji społecznej do potrzeb osób niepełnosprawnych nie daje się sprowadzić do prostych rozwiązań likwidujących jedynie elementarne bariery. Jest to zjawisko złożone, wieloszczeblowe, a skala wyzwania rośnie wraz ze złożonością formy aktywności, którą chcielibyśmy uczynić dostępną dla osób niepełnosprawnych. Jeśli podejmie się odpowiednio zaprojektowane działania dostosowawcze w przestrzeni publicznej, w ikonosferze,
w organizacji instytucji publicznych czy wreszcie wyposażeniu miejsc pracy lub miejsc służących do korzystania z usług, to może się okazać, że skalę niepełnosprawności można w
znacznym stopniu ograniczyć. Przesłanką do tego jest umożliwienie osobom niepełnosprawnych samodzielnego (lub chociażby częściowo samodzielnego) wykonywania działań związanych z obecnością w przestrzeni publicznej, w kontakcie z urzędami, sklepami, punktami
usługowymi, instytucjami kultury itp. Wymaga to oczywiście nadania kwestii integracji społecznej osób niepełnosprawnych priorytetowego znaczenia w działalności władz publicznych,
a w konsekwencji sformułowania stosownych wymagań wobec instytucji, organizacji i firm
działających w danym społeczeństwie. Konieczne jest również inne sformułowanie zobowiązania wobec osób niepełnosprawnych: najważniejszą powinnością władz publicz-
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nych(społeczeństwa) nie jest zrekompensowanie poszczególnym jednostkom strat wynikających z dysfunkcji, ale zapewnienie im warunków normalnego funkcjonowania w otoczeniu
społecznym.
Przez normalność rozumieć przy tym należy możliwość realizowania działań, podejmowania zadań zawodowych i wykonywania ról społecznych w taki sam sposób, jak robią to
osoby nieobarczone dysfunkcjami fizycznymi lub psychicznymi. Normalność jest w tym kontekście cechą relatywną, stopniowalną. Oznacza ona sposób działania akceptowalny w danym
społeczeństwie, niepostrzegany jako coś obcego, dziwnego, niezrozumiałego, który prowadzi
do powstania rezultatu mieszczącego się w standardach dopuszczanych w danym środowisku
społecznym. Chodzi więc o tworzenie warunków takiego funkcjonowania osób niepełnosprawnych, w których ich działania nie będą odrzucane, dyskryminowane przez otoczenie
społeczne ze względu na ich inność, nietypowość (zarówno jeśli idzie o cechy osiąganego
rezultatu, jak i przebieg działania, np. czas jego wykonania). Dla większości osób niepełnosprawnych wykonywanie różnych rodzajów działań w tak rozumiany normalny sposób jest
osiągalne pod warunkiem, że ich wysiłek zostanie wsparty przez odpowiednie wspomagające
instrumentarium techniczne, przez dostosowanie przestrzeni i kanałów przekazywania informacji, przez odpowiednio zorganizowane współdziałanie innych osób. Aby to było możliwe,
w organizacji społecznej muszą zostać ustanowione odpowiednie reguły wspierania osób z
niepełnosprawnych, które spowodują zmniejszenie prawdopodobieństwa ich wykluczenia z
różnych form uczestnictwa społecznego.
Trzeba zastrzec, że nie jest to dyrektywa postępowania, która jest łatwa do przełożenia na rozwiązania praktyczne co najmniej z kilku powodów: po pierwsze, oznacza
ono konieczność poniesienia znacznych wydatków na różnie formy dostosowań i wspierania aktywności osób niepełnosprawnych; po drugie, powoduje konieczność znacznie
precyzyjniejszego i wyprzedzającego projektowania wielu rozwiązań związanych z zagospodarowaniem i organizacją przestrzeni publicznej, z organizacją różnych rodzajów
aktywności społecznych czy sposobem funkcjonowania standardowych procedur; po
trzecie, wymaga głębokiej zmiany nawyków społecznych, zachowań ludzkich w zwykłych, codziennych sytuacjach związanych z reagowaniem na obecność osoby z niepełnosprawnością w naszym otoczeniu (uświadomienia sobie, że to w jaki sposób postępujemy, może ułatwiać lub utrudniać działanie osoby niepełnosprawnych). Duże znaczenie
dla możliwości wprowadzenia takich zmian ma również wbudowany w rozwiązania instytucjonalne opór przed innowacjami, tendencja do powielania raz wytworzonych i utrwalonych
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wzorów działania. Przykładu na taką sytuację dostarczyły badania nad wdrażaniem przez
służby społeczne nowej strategii wsparcia osób niepełnosprawnych oficjalnie ogłoszonej
przez władze publiczne jednego w dużych miast w Wielkiej Brytanii (Oliver, 2009). Pomimo
oficjalnej zmiany doktryny sposób świadczenia usług publicznych dla osób niepełnosprawnych w większości dziedzin nie uległ zmianie, ponieważ urzędnicy odpowiedzialni za to nie
zmienili swojego podejścia do ich organizowania albo kontraktowali je w firmach, nie zmieniając wymagań zasad wykonywania usług. Jest to ważna wskazówka, jak wielki wysiłek jest
potrzebny, aby dokonać głębszych przeobrażeń w podejściu do kwestii wspierania osób niepełnosprawnych.
Wdrażanie strategii opartych na modelu społecznym niepełnosprawności jest przedsięwzięciem złożonym i wymagającym nastawienia na działanie długoterminowe. W związku
z tym zasadne jest pytanie o to, jakie są korzyści wypływające z jego wdrażania. Nie jest celem tego raportu szczegółowe dowodzenie przewagi takiego podejścia nad tradycyjnymi rozwiązaniami zinstytucjonalizowanej opieki nad niepełnosprawnymi, niemniej jednak warto
wskazać na kilka najważniejszych argumentów, przemawiających na rzecz takiego podejścia
wspierania osób niepełnosprawnych. Przede wszystkim działania oparte na tej koncepcji mają
doprowadzić do trwałej poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez wzrost ich
zdolności do samodzielnego życia, uzyskanie przez nich zdolności do kontrolowania swojej
sytuacji życiowej i kierowania swoim postępowaniem. Sytuacja idealna – uzyskanie pełnej
samodzielności i kontroli – nie jest oczywiście stanem osiągalnym dla wszystkich osób niepełnosprawnych, ale różne stopnie przybliżenia się do niej są możliwe dla większości z nich,
powodując znaczną poprawę ich dobrostanu. Efektem społecznym takiego postępowania jest
zmniejszenie presji na instytucje opiekuńcze i obciążenia tradycyjnego systemu pomocy społecznej.
Wdrażane w wielu krajach rozwiązania z zakresu mieszkalnictwa dla niepełnosprawnych skojarzonego z rehabilitacją medyczną, asystentami-opiekunami i samodzielnym dysponowaniem środkami finansowymi zwane „niezależnym życiem” (ang. independent living) są
najlepszym dowodem, że można osiągać znaczące rezultaty w zakresie poprawy jakości życia
osób niepełnosprawnych i ich aktywnego włączania się w różne formy aktywności (Grewiński; 2013). Formy pomocy oparte na przesłankach modelu społecznego przynoszą oprócz
bezpośrednich efektów integracyjnych również szersze skutki dzięki włączeniu osób niepełnosprawnych w szereg relacji społecznych pozwalających im realizować role społeczne niedostępne dla nich w sytuacjach, gdy podlegają stałej opiece instytucji, takich jak domy opieki.
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Idzie przede wszystkim o udział w rynku usługowym, wykonywanie roli konsumenta, który
decyduje lub co najmniej współdecyduje o swoich wydatkach na towary i usługi. W bardziej
zaawansowanych sytuacjach mamy do czynienia z uczestnictwem w rynku pracy, wypełnianiem zarówno ról pracobiorców, jak i pracodawców, które stają się dostępne dzięki np. przedsiębiorstwom opartym na koncepcji ekonomii społecznej.
Wszystkie te działania mają ograniczyć lub całkowicie eliminować zależności osób od
instytucji opiekuńczych. Zależność ta, jak wskazują badania prowadzone w wielu krajach,
wytwarzana na ogół od najwcześniejszych stadiów niepełnosprawności, prowadzi do trwałego
ekonomicznego uzależnienia od pomocy finansowej i opieki sprawowanej przez instytucje
publiczne, pozbawiając osoby niepełnosprawnej motywacji do aktywności społecznej. Skutkiem tego osoby te trwale przyjmują postawy bierności i eksternalizacji odpowiedzialności za
swoje sprawy życiowe. Jednym z najważniejszych aspektów działań podejmowanych przy
wykorzystaniu modelu społecznego jest przejęcie przez osoby niepełnosprawne odpowiedzialności za siebie. Oznaczać to musi również ich upodmiotowienie w zakresie podejmowania decyzji o korzystaniu z rehabilitacji, o kształceniu i szkoleniu zawodowym, o staraniu się
o zatrudnienie, o korzystaniu z różnych form pomocy, doradztwa itp. Doprowadzenie do sytuacji, w której osoba niepełnosprawna świadomie kontroluje swój proces rehabilitacji medycznej i zawodowej, kształtuje swoją sytuację przez wybór celów integracyjnych, do jakich
dąży i sposób spożytkowania środków, jakimi po temu dysponuje, to jest dalekosiężny cel
polityki społecznej opartej na założeniu, że osoba niepełnosprawna posiada identyczne prawa
jak osoba nieobarczona problemem niepełnosprawności, lecz, żeby móc w pełni z nich korzystać musi uzyskać dodatkowe instrumenty działania w społeczeństwie i powinna być współodpowiedzialna za to, jak je wykorzystuje dla kształtowania swojej sytuacji społecznej i ekonomicznej. Jest to propozycja zrywająca z paternalistycznym modelem większości rozwiązań
stosowanych w tradycyjnie dominujących modelach rehabilitacji i adaptacji społecznej.
M. Oliver – jeden z twórców i czołowych propagatorów koncepcji modelu społecznego – jest zwolennikiem tezy, że ustanowienie i właściwe działanie systemu wsparcia osób
niepełnosprawnych, który prowadzi do ich prawdziwej rehabilitacji społecznej, jest możliwe
tylko wówczas, gdy odbywa się to pod kontrolą tego środowiska. Przytacza na dowód rezultaty działalności organizacji zrzeszających osoby niepełnosprawne i organizacji zarządzanych
przez osoby sprawne, które działają na rzecz niesienia pomocy temu środowisku. Dystansując
się od oceny intencji podejmowanej działalności, według M. Olivera w przypadku tych drugich z reguły spotykamy się z prowadzeniem działalności, która prowadzi do uzależnienia
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ekonomicznego i społecznego osób niepełnosprawnych od instytucjonalnej pomocy. Wyjaśnia on to zjawisko odwołując się do kwestii interesu i relacji władzy w organizacjach – organizacje powołane przez władze publiczne (tzw. QUANGOS – quasi-organizacje pozarządowe) lub zdominowane przez osoby sprawne (np. fundacje charytatywne) kierują się przede
wszystkim interesem tego, kto je powołał, a interesy beneficjentów interpretują w sposób zapewniający im umacnianie własnej pozycji. Tym czynnikiem M. Oliver wyjaśnia np. fiasko
działalności wielu ciał doradczych rządu brytyjskiego czy władz lokalnych w sprawach odnoszących się do rozwiązywania problemów niepełnosprawności.
Dążenie do maksymalnego poszerzenia zakresu samodzielności życiowej osób niepełnosprawnych i włączanie ich główny nurt życia społecznego jest nie tylko realizacją ideału
społeczeństwa egalitarnego i sprawiedliwego, ale także koniecznością cywilizacyjną. Trendy
demograficzne wyraźnie wskazują, że coraz większa część populacji to ludzie o różnych formach niepełnosprawności oraz ludzie starzy. Starzenie się społeczeństw zachodniej hemisfery
jest już teraz poważnym problemem społecznym, powodującym olbrzymie problemy dla systemów zabezpieczenia społecznego. W związku z tym wdraża się już teraz zmiany, które maja zmniejszać efekty starzenia się dla finansów publicznych, np. wydłuża się wiek przechodzenia na emeryturę. Trzeba wszakże zauważyć, że starzenie się jest nieuchronnie również
związane z występowaniem różnych dysfunkcji fizycznych i psychicznych, a więc w konsekwencji znacznym wzrostem liczby osób niepełnosprawnych. W rezultacie rośnie zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze. Żaden system opieki instytucjonalnej zorganizowanej według
dominującego do tej pory wzorca nie będzie w stanie w przyszłości podołać zapotrzebowaniu
na wsparcie niepełnosprawnych. Z tego powodu dążenie do wypracowania i wdrożenia rozwiązań promujących samodzielność życiową tych osób jest nieodzowne.
Biorąc to wszystko pod uwagę, określić należałoby cel polityki społecznej w odniesieniu do niepełnosprawności jako stworzenie ram prawnych, instytucjonalnych oraz
konkretnych sposobów organizowania wsparcia, które umożliwiają każdej osobie niepełnosprawnej korzystanie w pełni z praw człowieka i obywatela oraz prowadzenie samodzielnego życia na miarę jej własnych możliwości. Warto zwrócić uwagę, że takie sformułowanie celu polityki wobec osób niepełnosprawnych stanowi o specyfice tej części polityki społecznej, gdyż wyraźnie formułuje pewną orientację aksjologiczną polityki, określa
szczególny rodzaj rezultatu, jaki chcemy osiągać w oddziaływaniu wobec pewnej kategorii
społecznej ludzi.
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Model społeczny niepełnosprawności jest koncepcją wyraźnie określającą orientację
działań, ich aksjologiczną orientację, zaangażowanie w promowanie standardu życia osób
niepełnosprawnych, który opiera się na wartościach niezależności ekonomicznej, podmiotowości i uczestnictwa społecznego, wykonywaniu ról rodzinnych i zawodowych oraz samodzielnym poruszaniu się w przestrzeni fizycznej i informacyjnej. Jego podstawą jest uznanie
tego, że osoba niepełnosprawna jest takim samym podmiotem jak wszyscy inni członkowie
społeczeństwa, co musi prowadzić do uwzględniania jej praw i interesów w działalności
władz publicznych, sektora prywatnego i wszelkich zorganizowanych form aktywności społecznej. Najogólniejsze ramy polityki społecznej przy takim podejściu do zagadnienia niepełnosprawności wyznacza definicja niepełnosprawności przedstawiona Parlamentowi Europejskiemu przez Europejskie Forum Niepełnosprawności w 1994 roku: „Osobą niepełnosprawną
jest jednostka w pełni swych praw, znajdująca się w sytuacji upośledzającej ją na skutek barier środowiskowych, ekonomicznych i społecznych, których z powodu występujących u niej
uszkodzeń nie może przezwyciężać w taki sposób, jak inni ludzie. Bariery te są często zwiększane przez deprecjonujące postawy ze strony społeczeństwa”. Polityka społeczna powinna
być zorientowana na likwidowanie barier i kształtowanie akceptujących postaw społeczeństwa wobec osób niepełnosprawnych.
W tak rozumianej polityce społecznej wobec niepełnosprawności kwestią centralną
jest to, jak przełożyć niejednorodny i wieloaspektowy (biologiczny, psychologiczny i społeczny) charakter niepełnosprawności na adekwatne rozwiązania w wielu obszarach
życia społecznego, a także w różnych sektorach polityki publicznej. Jednym z największych wyzwań jest to, że niepełnosprawność jest zjawiskiem niejednorodnym – w istocie
rzeczy ma do czynienia z całym zbiorem zjawisk o różnym podłożu, stopniu nasilenia, o
odmiennej historii i miejscu w doświadczeniu indywidualnym. W konsekwencji zarówno
osoby niepełnosprawnych, jak i społeczeństwo są skonfrontowane z problemem wielości
rozmaitych barier, które stają na drodze do normalnego funkcjonowania ludzi obarczonych różnymi rodzajami dysfunkcji (Rudnicki, 2013). Niepełnosprawność ujmowana tak,
jak zwykliśmy to robić na potrzeby rozważań naukowych czy w jeszcze większym stopniu,
gdy definiujemy ją dla wymogów aktów prawnych, jest właściwie pojęciem upraszczającym,
konwencjonalnym sposobem nazywania sytuacji bardzo różnych zarówno pod względem
przyczyn, jak i możliwości rehabilitacji, integracji społecznej, szans na samodzielne życie.
Nawet jeśli jesteśmy świadomi takiego charakteru zjawiska niepełnosprawności, to w
praktyce społecznej stosujemy jego uproszczające, redukujące złożoność problemu pojmowa-
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nie. Czynimy tak przede wszystkim ze względu na wymogi struktur państwowych, z punktu
widzenia których posługiwanie się jednym pojęciem niepełnosprawności jest rozwiązaniem
racjonalizującym, ułatwiającym działania administracji publicznej, umożliwiającym konstruowanie i stosowanie standardowych procedur. Posuwamy się jeszcze dalej, wprowadzając
ilościowe kryteria niepełnosprawności (procent utraty sprawności), które pozwalają przypisywać ludzi do zestandaryzowanych procedur przyznawania świadczeń. Ta właściwość pojęcia niepełnosprawności stosowanego w praktyce społecznej jest szczególnie dobrze widoczna,
gdy analizujemy problemy orzecznictwa dla celów świadczeniowych. Pojmowanie niepełnosprawności i sposób jej określania musi zapewniać przede wszystkim łatwe klasyfikowanie
ludzi ze względu na przysługujące im typy i zakres świadczeń. Oznacza to, że próba przebudowania podejścia do kwestii niepełnosprawności będzie wymagała konfrontacji z
racjonalnością administracyjną, rozumianą jako wymóg redukcji różnorodności i ograniczanie nakładów finansowych, materialnych i ludzkich przeznaczanych na działania w
sprawach jednostkowych. Administracyjne podejście do niepełnosprawności jest jedną z
tych barier, których ograniczenie lub całkowite zniesienie staje się współcześnie jednym
z najważniejszych warunków poprawy położenia społecznego osób z niepełnosprawnością. Idzie w tym wypadku nie tyle o zniesienie obowiązującego systemu świadczeń, ile o
zasadniczą przebudowę logiki jego funkcjonowania i uzupełnienie go o elementy brakujące,
związane z innym sposobem działania służb społecznych (szeroko rozumianych, nieobejmujących jedynie pracowników ośrodków pomocy społecznej, ale także pracowników ośrodków
doradztwa psychologicznego, pedagogicznego, zawodowego, ośrodków rehabilitacji, a także
osoby działające w organizacjach pozarządowych wspierających niepełnosprawnych).
Proponowany tutaj sposób działania opierać się powinien na zindywidualizowanym
podejściu do każdej osoby z niepełnosprawnością, w ramach którego otrzymywałaby ona pakiet działań wspierających jej leczenie, rehabilitację medyczną i wsparcie aktywizacji zawodowej i społecznej – dostosowane do jej potrzeb i możliwości wynikających z typu i głębokości dysfunkcji. Osoba niepełnosprawna musiałaby być traktowana jako integralny podmiot
przez instytucje publiczne, zobowiązane na mocy prawa do świadczenia różnych form wsparcia. Ta zasadnicza zmiana logiki działania służb społecznych miałaby polegać na zapewnianiu
komplementarności działań, które obecnie są zbiorem toczących się niezależnie od siebie
działań sektorowych. Misją służb zajmujących się osobami niepełnosprawnymi musiałoby się stać zapewnienie synergii działań sektorowych: leczenia, rehabilitacji, edukacji,
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kształcenia i szkolenia zawodowe, doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy, wsparcia psychologicznego, i innych form włączania w uczestnictwo społeczne.
Ten postulat wydobywa na pierwszy plan działań, podejmowanych wobec osób niepełnosprawnych, niezwykle istotną kwestię: likwidacja barier kulturowych, społecznych,
ekonomicznych i psychologicznych ma fundamentalne znaczenie dla skutecznej ich integracji
społecznej i zapewnienia im dobrostanu osobistego, ale aby możliwe było wykorzystanie
szans, jakie daje organizacja społeczna sprzyjająca inkluzji niepełnosprawnych, nieodzowne
są działania przygotowujące te osoby do uczestniczenia w różnych formach aktywności społecznej, zapewniające im odpowiednie kompetencje i zdolność do odpowiedniego współdziałania z otoczeniem społecznym. Ten drugi aspekt integracji społecznej osób z niepełnosprawnością to właściwa domena służb społecznych, które nie mogą się ograniczać do roli świadczeniodawcy, ale muszą przyjmować także rolę aktywnego organizatora procesu włączania
społecznego niepełnosprawnych.
Zmiana podejścia do rozwiązywania problemów społecznych związanych z niepełnosprawnością wymaga z jednej strony upowszechnienia idei i koncepcji przewartościowujących dotychczasową praktykę rehabilitacji i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych,
a z drugiej strony zaistnienia przesłanek politycznych do wdrożenia nowych rozwiązań instytucjonalnych. To pierwsze jest możliwe przy wykorzystaniu praktyki badawczej i debaty społecznej, które będą krytycznie odnosiły się do istniejącej praktyki w oparciu o wyraźnie wyartykułowane założenia społecznego modelu niepełnosprawności. Nie idzie przy tym o przyjmowanie a priori pewnych tez dotyczących adekwatności metod rehabilitacji i integracji społecznej lub jej braku, skuteczności określonych zasad organizowania działalności opiekuńczej
i wspomagającej osoby niepełnosprawne, lecz o analizowanie funkcjonujących w naszym
kraju rozwiązań pod kątem spełniania przez nie kryteriów pozytywnego wpływu na położenie
społeczne tych osób, zapewnianie im skutecznej i trwałej poprawy ich indywidualnych losów.
Ważne jest również to, aby proces ten odbywał się z udziałem samych zainteresowanych –
przedstawicieli środowiska osób niepełnosprawnych, a tym samym dawał szanse na artykułowanie ich autentycznych oczekiwań i potrzeb. Takie podejście zastosowano w niniejszym
projekcie i przedstawiane w dalszych jego częściach analizy, wnioski i rekomendacje powstawały jako rezultat analiz eksperckich i debaty na temat ich rezultatów prowadzonej z
przedstawicielami środowiska osób niepełnosprawnych.
Kolejna istotna przesłanka zaistnienia warunków do zmiany polityki społecznej wobec
niepełnosprawności zachodzi wskutek szerszych uwarunkowań politycznych i prawnych, któ-
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re wystąpiły w ostatnich latach. Przede wszystkim, w 2012 roku Polska ratyfikowała Konwencję Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych z 2006 roku. To zobowiązanie prawnomiędzynarodowe powoduje konieczność podjęcia wysiłku na rzecz wprowadzenia szeregu dostosowań w obowiązującym w Polsce ustawodawstwie i regułach rządzących funkcjonowaniem szeregu instytucji. Jest to świetna okazja to dokonania istotnych, szerszych zmian w polityce publicznej wobec osób niepełnosprawnych. Świadomość takiej okazji
dobrze obrazuje fragment uzasadnienia do rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych: Polska polityka dotycząca osób niepełnosprawnych,
szczególnie w zakresie organizowania oparcia społecznego dla osób niepełnosprawnych,
oparta jest w dalszym ciągu, w znacznej mierze, na modelu działania „na rzecz osób niepełnosprawnych”, który czyni osoby niepełnosprawne raczej przedmiotem oddziaływania instytucji i różnych podmiotów. Ratyfikowanie konwencji stymulować będzie rozpoczętą już zmianę podejścia. Przyczyni się zatem do zbudowania bardziej kompleksowego podejścia do problematyki osób niepełnosprawnych przez wszystkie ministerstwa i do rzeczywistej realizacji
idei zintegrowanego podejścia do niepełnosprawności, to jest włączania problematyki niepełnosprawności w główny nurt polityki realizowanej na różnych szczeblach zarządzania państwem, z czym związane jest stopniowe odchodzenie od tworzenia struktur, programów i innych instrumentów tylko dla osób niepełnosprawnych (szkoły specjalne, zakłady aktywności
zawodowej), na rzecz rozwiązywania problemów tych osób w ramach głównych obszarów
polityki państwa (Druk sejmowy nr 408; 2012: 13).
Członkostwo w UE jest z kolei związane z udziałem w realizacji Europejskiej strategii
w sprawie niepełnosprawności 2010-2020: Odnowione zobowiązanie do budowania Europy
bez barier. Wdrożenie tej strategii w Polsce powinno również prowadzić do szeregu zmian w
praktyce, w szczególności w odniesieniu do sfery edukacji, pracy, uczestnictwa politycznego i
społecznego. Kolejnym czynnikiem tworzącym podłoże do dokonywania zmian jest zauważalny wzrost aktywności organizacji zrzeszających osoby niepełnosprawne i działających na
ich rzecz, które coraz bardziej stanowczo i przemyślanie artykułują potrzebę istotnej modyfikacji instytucjonalnych mechanizmów wspierania. Istnieje więc dostatecznie dużo powodów
na szczeblu rządowym do podjęcia prac nad programem polityki społecznej wobec niepełnosprawności.

W dalszych częściach raportu przedstawione zostaną wnioski z analiz funkcjonowania
poszczególnych obszarów wsparcia osób niepełnosprawnych wraz z propozycjami zmian,
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których intencją jest zwiększenie efektywności tej szczególnej polityki publicznej. Zgodnie z
tym, co zadeklarowałam powyżej, całe przedsięwzięcie badawcze i konstruowane na ich
podstawie rekomendacje dla praktyki kierowały się dążeniem do promowania aktywizującego modelu polityki społecznej jako podstawy działania instytucji publicznych wobec
osób niepełnosprawnych. Naczelną zasadą takiego podejścia jest podmiotowe traktowanie osób niepełnosprawnych, uznanie prymatu ich praw i swobód nad innymi aspektami
ich społecznego statusu, a co za tym idzie – przyjęcie za dyrektywę działania władz publicznych obowiązku tworzenia warunków do ich równego traktowania z osobami w
pełni sprawnymi , w tym przede wszystkim do ich prawa wyboru, podejmowania decyzji
w sprawach odnoszących się do ich życia: kształcenia, rehabilitacji, zakresu i formy
świadczenia opieki, pracy i innych rodzajów aktywności ekonomicznej, partycypacji
obywatelskiej.
W tym kontekście należy poczynić ważne zastrzeżenie dotyczące stosunku proponowanych działań do modelu kompensacyjnego polityki społecznej wobec niepełnosprawności,
który dominuje w polityce społecznej w Polsce. Całość wysiłku badawczego projektu skierowana była na określenie najważniejszych elementów zmiany tej polityki, co naturalnie powoduje, że ewentualne wdrażanie jego rekomendacji musi prowadzić do napięć związanych z
koniecznością przebudowy praktyki opartej na modelu kompensacyjnym. Z tego powodu
trzeba jednoznacznie stwierdzić, że sugerowana przebudowa modelu polityki społecznej nie
ma na celu likwidacji systemu rekompensat finansowych czy świadczeń opiekuńczych dla
osób niepełnosprawnych. Celem jest natomiast zmiana funkcji tych rekompensat, które w
chwili obecnej sprowadza się wyłącznie do roli źródła minimalnych środków na utrzymanie
osoby z niepełnosprawnością. Jest to w istocie rzeczy system podtrzymywania status quo w
odniesieniu do pozycji społecznej i warunków życia tych osób. Powiedzmy wprost, status quo
ulokowanego na bardzo niskim poziomie i bez perspektyw na poprawę. Polityka społeczna
państwa musi rzecz jasna zachować funkcje kompensacyjne, ale nie mogą być one jedynymi,
najważniejszymi i na dodatek prowadzącymi do odtwarzania się złego stanu rzeczy. Należy
pamiętać, że na kompensacji opiera się proces indywidualnej rehabilitacji zdrowotnej w sytuacji niemożności powrotu jednostki do zdrowia. To, co proponuje się w tym raporcie, to wyjście poza ramy tego mechanizmu, dodanie do niego innych algorytmów działania służb publicznych i sposobów zachęty samych osób niepełnosprawnych do korzystania w inny sposób
z pomocy ze strony państwa, samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, tak aby
mądrze kojarzyć elementy obu podejść, czyli reorganizacji świata zewnętrznego i samokom-
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pensacji własnych deficytów. Rzecz idzie o wdrożenie na szerszą skalę mechanizmów, które
pozwoliłyby na uzyskanie przez znacznie większą liczbę osób niepełnosprawnych samodzielności życiowej, pełnej lub częściowej. Podejście upodmiotowiające (empowerment) wymaga
zarówno działań wzmacniających osobiste zdolności do działania jednostki, jak i zmian w
organizacji jej środowiska (Rymsza, 2013).
Szereg obaw wiązać się będzie z poczuciem zagrożenia dla istniejącego systemu
świadczeń finansowych, rent i zasiłków, wypłacanych osobom niepełnosprawnym. Z badań
prowadzonych w latach poprzednich i z danych GUS wynika jednoznacznie, że dla znacznej
większości tych osób i ich rodzin środki finansowe pochodzące z wypłacanych rent i zasiłków
są ważnym, często głównym, źródłem stałych dochodów. Jest oczywiste, że w takiej sytuacji
wszelkie propozycji dotyczące zmian systemu świadczeń społecznych muszą powodować
niepokój, a nawet opór, gdyż oznaczają potencjalną destabilizację budżetów domowych. W
badaniach nad problemem zatrudnienia osób niepełnosprawnych stwierdzono, że jednym z
czynników demotywujących do podejmowania pracy jest właśnie zagrożenie utratą świadczeń
rentowych lub zasiłków, które wprawdzie są niewielkie, ale stałe i pewne w przeciwieństwie
do dochodów z pracy (Gąciarz, Giermanowska, 2009). Mówi się o problemie „pułapki świadczeniowej”, o popadaniu w bierność i separowaniu się osób niepełnosprawnych od wszelkiej
działalności aktywizującej w obawie przed utratą tych elementarnych świadczeń. Obiektywnie trzeba powiedzieć, że jest to sytuacja wykreowana przez obowiązujące w tym względzie
regulacje prawne i postępowanie administracji oraz przez brak podaży miejsc pracy dla tej
kategorii osób. Niemniej jednak skutkiem takiej sytuacji jest pogłębiające się ubóstwo znacznej części osób niepełnosprawnych, prowadzące do ich wykluczenia społecznego. Jest to wystarczający powód do przemyślenia podstaw funkcjonującego modelu świadczeń i zaproponowania modyfikacji, które mogłyby doprowadzić do wykorzystywania świadczeń dla poprawy sytuacji życiowej osób niepełnosprawnych, a nie do jej utrwalania na niskim poziomie.
W trakcie wywiadów pogłębionych i warsztatów organizowanych w ramach projektu
zetknęliśmy się z charakterystycznym zróżnicowaniem ocen dotyczących polityki społecznej
wobec niepełnosprawności, których spektrum oddają następujące dwie wypowiedzi: „jest
lepiej, dużo się robi, polityka społeczna jakoś działa” i „polityka społeczne nie działa w ogóle,
a pieniądze są marnotrawione”. Mimo zauważanych niedostatków systemu pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych w zdecydowanej większości wypowiedzi kompetentnych
informatorów i osób niepełnosprawnych pojawiało się w odpowiedzi na pytanie o ocenę
ogólnej sytuacji w Polsce stwierdzenie: „jest lepiej”. Podkreślano, że wiele się zmieniło w
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perspektywie ostatnich dwudziestu, dziesięciu, a nawet kilku lat. Wskazywano na poprawę w
dostępie do edukacji, widoczne postępy w dostosowaniu infrastruktury, działalność instytucji,
takich jak PFRON i ośrodki pomocy społecznej, oraz dużą aktywność organizacji pozarządowych. Wyraźna zmiana dotyczy także samoświadomości osób niepełnosprawnych i ich rodzin, obecności w przestrzeni publicznej i wyraźnie bardziej pozytywnych reakcji społecznych. Jednocześnie dominowało poczucie, że istnieje bardzo wiele obszarów, w których zostało jeszcze mnóstwo do zrobienia. Wskazywano szczególnie na sytuację osób niepełnosprawnych na rynku pracy, dostęp do opieki zdrowotnej i rehabilitacji oraz braki finansowe i
niedostatek prawdziwie systemowego wsparcia. Również w obszarze aktywności obywatelskiej, dostosowania instytucji oraz reprezentacji osób niepełnosprawnych w sferze publicznej
jest bardzo wiele braków. Ogólnie można by powiedzieć, że jesteśmy raczej w drodze do realizacji celów polityki integracyjnej, niż że je osiągnęliśmy. Z drugiej strony, skala ocen zawartych w tych wypowiedziach zawiera się w przedziale od umiarkowanie pozytywnej,
wskazującej na przynajmniej niewielką poprawę sytuacji do negatywnej, akcentującej brak
efektów, zbyt słaby postęp w poprawie położenia osób niepełnosprawnych. Wskazuje to potrzebę sformułowania projektu stopniowej modyfikacji celów i metod realizowania polityki
społecznej wobec niepełnosprawności, tak aby uwzględniając uwrażliwienie społeczne na
zagrożenia, jakie może powodować odejście od wielu stosowanych obecnie rozwiązań,
szczególnie w sferze świadczeń, uruchomić proces przeobrażeń, który powinien doprowadzić
do znaczącej poprawy efektywności działań podejmowanych w ramach wsparcia osób niepełnosprawnych.
Na podstawie analizy zastanych danych i analizy dorobku badawczego dotyczącego
problematyki niepełnosprawności podjęto próbę zidentyfikowania szeregu problemów horyzontalnych, które negatywnie oddziałują na konstruowanie działań instytucjonalnych adresowanych do tych środowisk. Najważniejsze z nich to:


niedostateczne zrozumienie potrzeb osób niepełnosprawnych,



słaba świadomość praw osób niepełnosprawnych,



zbyt niskie i nieefektywne wydatki publiczne,



niedostosowanie zakresu i sposobu świadczenia usług do oczekiwań,



słaba reprezentacja środowisk niepełnosprawnych w konsultacjach i ocenianiu rezultatów
działań na ich rzecz.
Zagadnienia te ukierunkowały działania badawcze, orientując je na odnajdywanie

rozwiązań w sferze organizacji instytucji wspierających osoby niepełnosprawne i sposobu
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przeprowadzania tych działań wspierających, które pozwolić powinny na eliminację zidentyfikowanych słabości. Główne obszary wsparcia, którymi zajmowano się w projekcie w ramach Modułu I to: system prawny i instytucjonalny, edukacja, zatrudnienie, usługi publiczne
i komercyjne, czyli lepsza jakość życia, pomoc finansowa oraz współpraca z rodzinami, instytucjami lokalnymi i organizacjami pozarządowymi. Ekspertyzy i badanie empiryczne wykonane w ramach tego modułu wykazały, że szczególnie istotne dla poprawy położenia osób
niepełnosprawnych będą miały dwa kierunki działania:


przekształcanie polityki społecznej w zindywidualizowane działania celowe, usprawniające integrację społeczną osób niepełnosprawnych;



wdrażanie rozwiązań instytucjonalnych oraz legislacyjnych poprawiających dostęp do
usług osobom niepełnosprawnym.
Oczywiście nie są to kierunki modyfikacji polityki społecznej wobec niepełnospraw-

ności, które mają spowodować odsunięcie na plan dalszy takie działania jak: wprowadzanie
zmian na rynku pracy obniżających bezrobocie osób niepełnosprawnych, sprzyjających zatrudnieniu niepełnosprawnych absolwentów uczelni wyższych i kształtowaniu ich karier zawodowych czy zwiększanie dostępności i użyteczności stron www dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Wyróżnione w Module I kierunki działań mają charakter horyzontalny,
a ich wpływ powinien również pozytywnie odcisnąć się na wymienionych wcześniej obszarach funkcjonowania osób niepełnosprawnych. Zanim jednak przejdę do omówienia, w sposób usystematyzowany, propozycji opracowanych w ramach Modułu I, przedstawię charakterystykę zbiorowości osób niepełnosprawnych w Polsce, z danych statystycznych zbieranych
zarówno przez GUS, jak i Eurostat, a także z danych pochodzących z badań społecznych wykonywanych w ostatnich latach w Polsce.
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Tabela 1. Modele niepełnosprawności: społeczny i indywidualny
Kryterium porównania

Model indywidualny (medyczny) niepełnosprawności

Podejście do niepeł- - problem jednostkowy
nosprawności
- model osobistej tragedii, fizycznego upośledzenia

Model społeczny niepełnosprawności
- problem społeczny, zlokalizowany zarówno w jednostce, jak i jej
otoczeniu
- model społecznej definicji (naznaczania) i opresji

Określenie niepeł- - niepełnosprawność to deficyt lub patologia
nosprawności
- niepełnosprawność jest określana jako niewydolność fizyczna i/lub psychiczna i intelektualna, która
ogranicza funkcjonowanie człowieka
Określenie
problemu

- niepełnosprawność to „różnica”; społecznie nieuznawana i dyskryminowana odmienność
- model społecznego wytwarzania niepełnosprawności przez mechanizmy psychospołeczne

istoty - choroba, uszkodzenie fizyczne, utrata możliwości - uzależnienie od pomocy profesjonalnej, brak odpowiednich służb
wykonywania zawodu, psychologiczne niedostoso- wspomagających,
wanie, brak motywacji i współpracy
- zwracanie uwagi na bariery architektoniczne, bariery ekonomiczne i postawy społeczne

Miejsce zjawiska

- osobisty problem zlokalizowany w osobie niepełno- - niepełnosprawność ma genezę we wzajemnym oddziaływaniu
sprawnej
danej osoby i społecznych warunków,
- jest to społeczny problem zlokalizowany w organizacji społeczeństwa, w środowisku jej funkcjonowania, i/lub w procesie rehabilitacji

Społeczne role niepełnosprawnego w
procesie rehabilitacji
Rozwiązanie
blemu

- pacjent/klient

- konsument (odbiorca)

- osoby z niepełnosprawnością to specyficzni pacjen- - uczestnik życia społecznego
ci z ograniczeniami funkcjonowania, traktowani - osoba niepełnosprawna jest traktowana podmiotowo i na równi z
przedmiotowo i paternalistycznie
osobą sprawną

pro- - usuwanie problemów związanych z niepełnospraw- - usuwanie problemów związanych z niepełnosprawnością polega
nością polega na leczeniu danej osoby lub dostoso- na zmienianiu ram i mechanizmów wzajemnego oddziaływania
wywaniu jej do normy
między daną jednostką a społeczeństwem
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Metody
lecze- - leczenie indywidualne, pomoc profesjonalna: fa- - zmiana społeczna
nia/reintegracji spo- chowa interwencja lekarzy, rehabilitantów, terapeu- - doradztwo, usuwanie barier
łecznej i zawodowej tów, doradców zawodowych
- egzekwowanie praw, obrona i rzecznictwo własnych praw
- indywidualne przystosowanie
- samopomoc, grupy samopomocowe
- doradztwo rówieśnicze)
Kontrola przebiegu - dokonywana przez profesjonalistów (lekarzy, tera- - samokontrola (automonitorowanie) i możliwość wyboru
peutów)
procesu
- prawa człowieka

Ramy dla działań - opieka
społecznych
- polityka zdrowotna
Oczekiwane wyniki

Źródło:

- polityka społeczna

- adaptacja jednostki do indywidualnej sytuacji

Opracowanie

własne

z

raportu

- akceptacja jednostki w społeczeństwie; kierowanie własnym życiem; integracja społeczna; środowisko bez barier fizycznych,
funkcjonalnych i społecznych
Jerzego

Bartkowskiego

(Bartkowski

2013)

Położenie społeczne osób niepełnosprawnych
Opis położenia społecznego osób niepełnosprawnych nie jest wyłącznie rejestracją statycznego stanu tej kategorii społecznej w różnych wymiarach, ale także określeniem jej pozycji
w odniesieniu do reszty społeczeństwa, próbą identyfikacji różnych aspektów jej społecznego
uprzywilejowania lub upośledzenia. W przypadku osób niepełnosprawnych ma to bezpośrednie
znaczenie dla polityki publicznej, gdyż jej podstawową funkcją powinno być wyrównywanie
szans tych osób, zapewnianie im standardów życia porównywalnych z ogółem społeczeństwa.
W sytuacji, gdy panuje powszechne przekonanie o tym, że są to osoby, którym ze strony społeczeństwa należy się specjalna troska, rekompensata za utracone możliwości normalnego funkcjonowania w życiu codziennym i wypełniania rozmaitych ról społecznych, to dokładniejsze
poznanie wymiarów i natężenia różnic pomiędzy osobami niepełnosprawnymi a ogółem społeczeństwa jest ważną przesłanką do sformułowania właściwej odpowiedzi społeczeństwa na
społeczne potrzeby tego środowiska. W tej części raportu przedstawię taką właśnie charakterystykę położenia osób niepełnosprawnych, przy czym zwrócę uwagę nie tylko na typowe cechy
społeczno-demograficzne, określające zamożność i zdolność do zaspokajania potrzeb na wysokim poziomie, ale również charakterystykę cech psychologicznych, postaw społecznych i aksjologicznych, wyznaczających orientacje działań osób niepełnosprawnych (Bartkowski 2013).
Charakterystyka zbiorowości osób niepełnosprawnych napotyka na zasadniczą trudność
ze względu na brak zestandaryzowanych danych statystycznych. W powszechnie i systematycznie gromadzonych danych statystycznych przez takie instytucje jak GUS czy Eurostat stosowane są różne definicje niepełnosprawności, a także odmienne wskaźniki charakteryzujące tę
zbiorowość. Definicje niepełnosprawności różnią się w zależności od celów, dla których są
formułowane. Inaczej jest to pojęcie ujmowane w badaniach na poziomie krajowym, inaczej w
badaniach międzynarodowych. Ten stan rzeczy powoduje, że wszystkie dane dotyczące zasięgu
niepełnosprawności w Polsce są liczbami przybliżonymi, szacunkami, co jest o tyle istotne, że
stanowi poważne utrudnienie przy formułowaniu planów operacyjnych realizacji polityki społecznej przez władze publiczne różnych szczebli3. W tym kontekście szczególnie ważne staje
się wykonywanie przez Polskę zobowiązań prawnomiędzynarodowych (np. wynikających z
Konwencji ONZ z 2007 roku) dotyczących gromadzenia i udostępniania odpowiednich danych

3

Dodatkowo jeszcze Narodowy Spis Powszechny z 2011 roku wskutek przeszkód organizacyjnych przyniósł dane
w znacznym stopniu zniekształcone, co utrudnia precyzyjne określenie charakterystyk zbiorowości osób z
niepełnosprawnościami.
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dotyczących niepełnosprawności poprzez dostosowanie statystyk zbieranych w Polsce do standardów obowiązujących w skali międzynarodowej.
Charakterystyka zbiorowości osób niepełnosprawnych4
Szacunkowa liczba osób niepełnosprawnych waha się od 4,1 mln do 8,1 mln. Pierwsza
liczba to wynik Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku, gdzie stosowano definicję osoby niepełnosprawnej prawnie5 (4155,3 tys. posiadało odpowiednie orzeczenie). Druga liczba
pochodzi z Europejskiego Ankietowego Badania Zdrowia z 2009 roku, w którym stosowano
kryterium niepełnosprawności biologicznej (według definicji Eurostatu6 było w Polsce 8107,5
tys. niepełnosprawnych biologicznie). Według danych NSP z 2011 roku osoby niepełnosprawne biologiczne stanowiły 12,2% ogółu społeczeństwa, niepełnosprawni biologicznie i prawnie
– 6,9% ludności, a niepełnosprawni według prawnego orzecznictwa – 1,2%.
Ta wielka rozbieżność w obliczeniu skali zjawiska niepełnosprawności ma poważne
konsekwencje dla polityki społecznej, gdyż wskazuje, że znaczna liczba osób faktycznie niepełnosprawnych pozostaje poza obszarem działań instytucji publicznych, gdyż nie kwalifikują
się formalnie do pobierania świadczeń lub uczestnictwa w programach adresowanych do osób
niepełnosprawnych. Prawomocnie tylko posiadacze orzeczeń o niepełnosprawności mogą korzystać z instrumentów polityki społecznej. Osoby niepełnosprawne według kryterium biologicznego mogą jedynie korzystać z udogodnień dostępnych powszechnie w przestrzeni publicznej (np. z dostosowań architektonicznych lub w transporcie publicznym) lub w systemie
ochrony zdrowia.
Znaczenie tej kwestii dla polityki społecznej obrazuje fakt, że w 2010 roku koszty opieki społecznej przeznaczanej na jedną osobę niepełnosprawną biologicznie wynosiły 2,5 tys. zł i
były o 19 tys. zł mniejsze od kosztów ponoszonych na świadczenia dla osoby niepełnosprawnej
prawnie (Bartkowski, 2013a). Restrykcyjne stosowanie definicje prawnej niepełnosprawności
jest w świetle danych statystycznych przyczyną zmniejszania się liczby osób niepełnosprawnych zarówno pod względem danych bezwzględnych, jak i proporcji ich udziału w ogóle lud-

4

Ta część raportu powstała na podstawie i z wykorzystaniem fragmentów dwóch ekspertyz przygotowanych w
ramach projektu przez Jerzego Bartkowskiego. Wszystkie przywoływane dane pochodzą z obu ekspertyz
(Bartkowski 2013, 2013a).
5
Osoba niepełnosprawna prawnie to osoba legitymująca się ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności
wydanym przez upoważniony do tego organ administracji. Ponieważ kryteria, procedury i skutki orzekania o
niepełnosprawności w różnych krajach są zróżnicowane, to dane o zasięgu zjawiska niepełnosprawności nie są w
pełni porównywalne.
6
Kryterium to opiera się na wskazaniu przez osobę na występowaniu trudności w życiu codziennym wskutek
dysfunkcji fizycznej lub psychicznej. Osoby takie określa się terminem osoby niepełnosprawnej biologicznie.
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ności Polski. Nie można wprawdzie mówić o oficjalnie ogłoszonej polityce ograniczania liczby
wydawanych orzeczeń o niepełnosprawności, ale fakty świadczą o tym, że spada ona w stosunku do wielkości populacji i jest to niewątpliwie zgodne z polityką oszczędności budżetowych.
Ograniczanie liczby osób uprawnionych do świadczeń ze strony państwa i samorządów terytorialnych bez wątpienia przynosi efekt dla finansów publicznych w postaci zmniejszania nacisku
na wydatki w zakresie świadczeń społecznych. Trzeba przy tym pamiętać, że wskazana tendencja w zakresie orzecznictwa jest również reakcją na bardzo liberalne orzecznictwo praktykowane w Polsce przez wiele lat, które spowodowało wielki rozrost ilościowy kategorii osób niepełnosprawnych w stopniu lekkim w wieku produkcyjnym, pobierających świadczenia rentowe. Przez lata wskazywano na to zjawisko jako na pewną patologię systemu orzeczniczego i
poważny problem systemu zabezpieczenia społecznego. Wydaje się w świetle zarysowanej
tendencji, że zasadniczego przemyślenia wymagają kwestie zarówno orzecznictwa, jak i przede
wszystkim skutków posiadania orzeczenia w odniesieniu do wiązki uprawnień, które uzyskuje
osoba je mająca. Sztywne traktowanie statusu osoby prawnie niepełnosprawnej, wynikające z
nieuchronnie przypisanego do niego uprawnienia do świadczeń finansowych, powoduje znaczące ograniczenie dostępu do różnych form wsparcia osób faktycznie niepełnosprawnych,
których sytuacja życiowa (w tym rehabilitacja zawodowa) mogłaby być poprawiona efektywnie, gdyby mogły one korzystać z różnych form pomocy. Wykluczenie z możliwości korzystania z wielu form wsparcia znacznej liczby osób niepełnosprawnych biologicznie tylko z powodu nieposiadania statusu prawnego niepełnosprawności powodować może narastanie problemów społecznych i bez wątpienia utrudnia ich integrację społeczną. W chwili obecnej mamy
do czynienia z takim stanem rzeczy, iż realizowana jest polityka administracyjnego ograniczania skali zjawiska niepełnosprawności, wynikająca z wąsko rozumianych interesów budżetowych państwa i samorządów terytorialnych, ale to przecież nie oznacza zanikania samego zjawiska. Oznacza to jedynie, że sztucznie próbuje się unikać konfrontacji z realnymi problemami. Jeśli utrzymać obecną praktykę klasyfikowania jako osób niepełnosprawnych jedynie posiadaczy prawnie ważnych orzeczeń, to będziemy mieli w coraz większym stopniu do czynienia z paradoksem polegającym na tym, że społeczeństwo się starzeje i jednocześnie zmniejsza
się liczba osób niepełnosprawnych, co przeczy powszechnie obserwowanym w innych społeczeństwach tendencjom. Prowadzić to może do swoistego ukrywania rzeczywistej skali zjawiska i do zniekształcenia polityki publicznej w tej sferze. Postulat zmiany podejścia w tym
względzie nie ma na celu zmuszenia państwa i samorządów do wydawania większych sum na
wsparcie dla niepełnosprawnych, lecz zachęcenia do rozpoznania rzeczywistych potrzeb osób
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niepełnosprawnych i wypracowania różnych form wsparcia dla nich, co pozwoliłyby im normalnie – a w każdym razie lepiej niż to jest dzisiaj – funkcjonować w życiu codziennym, Stąd
potrzeba zerwania z wyłącznie administracyjnym kwalifikowaniem osób jako niepełnosprawnych.
Cechy społeczno-demograficzne osób niepełnosprawnych układają się w następujący
obraz:


dominująca kategorią są osoby z dysfunkcjami narządów ruchu (ponad połowa wszystkich
niepełnosprawnych) i schorzeniami układu krążenia (bez mała połowa ogółu); relatywnie
duże liczebności mają również kategorie osób ze schorzeniami neurologicznymi (1/3 ogółu)
oraz z uszkodzeniami i chorobami wzroku (ponad ¼ ogółu); wysokie liczebności wszystkich tych kategorii wskazują, że znaczna liczba osób posiada niepełnosprawności sprzężone
(kilka dysfunkcji jednocześnie), co czyni problemy rehabilitacyjne i integracyjne bardziej
jeszcze złożonymi, niż można by sądzić na podstawie prostych danych statystycznych7;



zdecydowaną większość stanowią osoby, które nabyły niepełnosprawność w wieku dorosłym, w wyniku przewlekłych chorób (60%) lub wypadków i urazów (27%); osoby, u których niepełnosprawność wystąpiła z przyczyn genetycznych, od urodzenia lub wczesnego
dzieciństwa stanowią jedynie 13%; w istocie rzeczy mamy do czynienia z dwoma odrębnymi kategoriami osób niepełnosprawnych, których doświadczenie życiowe jest odmienne i
tak samo różne są formy wsparcia niezbędne im do radzenia sobie z problemem niepełnosprawności;



zbiorowość osób niepełnosprawnych jest grupą starszą niż ogół ludności; o ile poniżej 40
roku życia mniej więcej co 10 osoba jest niepełnosprawna, to powyżej 50 roku życia już co
trzecia osoba jest obarczoną jakąś formą niepełnosprawności, w wieku powyżej 70 roku
życia co druga; ponad połowa osób niepełnosprawnych to ludzie mający ponad 60 lat; niepełnosprawność jest więc zjawiskiem silnie sprzężonym ze starzeniem się, co oznacza, że
należy uwzględniać w stosowanych sposobach wspierania osób niepełnosprawnych wymagania wynikające ze zróżnicowania potrzeb w trakcie cyklu życia;



osoby niepełnosprawne zamieszkują przede wszystkim w miastach (3/5 ogółu); miejskość
zbiorowości niepełnosprawnych jest przede wszystkim pochodną większej ekspozycji osób

7

Szczegółowe dane wskazują, że u 55,8% objętych NSP przyczynę niepełnosprawności stanowiły uszkodzenia i
choroby narządów ruchu, u 49,6% - schorzenia układu krążenia, u 33% - schorzenia neurologiczne, u 27,3% uszkodzenia i choroby wzroku. Relatywnie niższy jest udział osób z uszkodzeniami i chorobami narządu słuchu
(13,7%), z chorobą psychiczną (10,1%) i upośledzeniem umysłowym (4,0%).
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zamieszkujących w miastach na czynniki powodujące choroby przewlekłe, na zagrożenie
wypadkami czy uszkodzeniami, ale także znacznie łatwiejszego kontaktu z instytucjami
ochrony zdrowia czy orzeczniczymi, co zwiększa prawdopodobieństwo uzyskania statusu
prawnego osoby niepełnosprawnej.
Ten obraz ogólny zbiorowości osób niepełnosprawnych wymaga zwrócenia uwagi na
niektóre aspekty, które mają istotne znaczenie dla polityki społecznej. Po pierwsze, zbiorowość
ta jest silnie zróżnicowania, przy czym z jej ogółu wyraźnie wyodrębniają się subkategorie,
małe liczebnie, o specyficznych problemach i potrzebach. Są to przede wszystkim osoby: niepełnosprawne od urodzenia i wczesnego dzieciństwa; niepełnosprawne intelektualnie; z chorobą psychiczną; niepełnosprawne z chorobami sprzężonymi i chorobami rzadkimi. Są to zbiorowości, dla których dominantą sytuacji życiowej są problemy leczenia i rehabilitacji medycznej oraz wymagające specjalnych metod postępowania, w tym związanych z edukacją, w celu
przystosowania do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Zupełnie odmienne są potrzeby i wymagania zbiorowości osób niepełnosprawnych z chorobami nabytymi w wieku dorosłym, w okresie aktywności zawodowej, w szczególności, gdy stan taki wystąpi stosunkowo
późno, a trzeba pamiętać, że zjawisko niepełnosprawności nasila się po 40 roku życia. Dla tej
kategorii osób niepełnosprawnych zasadniczy problem to przystosowanie się do zmiany sytuacji życiowej, do niemożności kontynuowania dotychczasowej aktywności zawodowej i trybu
życia. Konieczne są działania związane ze stosowaniem metod pedagogiki dorosłych, przekwalifikowaniem zawodowym, wsparciem psychologicznym.
Po drugie, na podejście do problemu niepełnosprawności w dużej mierze rzutuje to, że
jego występowanie jest silnie powiązane ze starzeniem się. Następuje stereotypizacja niepełnosprawności jako problemu pomocy dla ludzi starych, którym przede wszystkim potrzebne są
świadczenia opiekuńcze i zasiłki, a w wielu sytuacjach jedyną możliwością zaopatrzenia tych
osób we właściwą opiekę jest ich umieszczenie w instytucjach opiekuńczych. Ponieważ ilościowo jest to dominujący problem, to podejście charakterystyczne dla trybu postępowania z
osobami starymi jest przenoszone, generalizowane również na inne kategorie osób niepełnosprawnych. Generalnym problemem tego podejścia jest mniejsze zwracanie uwagi na aktywizację i uczestnictwo społeczne osób niepełnosprawnych, a większe koncentrowanie się na kwestiach zaopatrzenia medycznego i zaspokajanie potrzeb podstawowych.
Po trzecie, czynnikiem silnie różnicującym standard życia osób niepełnosprawnych jest
miejsce ich zamieszkania; znowu mamy do czynienia z sytuacją z wyodrębnieniem się mniejszościowej grupy osób zamieszkałych na wsi, których sytuacja jest zdecydowanie gorsza ze
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względu na duże natężenie występowania barier (transportowych, architektonicznych), mniejszy dostęp do edukacji, pracy, rehabilitacji, pomocy socjalnej oraz znacznie mniejszą zdolność
lokalnych administracji publicznych i organizacji pozarządowych do wspierania ich starań integracyjnych. Newralgiczne znaczenie ma przede wszystkim brak szkół i innych ośrodków
edukacyjnych, dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych oraz brak miejsc pracy dostosowanych do ich specyficznych wymagań. Nasuwa się wniosek, że osoby niepełnosprawne żyjące w małych miastach i na wsi są podwójnie dyskryminowane ze względu na swój mniejszościowy status: żyją w środowisku oferującym zdecydowanie mniej szans życiowych i na dodatek stanowią rozproszoną w nim kategorię społeczną, której potrzeby często obiektywnie nie
mogą być uwzględnione w polityce lokalnych instytucji, gdyż ich potencjał nie pozwala na
rozwiązywanie problemów odosobnionego, zbyt małego ilościowo środowiska. Na relatywnie
gorszą sytuację osób niepełnosprawnych w środowisku małomiasteczkowym i wiejskim rzutuje
również znacznie mniejsza obecność organizacji pozarządowych udzielających im wsparcia.
Nie można również pominąć głębszego zakorzenienia stereotypów społecznych, które stygmatyzują osoby z niepełnosprawnością, narzucając zachowanie dużego dystansu społecznego wobec nich.
Podsumowując tę ogólną charakterystykę zbiorowości osób niepełnosprawnych, trzeba
stwierdzić, że pojęcie niepełnosprawności jest agregatem upraszczającym bardzo zróżnicowaną
sytuację wielu mniejszych zbiorów osób charakteryzujących się dysfunkcjami fizycznymi lub
psychicznymi, bardzo zróżnicowanymi pod względem jakości i natężenia. W istocie rzeczy
zbiorowość składa się z dominującej ilościowo kategorii osób niepełnosprawnych w stopniu
lekkim, w wieku średnim, mieszkających w wielkich miastach oraz z szeregu mniejszych grup
osób z poważnymi problemami zdrowotnymi i dysfunkcjami, które wymagają specjalistycznego leczenia i wsparcia w przystosowaniu do życia codziennego. To oznacza, że polityka wobec
niepełnosprawności powinna być mocno zdywersyfikowana w zależności od tego, do której z
wyodrębnionych, specyficznych kategorii osób niepełnosprawnych jest adresowana. W istocie
rzeczy powinien to być zestaw mikropolityk, w których zarówno cele, jak i środki oraz wskaźniki wykonania powinny być dopasowane do specyficznych potrzeb i cech poszczególnych
rodzajów niepełnosprawności. Dodatkowymi czynnikami różnicującymi instrumenty polityki
wobec niepełnosprawności są miejsce zamieszkania (miasto – wieś) i wiek (dzieci i młodzież –
wiek produkcyjny – emeryci i ludzie starzy).
Jak już pisałam, szczególnego podejścia wymagają osoby niepełnosprawne zamieszkałe
na obszarach wiejskich i w małych miastach, przy czym domaga się zmiany to, że władze pu-
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bliczne i instytucje lokalne na tych terenach mają niewielkie środki i możliwości organizacyjne, aby podołać rozwiązywaniu znacznej liczby problemów. Sytuacja osób niepełnosprawnych
w tych środowiskach dobitnie ilustruje tezę, że problem niepełnosprawności polega w gruncie
rzeczy na tym, że to warunki społeczne czynią osoby niepełnosprawnymi. Dzieje się tak, ponieważ udogodnienia w sferze publicznej i możliwości realizowania różnych programów integracyjnych są na tych obszarach niewielkie, a niekiedy po prostu ich brak.
Jeśli spojrzeć na więzi społeczne osób niepełnosprawnych z perspektywy ich całokształtu, to trzeba stwierdzić jednoznacznie, że najważniejszą dla nich grupą społeczną jest rodzina.
Od niej uzyskują one największą pomoc i wsparcie, to z nią się identyfikują najbardziej. Idzie
przy tym o rodzinę wąsko rozumianą: o osoby wspólnie zamieszkujące, prowadzące wspólne
gospodarstwo domowe. Dane statystyczne potwierdzają tezę, że standard życia osoby niepełnosprawnej jest uwarunkowany zasobnością rodziny, zarówno poziomem jej bogactwa materialnego (zasoby finansowe, wyposażenie gospodarstwa domowego, posiadanie nieruchomości),
jak posiadanym kapitałem społecznym i intelektualnym (pozycja społeczna i poziom wykształcenia rodziców). Znaczenie więzi rodzinnych ilustruje również fakt, że osoby niepełnosprawne
częściej niż przeciętnie żyją w trwałych związkach małżeńskich lub partnerskich. Generalnie
osobie z niepełnosprawnością zdecydowanie łatwiej jest zdobyć wyższy poziom edukacji,
przejść skuteczny program rehabilitacji medycznej i zawodowej, uzyskać pracę czy też włączyć
się do działalności publicznej lub społecznej w organizacjach pozarządowych, jeśli stoi za nią
dobrze sytuowana, zasobna rodzina. Ta wydawałoby się trywialna prawda stanowi jeszcze jedno potwierdzenia tezy o społecznej istocie zjawiska niepełnosprawności: to czy uszkodzenie
fizyczne lub funkcji psychicznych u danej osoby powoduje jej wykluczenie lub nie z normalnej
aktywności życiowej zależy w znaczącym stopniu od tego, w jakim otoczeniu społecznym
funkcjonuje. Popadnięcie w bierność, marginalizacja i w końcu wykluczenie społeczne są bardziej pochodną ubóstwa rodziny i jej słabego kapitału społecznego, niskiego statusu wykształcenia, nie zaś wyłącznie samego uszkodzenia czy schorzenia osoby z określoną niepełnosprawnością.
Przy całym zastrzeżeniu, że nie wyczerpuje to zagadnienia uwarunkowań trudności w
integracji społecznej osób niepełnosprawnych, trzeba wyraźnie podkreślić, iż czynnikiem w
największym stopniu wpływającym na jej szanse jest status rodziny. Z tego punktu widzenia
największym zagrożeniem jest popadanie w ubóstwo rodziny osoby niepełnosprawnej. Najsilniej problem ten jest widoczny w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym od urodzenia lub od wczesnego dzieciństwa. Niepełnosprawność dziecka stosunkowo często wiąże się z
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koniecznością rezygnacji jednego z rodziców (zwykle matki) z pracy zawodowej. Typową konsekwencją takiej sytuacji jest zatem materialne zubożenie rodziny, pogłębiane jeszcze przez
fakt, że często opiekunami są matki samotnie wychowujące dzieci (zostawione przez partnerów
po urodzeniu dziecka), a lata opieki są traktowane jako okres nieskładkowy. Również w przypadku rodzin osób z niepełnosprawnością nabytą w wieku produkcyjnym mamy do czynienia z
powstaniem poważnych problemów dla budżetów domowych, ograniczeniem szans dochodowych i często raptownym obniżeniem standardu życia. Niepełnosprawność członka rodziny
oddziałuje zwrotnie także na funkcjonowanie rodziny w wymiarze psychologicznym i społecznym. Pojawia się zagrożenie chorobami i niepełnosprawnością u członków najbliższej rodziny
czy opiekunów wskutek ich długotrwałego przeciążenia fizycznego i emocjonalnego oraz pogarszających się warunków życia. Może to również prowadzić do izolacji społecznej rodziny
(w tym do zerwania więzi z szerszą rodziną). Wniosek, jaki płynie z tego opisu, to stwierdzenie, że rodzina osoby niepełnosprawnej winna stać się pełnoprawnym podmiotem polityki społecznej dedykowanej rozwiązywaniu problemów społecznych niepełnosprawności. Szereg
środków tej polityki może być skutecznie stosowanych i przynosić planowane rezultaty tylko
wówczas, gdy w ich stosowanie i wdrażanie zaangażowane są rodziny, gdy są one podmiotem
aktywnie uczestniczącym w wyborze opcji wsparcia.
Bezspornym wynikiem badań nad problemem integracji społecznej osób niepełnosprawnych jest uznanie wykształcenia za jeden z najważniejszych czynników sprzyjających ich
dobremu przystosowaniu do życia w społeczeństwie, zwiększającym szanse na pracę i uzyskanie dobrej pozycji społecznej. Wartość, jaką stanowi wykształcenie dla osób niepełnosprawnych, może stać się także źródłem problemów, gdyż mamy do czynienia z poważnymi trudnościami w dostępie do edukacji dla osób niepełnosprawnych. W konsekwencji obraz stanu wykształcenia tej zbiorowości jest zdominowany przez osoby o niskim jego poziomie lub nawet
nieposiadające kompletnie żadnego wykształcenia. Tylko co 13 niepełnosprawny ma wykształcenie wyższe, a w całej tej zbiorowości dominuje wykształcenie zasadnicze zawodowe (2/3
osób) lub niższe (gimnazjalne i podstawowe ok. 1/3 ogółu).
Bariera wykształcenia przejawia się w dużej niższej od przeciętnej efektywności kształcenia osób niepełnosprawnych: dużo częściej nie kończą edukacji rozpoczętej na danym szczeblu nauczania, rzadziej uzyskują promocję na wyższy poziom. Jest to uwarunkowane szeregiem czynników, wśród których istotne znaczenie ma zła sytuacja materialna i finansowa rodzin osób niepełnosprawnych (są one z reguły biedniejsze niż przeciętnie), co powoduje zasadnicze trudności w inwestowaniu we wspomaganie edukacji dziecka czy dorastającej osoby z
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niepełnosprawnością, słaba dostępność szkół powszechnych i integracyjnych, a także szkół
kształcących na średnim i wyższym poziomie zawodowym. W wielu miejscach w Polsce osoby
niepełnosprawne nie mogą kształcić się tam ,gdzie by chciały i w kierunku, który by preferowały, lecz tylko tam, gdzie jest to możliwe ze względu na dojazd, dostosowanie budynków i
wyposażenie sal lekcyjnych. Zbyt często zdarza się sytuacja bezalternatywności edukacji dla
osoby niepełnosprawnej. Osoby niepełnosprawne również rzadziej uczestniczą w różnych formach edukacji dla dorosłych. Na tę słabszą w wielu miejscach w Polsce ofertę edukacyjną nakładają się relatywnie niższe aspiracje edukacyjne osób niepełnosprawnych, co z pewnością
utrwala jeszcze bardziej ich obraz jako zbiorowości gorzej i słabiej wykształconych. Czynnikiem, który ma wpływ na kształtowanie statusu edukacyjnego niepełnosprawnych, mają także
postawy rodzin, które w znaczącej liczbie przypadków nie zachęcają do starań o zdobywanie
wyższego poziomu edukacji, gdyż wiąże się to dla nich z wielkim wysiłkiem finansowym i
organizacyjnym, który niejednokrotnie przekracza ich możliwości. Nie bez znaczenia jest również to, że uzyskanie dyplomu szkoły średniej czy wyższej nie przekłada się bezpośrednio na
uzyskanie pracy. Brak tego związku dla wielu osób stanowi czynnik demotywujący, podważający racjonalność poświęceń, jakie trzeba ponieść dla uzyskania edukacji na wyższym poziomie.
W ostatnich latach dzięki zmianie przepisów ustawowych dotyczących szkolnictwa
wyższego uczelnie zostały wyraźnie zachęcone do podjęcia wysiłków na rzecz stworzenia warunków do kształcenia osób niepełnosprawnych. Owocuje to wzrostem liczby studentów i absolwentów niepełnosprawnych uzyskujących wyższe wykształcenie. Nie jest to jeszcze zjawisko, które zmienia statystyczny obraz sytuacji, ale niewątpliwie utrzymanie tej tendencji powinno przynosić pozytywne skutki w przyszłości, zarówno jeśli idzie o status społecznoekonomiczny osób niepełnosprawnych, jak i w odniesieniu do ich obrazu w społeczeństwie.
Sam relatywny wzrost poziomu wykształcenia nie jest jeszcze gwarancją poprawy położenia
społecznego, gdyż niemniej istotne znaczenie ma współcześnie uzyskiwanie dodatkowych
umiejętności niezbędnych do rywalizacji na rynku pracy, takich jak znajomość języków obcych, biegłość w posługiwaniu się narzędziami teleinformatycznymi czy też w korzystaniu z
zasobów Internetu. We wszystkich tych aspektach kapitału osobistego osoby niepełnosprawne
są z reguły gorzej wyposażone niż inni uczestnicy rynku pracy.
Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy jest najpoważniejszym problemem
społecznym odnoszącym się do tej zbiorowości. Wskaźniki zatrudnienia i aktywności zawodowej są w niej niskie, wyższe od przeciętnych są natomiast wskaźniki bezrobocia. Stanowią
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oni też relatywnie dużą odsetek wśród długotrwale bezrobotnych. Niepełnosprawni są często
zatrudniani na gorszych warunkach, w formach pracy niskopłatnych, takich jak praca okresowa
i w niepełnym wymiarze czasu pracy, na niskich stawkach godzinowych, w pracy dorywczej
czy nierejestrowanej. Pracują oni w działach gospodarki mniej dochodowych, co dodatkowo
wpływ negatywnie na poziom ich dochodów z pracy. Niższy jest wśród nich udział pracodawców i pracujących na własny rachunek. Średni dochód z płacy osoby niepełnosprawnej wynosi
42,7% płacy osoby sprawnej. Niski poziom wykształcenia jest główną przyczyną tej małej aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych. Stwarza on bardzo silną barierę do zatrudnienia
osób niepełnosprawnych. Ich niskie kwalifikacje powodują, że w zdecydowanej większości
mogą one starać się jedynie o pracę dla osób mniej wykwalifikowanych, a jest to segment rynku pracy, na którym mają mniejsze szanse w rywalizacji o pracę. Ponadto zwrócić należy uwagę, że niepełnosprawni wykonują zajęcia, które w przypadku słabej koniunktury gospodarczej,
gdy firmy wdrażają oszczędności, są redukowane w pierwszej kolejności. Są to więc pracownicy o relatywnie bardzo słabej pozycji w stosunkach pracy, łatwo tracący zatrudnienie.
Oczywiście przyczyny niskiej aktywności zawodowej leżą nie tylko po stronie samych
osób niepełnosprawnych. Obiektywnie popyt na pracę niepełnosprawnych jest niski. Zainteresowanie ich zatrudnianiem wiąże się najczęściej z oferowanymi przez państwo zachętami finansowymi w postaci dopłat do płacy i składek na ubezpieczenie społeczne pracownika, a także z dążeniem do unikania obciążeń podatkowych (składka na PFRON). Istniejące wsparcie
finansowe miejsc pracy osób niepełnosprawnych ma podstawowe znaczenie dla zatrudniania
osób z wyższymi stopniami niepełnosprawności. Bez tego czynnika osoby takie najprawdopodobniej nie miałyby szans na uzyskanie jakiejkolwiek pracy. Dane z ostatnich lat wskazują na
stopniowy wzrost zatrudnienia w każdej grupie osób niepełnosprawnych, a także na spadek
stopy bezrobocia. Jednak wzrosty te są nierówne i zależą od stopnia niepełnosprawności. Im
niższy stopień niepełnosprawności, tym większe są przyrosty stopy zatrudnienia. Najwolniej
zmienia się stopa zatrudnienia niepełnosprawnych w stopniu znacznym. Znacznie większe
szanse zatrudnienia mają osoby niepełnosprawne zamieszkałe w dużych miastach i z wyższym
wykształceniem. W gorszej sytuacji są mieszkańcy małych miast i wsi, z niskim wykształceniem, a także kobiety. Najtrudniej o pracę dla osób z cięższym typem niepełnosprawności, w
szczególności z dysfunkcjami psychicznymi i intelektualnymi. Te same determinanty wpływają
na szanse w odniesieniu do każdej formy pracy: na pełny etat, w niepełnym wymiarze, dorywczo czy bez umowy. Niepełnosprawni szukają pracy głównie ze względów finansowych, choć
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znacząca jest także potrzeba integracji społecznej, potwierdzenie własnej wartości i poczucia
bycia potrzebnym.
Zdolność do rywalizacji na rynku pracy i motywacja do pracy uosób niepełnosprawnych to zjawiska złożone, których oddziaływanie w odniesieniu do znacznej części tej zbiorowości ma charakter negatywny, demobilizujący. Wynika to z kilku powodów. Znaczącym hamulcem przed poszukiwaniem pracy jest silna obawa przed utratą renty, niskiej, ale pewnej.
Jest to problem wielokrotnie już opisywanej pułapki świadczeniowej. Ten sam motyw powstrzymuje także przed podejmowaniem samodzielnej aktywności ekonomicznej. Motywem
skłaniającym do powstrzymywania się od aktywności zawodowej jest także niewiara w zdobycie dobrej pracy. Łączne oddziaływanie motywów ekonomicznych i psychologicznych powoduje zjawisko silnej dezaktywizacji zawodowej wśród niepełnosprawnych, czego przejawem
jest m.in. to, że stanowią oni nieproporcjonalnie dużą grupę wśród długotrwale bezrobotnych.
Brak motywacji do aktywności zawodowej przejawia się również w stosunkowo niskim udziale
osób niepełnosprawnych w działaniach z zakresu aktywizacji zawodowej, a w szczególności w
różnych formach podwyższania kwalifikacji i umiejętności. Wskutek tego osoby niepełnosprawne relatywnie rzadko poprawiają swoją pozycję konkurencyjną na rynku pracy.
Pozycja materialna osób niepełnosprawnych jest wyznaczana przede wszystkim przez
to, że ich rodziny są biedniejsze i częściej zagrożone ubóstwem, niż to jest przeciętnie w polskim społeczeństwie. Znacząca część tych rodzin znajduje się poniżej linii ubóstwa, przy czym
szczególnie trudna jest sytuacja rodzin z dziećmi w wieku szkolnym oraz tych rodzin, w których głowa rodzina jest osobą z niepełnosprawnością. Obserwujemy prawidłowość, zgodnie z
którą rodziny osób niepełnosprawnych są tym uboższe, im wyższy jest stopień niepełnosprawności jej członka, im niższe ma on wykształcenie, a także jeśli jest to kobieta i miejscem jej
zamieszkania jest wieś. Skumulowanie wszystkich tych czynników może prowadzić do poziomu życia znacząco niższego od średniej. Najgorsza jest pozycja materialna samotnych osób z
niepełnosprawnością.
Ubóstwo jest więc podstawowym problemem dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
który wpływa całościowo na ich zachowania społeczne, możliwości skorzystania z różnych
form aktywizacji społecznej i zawodowej, na ich zdolność do samodzielnego życia. Gospodarstwa domowe tych rodzin są gorzej wyposażone, co wpływa na niską jakość codziennego życia. Ich wydatki zorientowane na zaspokajanie potrzeb bieżących, w tym głównie potrzeb
zdrowotnych. Brak oszczędności powoduje niemożność planowania wydatków w perspektywie
długookresowej i inwestowania w działania poprawiające zdolność do samodzielnego życia.
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Osoby niepełnosprawne ze względu na swoje ubóstwo rzadziej, niż jest to przeciętnie, uczestniczą w konsumpcji dóbr kultury oraz korzystają z różnych form rekreacji i wypoczynku.
Jakość życia jest wyznaczana nie tylko przez standardy materialne, ale także przez poziom dobrostanu psychicznego, Ten ostatni jest zdecydowanie na niższym poziomie niż przeciętna społeczna, gdyż osoby niepełnosprawne relatywnie częściej doświadczają bólu i dyskomfortu fizycznego, mają niski poziom samopoczucia. Osoby niepełnosprawne deklarują niższe poczucie szczęścia i zadowolenia z życia, gorzej oceniają swoje życie, a wszystkie odpowiedzi pytania o ich bilans życia dają wynik nie tylko ilościowo, ale i jakościowo niższy niż u
osób sprawnych. Swój stan zdrowia niepełnosprawni oceniają źle, częściej wskazując na symptomy chorobowe i oznaki złego samopoczucia. Pozycja materialna wpływa na deprywację wielu potrzeb, co znajduje odzwierciedlenie w ich poczuciu, że żyją w gorszych warunkach materialnych, że muszą rezygnować z wielu lekarstw i zabiegów medycznych, jak i elementów stylu
życia, które są udziałem większości społeczeństwa (np. wyjazdy urlopowe). Ich życie codzienne stale podlega szeregowi ograniczeń mniej lub bardziej dolegliwych. W ostatnich latach ze
względu na gwałtowny rozwój społeczeństwa informacyjnego szczególnie dolegliwe stało się
wykluczenie cyfrowe osób niepełnosprawnych. Pogłębia ono znacząco inne aspekty wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych, utrudniając im funkcjonowanie zarówno w sferze
prywatnej, jak i zawodowej.
Takie elementy dobrostanu psychicznego u osób niepełnosprawnych jak: optymizm, siła
chęci życia, poczucie perspektyw na przyszłość cechuje znacząco niższy poziom niż u sprawnych. Przejawiają one także typowe cechy alienacji: niższe poczucie podmiotowości, kontroli
nad swym życiem, wyższe poczucie bezradności. Cechuje je także bardziej lękowe nastawienie
do życia. Wiele sytuacji życiowych, jak choćby załatwianie spraw urzędowych, budzi w nich
poczucie obawy i bezsilności. Sytuacje społeczne, w których trzeba zastosować bardziej złożone strategie zachowania czy wymagające większych kompetencji, budzą w nich obawy i rodzą
tendencję do unikania. W przypadku napotykania trudności o wiele częściej niż inni rezygnują
(dotyczy to także posługiwania się urządzeniami technicznymi czy korzystania z Internetu).
Osoby niepełnosprawne charakteryzuje też niższy od przeciętnego poziom kapitału społecznego. Przejawiają one niższy poziom zaufania do innych ludzi i do instytucji. Sieci kontaktów społecznych są w ich przypadku węższe, utrzymują kontakty z mniejszą liczbą osób, a także z reguły wskazują na mniejszą liczbę osób, na wsparcie których mogą liczyć w sytuacjach
trudnych. W odniesieniu do znacznej części zbiorowości osób niepełnosprawnych można mówić o syndromie wycofania społecznego: odsuwaniu się od aktywnego uczestnictwa w różnych
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formach aktywności, rezygnacji z realizacji wieli celów życiowych, ograniczania kontaktów ze
światem. Samotność charakteryzuje faktycznie życie bardzo dużej części osób niepełnosprawnych.
Znajduje to odzwierciedlenie w systemie wartości charakterystycznym dla tych osób.
Jest on zdominowany przez zdrowie jako najważniejszą wartość. Ponadto wielkie znaczenie
przyznawane jest rodzinie i religii. Osoby niepełnosprawne zdecydowanie niżej cenią wiele
innych powszechnie uznanych wartości życiowych, przede wszystkim związanych z sukcesami
zawodowymi i dobrobytem materialnym, a także zdecydowanie odrzucają wszelkie cele życiowe związane z ryzykiem. W systemie wartości osób niepełnosprawnych wysoką pozycję
zajmują bezpieczeństwo, stabilizacja życiowa i normalizacja własnej sytuacji społecznej. Osoby niepełnosprawne w odniesieniu do kwestii społecznych i politycznych wysoko cenią silne i
opiekuńcze państwo, zapewniające wysoki poziom bezpieczeństwa obywatelom, troszczące się
o rozwiązywanie ich problemów. Szczególnie charakterystyczna jest dla osób niepełnosprawnych potrzeba normalności, która wyraża się w tendencji do upodobnienia się do innych, wtopienia się w otoczenie, silnego przestrzegania przyjętych zachowań i norm. Konsekwentnie
osoby te odrzucają nonkonformizm, nie uznają oryginalności czy podkreślania własnej indywidualności jako ważnych dla poczucia własnej wartości. System wartości osób niepełnosprawnych jest niekiedy określany jako „ucieczka w typowość” (Żuraw, 2008: 314).
W kontekście charakterystyki kapitału społecznego i hierarchii uznawanych wartości
nie może budzić zdziwienia to, że poziom uczestnictwa społecznego osób niepełnosprawnych
jest niższy od przeciętnego, a dotyczy to każdego z elementów życia społecznego. Mniej
uczestniczą w polityce, życiu kulturalnym czy turystyce. Uwarunkowane jest to zarówno przez
to, że osoby te demonstrują mniejsze potrzeby, czemu sprzyjają postawy automarginalizacji,
jak i przez to, że udział w szeregu aktywnościach napotyka wiele przeszkód i barier, mimo
istotnego postępu w ostatnich latach w zakresie zwiększania dostępności sfery publicznej.
Podsumowując ten ogólny obraz położenia społecznego osób niepełnosprawnych w
Polsce, należy wskazać, że sytuacja niepełnosprawnych prawnie polepsza się w ostatnich latach, ale jest to związane z ogólnymi procesami poprawy dobrobytu mieszkańców Polski. Jeśli
odnieść taką charakterystykę do wszystkich osób niepełnosprawnych biologicznie, to obraz ten
nie jest już taki pozytywny. Ponadto należy zauważyć, że jeśli idzie o społeczne skutki różnych
aspektów pozycji materialnej i położenia ekonomicznego, to istotne znaczenie ma poczucie
względnej deprywacji, porównywanie swojej pozycji do innych grup i warstw społecznych
oraz ocenianie dystansu, jaki dzieli nas od nich. To relatywne poczucie upośledzenia nie
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zmniejszyło się, gdyż dystans dzielący osoby niepełnosprawne od innych kategorii społecznych
nie uległ dostatecznie silnemu ograniczeniu.
Niepełnosprawni w krajach UE. Różnice i podobieństwa z Polską
Zrozumienie wyzwań, jakie wiążą się z kształtowaniem polityki społecznej wobec osób
niepełnosprawnych w Polsce, można łatwiej osiągnąć, jeśli zestawi się zaprezentowaną charakterystykę różnych wymiarów ich położenia społecznego z sytuacją, jaka w tym względzie panuje w Europie, w szczególności w krajach UE.
Przede wszystkim zwraca uwagę odmienne od tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni,
traktowanie zagadnienia niepełnosprawności w dokumentach politycznych i programowych
Unii Europejskiej. Polityka wobec osób niepełnosprawnych jest umieszczana w kontekście
długofalowej strategii gospodarczej UE, stanowi część działań na rzecz podnoszenia konkurencyjności krajów wspólnoty europejskiej. Wynika to z diagnozy trendów demograficznych dominujących w Europie. Społeczeństwa europejskie się starzeją, a w konsekwencji nieuchronnie
rośnie w nich proporcjonalny udział osób niepełnosprawnych. Jest to tendencja niekorzystna z
punktu widzenia zdolności do rywalizacji w globalnej konkurencji ekonomicznej. Jeśli gospodarka europejska ma zwiększyć swoje szanse w konkurencji o rynki globalne, zapewnić sobie
trwały i stabilny rozwój w przyszłości, to niezbędna jest mobilizacja każdego segmentu zasobów ludzkich do aktywności ekonomicznej i uczestnictwa społecznego. Osoby niepełnosprawne, niezależnie od wieku, są takim zasobem, którego włączenie społeczne i ekonomiczne ma
przyczyniać się do zwiększenia efektywności funkcjonowania gospodarki. Składa się na to szereg procesów: poszerzanie rynku wewnętrznego dzięki wzrostowi udziału niepełnosprawnych
w rynku konsumenckim (jak dotąd zaspokajanie ich potrzeb to niedoreprezentowany segment
rynku), wykorzystanie potencjału pracy i umiejętności zawodowych osób niepełnosprawnych,
stymulowanie innowacji technologicznych i organizacyjnych (dostosowanie produktów i usług,
urządzenia wspomagające pracę). Strategia UE w odniesieniu do niepełnosprawności opiera się
w istocie rzeczy na koncepcji przekucia tego zjawiska z obciążenia dla społeczeństwa w szanse, w pozytywny czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego. W ten sposób postulat poprawy
jakości życia osób niepełnosprawnych przestaje być wyłącznie roszczeniem, a staje się elementem polityki wzrostu gospodarczego. Przykładowo roczna wartość europejskiego rynku urządzeń wspomagających jest szacowana na ponad 30 mld euro, z czego na Polskę przypadałoby
ok. 2,3 mld euro (Europejska…, 2010).
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Takie podejście do niepełnosprawności jest całkowicie zrozumiałe w kontekście danych
demograficznych: ok. 1/4 ludności UE deklaruje niepełnosprawność, w tym 8% znaczną (poważną), a 17% niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym. Udział niepełnosprawnych
wśród ludności UE wzrośnie w przyszłości ze względu na wzrost średniej wieku jej mieszkańców i przyrost ludności w wieku poprodukcyjnym. Najwięcej osób niepełnosprawnych żyje w
Niemczech (21 mln), Francji (19,5 mln) i Wielkiej Brytanii (19 mln). Jest to przede wszystkim
efekt wielkości tych krajów. Polska z ok. 4,5 mln osób niepełnosprawnych prawnie należy do
krajów o średniej wielkości populacji niepełnosprawnych. Jeśli nawet brać pod uwagę fakt, że
1/5 Polek i Polaków deklaruje, że są niepełnosprawni (kryterium stosowane w sondażach europejskich), to nie zmienia to relatywnej pozycji kraju w rankingu ilości osób niepełnosprawnych. Najczęstszymi rodzajami są niepełnosprawność ruchowa (30–50% w zależności od kraju) i tzw. „niepełnosprawności ukryte”, związane z chorobami układu krążenia, sercem, nadciśnieniem czy cukrzycą (35–50%). Natomiast relatywnie rzadsze są niepełnosprawności słuchu i
mowy (7–10%) i wzroku (3–5%).
Polska lokuje się również blisko średniej europejskiej w rankingu według wskaźnika
YLD (lata życia stracone przez niepełnosprawność) mierzonego metodą WHO. W krajach
unijnych średnia utrata lat życia to ok. 7 lat. W Polsce to 7,3 roku. Pod tym względem jednak
pozostajemy w tyle za krajami Europy Zachodniej, w szczególności za krajami skandynawskimi (6,5).
Liczba pobierających świadczenia z tytułu niepełnosprawności wśród ludności w wieku
25–64 lat waha się w krajach UE od ok. 2% w Grecji, na Cyprze czy Malcie, do 8–10% w
Niemczech i krajach skandynawskich. Skala tych różnic jest bardzo duża i wyjaśnia się ją następującymi czynnikami: zamożnością kraju (odsetek jest większy w bogatszych krajach), rozbudowanym systemem świadczeń socjalnych (w krajach redukujących wydatki społeczne
zmniejsza się odsetek niepełnosprawnych), średnią długością życia (niższa w krajach południa), siłą więzi rodzinnych (tam gdzie są one silniejsze, tam odsetek oficjalnie wykazywanych
niepełnosprawnych jest niższy) (Włodarczyk, 1996). Polska ze zmniejszającą się liczbą osób
niepełnosprawnych prawnie mieści się w tym modelu wyjaśniania w kategorii krajów prowadzących politykę redukowania systemu świadczeń socjalnych. Różnice w odsetku osób uprawnionych do pobierania świadczeń z tytułu niepełnosprawności wyjaśnia charakter zachęt ekonomicznych związanych z tym statusem (Borsch-Supan, 2007). Badania zrealizowane w kilkunastu krajach wykazały, że zakres korzyści i wsparcia uzyskiwany dzięki rencie (hojność systemu rentowego) wyjaśnia nawet 75% różnic między krajami w odsetku niepełnosprawnych
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prawnie (Golinowska 2012: 65-66). Polityka społeczna i hojność systemu świadczeń tworzą
swoisty klimat wokół niepełnosprawności. W efekcie tam, gdzie jest więcej niepełnosprawnych
uznawanych prawnie, jest także więcej niepełnosprawnych biologicznie, osób przyznających
się w badaniach ankietowych do zespołu objawów definicyjnych dla niepełnosprawności.
Jeśli idzie o strukturę wiekową osób niepełnosprawnych w Polsce w porównaniu z innymi krajami UE, to stwierdzamy charakterystyczne różnice. Polska ma niższe odsetki niepełnosprawnych w młodszych kategoriach wiekowych, a wyższe niż średnia europejska w kategoriach najstarszych. Wskazuje to na znaczące pogarszanie się stanu zdrowia Polaków wraz z
wiekiem. Tendencja ta jest pochodną słabości polityki promocji zdrowia oraz braku odpowiedniej profilaktyki i opieki medycznej dla osób starzejących się. Znaczącą cezura jest przedział
wiekowy 60–65 lat, czyli okres przechodzenia na emeryturę. Podobne trendy występują w innych krajach Europy Wschodniej.
Podobnie jak w Polsce również w innych krajach europejskich sytuacja rodzinna niepełnosprawnych jest znaczącą determinantą ich położenia materialnego. Silne wsparcie ze strony rodziny, a właściwie uzależnienie osoby z niepełnosprawnością od rodziny, jest charakterystyczne dla krajów Europy Wschodniej i Południowej. Najwyższe wsparcie ze strony rodziny
otrzymują niepełnosprawni w Bułgarii i Rumunii, a także w krajach takich jak Grecja czy Cypr.
Jest to pochodną dwóch czynników: siły tradycyjnych więzi społecznych i struktur społeczności lokalnych oraz względnie niskiego poziomu rozwoju ekonomicznego (duża liczba ludności
pracująca w rolnictwie i żyjąca na obszarach wiejskich). Osoby niepełnosprawne żyjące samotnie, nieposiadające rodziny to zjawisko stosunkowo często występujące w krajach wysokorozwiniętych, szczególnie w krajach skandynawskich i Holandii. Jeśli porównać Polskę ze średnią europejską, to widać że w Polsce jest mniej ludzi samotnych i mniej niepełnosprawnych
samotnych. Częściej też mogą niepełnosprawni liczyć na pomoc rodziny. W całej Europie
związki małżeńskie i partnerskie osób niepełnosprawnych mają charakter trwały.
Osoby niepełnosprawne w całej Unii Europejskiej są gorzej wykształcone od reszty
społeczeństwa. Pod tym względem Polska lokuje się w pobliżu średnich unijnych, ale poniżej
wskaźników typowych dla Europy Zachodniej. Szczególnie podkreślany jest bardzo niski odsetek osób niepełnosprawnych zdobywających wykształcenie wyższe. Problemem powszechnie
występującym jest kończenie edukacji przez osoby niepełnosprawne na stosunkowo wczesnych, niskich szczeblach edukacji. Częściej niż osoby sprawne decydują się one na przerwanie
nauki, nie próbują pokonywać progów selekcyjnych do wyższych poziomów nauczania. Również w wieku produkcyjnym rzadziej uczestniczą w różnych formach edukacji dorosłych. Niski
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poziom wykształcenia rzutuje na niski poziom kwalifikacji i umiejętności istotnych dla rywalizacji na rynku pracy, chociażby takich jak biegłość w posługiwaniu się komputerem i techniką
teleinformatyczną. Osoby niepełnosprawne charakteryzują też niższe od przeciętnych aspiracje
edukacyjne i niewielka świadomość potrzeby kształcenia się. Dominację niskiego poziomu
wykształcenia pogłębia jeszcze prawidłowość polegająca na tym, że zdecydowana większość
osób nabywających niepełnosprawność w wieku dorosłym (wskutek wypadków lub przewlekłych schorzeń) to osoby o niskim poziomie wykształcenia. Wszystkie te cechy występują w
znacząco większym stopniu w krajach unijnej Europy Wschodniej, a Polska lokuje się w tym
względzie bliżej swoich sąsiadów z regionu niż państw zachodnich.
Są to dane stanowiące istotną wskazówkę dla polityki społecznej, gdyż analogiczne
problemy ze strukturą wykształcenia we wszystkich krajach europejskich, niezależnie od tego,
jakie wdraża się systemy edukacji dla osób niepełnosprawnych, świadczą o tym, że trudności w
kształceniu mają szersze uwarunkowania niż tylko organizacja instytucji oświatowych i stosowana metodyka kształcenia. Z drugiej jednak strony dane pokazujące, że w społeczeństwach
zachodnioeuropejskich osoby niepełnosprawne znacznie częściej uzyskują wykształcenie na
poziomach średnim i wyższym, każą uznać, że stosowanie rozwiązań charakteryzujących szkołę włączającą i integracyjną, a także inwestowanie w znaczne wspomaganie nauczania (np.
przez nauczycieli-asystentów, urządzenia i nowoczesne technologie) pozwala na osiągnięcie
wymiernych rezultatów.
Poziom wykształcenia niepełnosprawnych znacznie ogranicza ich możliwość aktywizacji zawodowej. Wykształcenie i stopień niepełnosprawności to dwa najsilniejsze determinanty
szans zatrudnienia. Wpływ wykształcenia obrazuje najlepiej następujące porównanie: w grupie
osób w wieku 18–64 lata o wykształceniu średnim i niższym z poważną niepełnosprawnością
w Europie średnio pracuje 21%, a wśród osób z lekką niepełnosprawnością i wykształceniem
wyższym od średniego 47,6% (2007). Generalnie wskaźniki zatrudnienia są znacznie niższe dla
osób niepełnosprawnych w porównaniu z ich sprawnymi rówieśnikami. Osoby niepełnosprawne wcześniej i łatwiej wypadają z rynku pracy (wskaźniki ich zatrudnienia silnie spadają w
wieku 55–65 lat). Powszechniejsze jest wśród nich chroniczne bezrobocie. Pod względem poziomu aktywizacji zawodowej i stopy zatrudnienia niepełnosprawnych Polska jest poniżej
średniego poziomu europejskiego, jeżeli się używa porównywalnego kryterium niepełnosprawności.
Pod względem wszystkich wskaźników ubóstwa względnego i bezwzględnego niepełnosprawni znajdują się na zdecydowanie gorszych pozycjach niż inne zbiorowości społeczne.
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Ryzyko ubóstwa jest wśród nich znacząco wyższe niż przeciętnie w społeczeństwie i tak też są
postrzegani przez opinię publiczną. Częściej ich napotkamy w najniższych grupach dochodowych, a także wśród grup o najniższym poziomie materialnym życia (np. w związku z wyposażeniem gospodarstwa domowego). Utrzymują się częściej z niezarobkowych źródeł dochodów.
Stopień deprywacji materialnej rośnie wraz ze stopniem niepełnosprawności. Jest to prawidłowość ogólna, która występuje we wszystkich krajach europejskich. Polscy niepełnosprawni są
biedniejsi niż średnia europejska, ale – co warto podkreślić – rzadziej znajdują się w skrajnej
biedzie.
Dane subiektywne, pochodzące z badań opinii potwierdzają w pełni obraz wynikający z
danych obiektywnych o niższej pozycji finansowej, gorszych materialnych warunkach życia i
większym zagrożeniu biedą niepełnosprawnych. Niepełnosprawni stwierdzają częściej od osób
sprawnych, że ich dochody rzadko lub w ogóle nie wystarczają im na pokrycie aktualnych wydatków. Trzeba przy tym pamiętać o konieczności relatywizowania problemu ubóstwa do warunków konkretnego społeczeństwa, gdyż różnice w poziomie warunków życia między regionami Unii powodują, że niejednokrotnie niepełnosprawni z najbogatszych krajów UE lepiej
oceniają swoje warunki życia niż respondenci sprawni z unijnych krajów Europy Wschodniej.
Opinie polskich niepełnosprawnych o swojej kondycji finansowej i materialnej są bliższe niepełnosprawnym z tego ostatniego regionu niż z bogatego Zachodu. Taką samą prawidłowość
obserwuje się w identyfikacji swojej pozycji na drabinie hierarchii społecznej. Średnia pozycja
przypisywana sobie przez niepełnosprawnych z krajów starej unijnej piętnastki jest wyższa od
średniej pozycji nadawanej sobie przez sprawnych z krajów Europy Wschodniej.
Wartości wskaźników jakości życia są z reguły niższe u osób niepełnosprawnych niż u
sprawnych. Niepełnosprawni mają niższe poczucie satysfakcji i zadowolenia z życia, gorzej
oceniają swoje dotychczasowe doświadczenia życiowe i osiągnięcia, a także spoglądają ze
znacznie mniejszym optymizmem w przyszłość. Charakterystyczne jest dla nich postrzeganie
swojego życia jako linii opadającej, ciągłego pogarszania się warunków życia w przeszłości i
braku perspektyw na polepszenie sytuacji w przyszłości. Pod względem wskaźników jakości
życia i optymizmu życiowego głęboka różnica dzieli kraje pierwszej piętnastki Unii Europejskiej i dwanaście krajów Unii, które wstąpiły do niej w 2004 roku, i później. Prawie wszystkie
wskaźniki jakości życia są znacząco wyższe w pierwszej grupie państw Unii. Dodatkowo różnice niepełnosprawni – sprawni są w nich niższe niż w drugiej grupie państw. Różnica jest tak
silna, że w wielu wypadkach u niepełnosprawnych z krajów piętnastki odpowiednie wskaźniki
są lepsze niż u osób sprawnych z krajów dwunastki. Deklarowana satysfakcja z życia u pol-
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skich niepełnosprawnych jest niższa od średniej unijnej. Natomiast zbliża się wartościami do
średniej dla innych państw unijnych z Europy Wschodniej.
Profil systemów wartości i profil psychologiczny jest w zasadzie wspólny wszystkim
niepełnosprawnym w krajach europejskich. Najbardziej wyraża się to we wskaźnikach poczucia zadowolenia z życia, poczucia podmiotowości czy siły chęci życia, a także większą nieufnością wobec ludzi i instytucji. Osoby niepełnosprawne mają mniejsze poczucie bezpieczeństwa i wyższe poczucie zagrożenia w swym otoczeniu. Różnica, między profilem wartości niepełnosprawnych z nowych państw członkowskich, a tych ze starej Unii, wyraża się właściwie
tylko dwoma cechami: silniejszym naciskiem na egalitaryzm i słabszym naciskiem na ekologię.
Profil wartości polskich niepełnosprawnych niewiele się różni od ogólnego wzoru wartości
niepełnosprawnych w Europie Wschodniej.
Wśród osób niepełnosprawnych znacznie częściej ujawniają się postawy anomijne, częściej czują się one zagubione i wyobcowane ze świata, a także silniej odczuwają nierówności
społeczne. Osoby te mają mniejszą wiarę w sprawiedliwe i równe traktowanie biednych i bogatych. Anomia jest wskaźnikiem alienacji ze społeczeństwa, utraty poczucia więzi społecznych.
Niepełnosprawni z unijnej Europy Wschodniej są słabiej zintegrowani ze społeczeństwem niż
niepełnosprawni z Europy Zachodniej. Polscy niepełnosprawni są raczej bliżsi tej pierwszej
grupie niepełnosprawnych niż drugiej.
Niepełnosprawni są bardziej religijni niż osoby sprawne, deklarują wyższą religijność,
co przejawia się w częstszym udziale w praktykach religijnych w krajach katolickich, a także w
tym, iż częściej się modlą zarówno w kręgu religijnym katolickim, jak i protestanckim.
Osoby niepełnosprawne najwyższą wagę przywiązują do zdrowia, rodziny, pracy i warunków mieszkaniowych. Są to wartości wyżej cenione przez nich niż przez osoby sprawne.
Natomiast w odniesieniu do innych wartości życiowych średnie wagi przypisywane im przez
osoby niepełnosprawne są niższe u niż sprawnych. Silna jest wśród osób niepełnosprawnych
potrzeba normalności, która wyraża się w tendencji do upodobnienia się do innych, wtopienia
się w otoczenie, silnego przestrzegania przyjętych zachowań i norm. Deklarują potrzebę zachowywania się w sposób poprawny, unikania zachowań uznawanych za niewłaściwe oraz
cenią skromność, co wskazuje na silną potrzebę aprobaty społecznej. Odrzucają one takie wartości jak nonkonformizm, oryginalność i indywidualność, poszukiwanie nowych zajęć, przygód, życie pełne ryzyka. Słabsze jest u nich dążenie do niezależności. Spójne z tym są: większa
niechęć do imigrantów i konserwatyzm obyczajowy. Od tej strony postawy polskich niepełno55
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sprawnych są podobne do postaw ogółu niepełnosprawnych w Europie (przy czym różnice zaznaczają się wobec dominującego w danym kraju nastawienia opinii publicznej).
Wśród osób niepełnosprawnych wysoko cenione jest poczucie bezpieczeństwa, życie w
bezpiecznym otoczeniu, unikanie wszystkiego, co ryzykowne. W konsekwencji w ich poglądach na ład społeczny i polityczny dominuje etatyzm, są większymi zwolennikami opiekuńczoochronnej funkcji państwa niż inne grupy społeczne. Oczekują, że państwo zapewni obywatelom ochronę przed zagrożeniami, przy czym kategoria ta dotyczy zarówno bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa osobistego, jak i kategorii bezpieczeństwa socjalnego.
Charakterystyka systemów wartości i postaw społecznych osób niepełnosprawnych jest
istotną wskazówką dla polityki społecznej, gdyż pokazuje trudność, na jaką napotykać mogą
działania nastawione na aktywizację zawodową i społeczną tej zbiorowości. Jest nią opór psychologiczny przed angażowaniem się w takie działania, wynikający z lęku przed podejmowaniem ryzyka, przed nieznanymi modelami działań społecznych. Silne nastawienie na zachowanie osiągniętego status quo, nawet jeśli oznacza ono egzystowanie na stosunkowo niskim poziomie jakości życia, jest z pewnością barierą, którą należy brać pod uwagę przy konstruowaniu narzędzi oddziaływania na osoby niepełnosprawne. Problemem jest także opór przed braniem odpowiedzialności za swoje życie, za podejmowane decyzje i skutki działań. Eksternalizacja odpowiedzialności na podmioty publiczne czy rodzinę jest naturalną konsekwencją
uznawanej przez większość osób niepełnosprawnych hierarchii wartości. Wszystko to powoduje, że działania zorientowane na aktywizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych
muszą uwzględniać potrzebę interwencji psychologicznej, związanej z koniecznością modyfikacji postaw, zbudowania odpowiedniej motywacji, przełamywanie niechętnego nastawienia
do podejmowania aktywności. Jeśli przegląda się rezultaty badań socjologicznych z ostatnich
lat dotyczących problematyki aktywizacji zawodowej i uczestnictwa społecznego osób niepełnosprawnych, to można zauważyć powtarzający się w opiniach przedstawicieli instytucji publicznych motyw bierności, braku zainteresowania ze strony adresatów wsparcia. Jest on niestety używany często jako usprawiedliwienie braku wymiernych rezultatów programów wykonywanych przez te instytucje, ale jest też świadectwem braku ważnego składnika w działalności instytucji, jakim powinny być działania o charakterze pedagogicznym, psycho- i socjoterapeutycznym, które prowadziłyby do eliminacji nastawień osłabiających motywacje osób niepełnosprawnych do angażowania się w aktywność integrującą ich ze społeczeństwem. Trzeba
pamiętać, że hierarchie wartości i postawy społeczne tworzące ten swoisty syndrom konserwatyzmu i bierności życiowej u osób niepełnosprawnych jest rezultatem oddziaływania zakorze-
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nionych stereotypów społecznych dotyczących ich roli społecznej i właściwych im cech osobowości, powielanych w stosunku rodzin, najbliższego otoczenia społecznego, przekazywanych w reakcjach opinii społecznej. Tym bardziej istotne jest planowanie działań zmierzających do ograniczenia oddziaływania owych czynników we wszelkiej aktywności, mającej na
celu zmianę położenia społecznego osób niepełnosprawnych.
Jak bardzo ważna to kwestia, wskazują dane pokazujące, że niewielka jest świadomość
tego, na jak duże bariery napotykają niepełnosprawni w życiu codziennym i pracy zawodowej.
Opinia publiczna w krajach Unii i w Polsce jest raczej skłonna niedostrzegać zjawiska dyskryminacji niepełnosprawnych na szerszą skalę. O wiele większą wagę przywiązuje do dyskryminacji na tle etnicznym lub religijnym, lub ze względu na orientację seksualną. Również niepełnosprawni rzadko postrzegają siebie jako grupę dyskryminowaną (wyjątkiem są niepełnosprawni w wieku poniżej 50 lat, którzy często wskazują na postawy wyższości w otoczeniu).
Prawidłowości te występują zarówno wśród niepełnosprawnych polskich, jak i unijnych. Obraz
ten diametralnie się zmienia, gdy pytanie sondażowe dotyczy szans życiowych różnych grup
społecznych. Respondenci wskazują z reguły na osoby niepełnosprawne jako na grupę o najcięższej sytuacji, a przynależność do niej utrudnia poważnie życie. Podobnie deklarowany obraz braku dyskryminacji niepełnosprawnych się zmienia, gdy pytania dotyczą pracy. Jako największe przeszkody w zdobyciu pracy wskazuje się: wiek, niepełnosprawność i wygląd. Polska
opinia publiczna nie różni się w tych ocenach od unijnej.
Zarówno respondenci unijni, jak i polscy popierają działania antydyskryminacyjne w
każdej dziedzinie. Poparcie wyrównywania szans grupom dyskryminowanym w świetle sondaży jest w Polsce wysokie. Największą aprobatę mają dyskryminowani ze względu na płeć i
niepełnosprawność. Jest to postawa wyrażana w jednakowym stopniu przez ogół respondentów
unijnych i polskich. Warto jednak zaznaczyć, że poparcie działań antydyskryminacyjnych jest
znacząco większe wśród respondentów europejskich niż polskich.
Partycypacja w życiu społecznym, politycznym i kulturalnym osób niepełnosprawnych
jest niższa od udziału osób sprawnych, zarówno w Polsce, jak i ogólnie w krajach UE. W odbiorze osób niepełnosprawnych w instytucjach usługowych i kulturalnych w Polsce występują
poważne ograniczenia dostępności. Tylko ok. 1/3 respondentów niepełnosprawnych uważa, że
nie ma problemów w dostępie do usług i oferty kulturalnej. Słaba jest również dostępność turystyki dla niepełnosprawnych, co jest m.in. spowodowane występowaniem zjawiska łańcucha
barier w odniesieniu do tej specyficznej aktywności: poczynając od dostępności dostosowanych
środków transportu, poprzez brak barier architektonicznych w budynkach hotelowych i po spe57
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cjalne urządzenia rekreacyjne. W ostatnich latach dostępność turystyki ulega poprawie, niemniej jednak pozostaje ona nadal dużym problemem. Jeśli idzie o rozrywkę i konsumpcję kulturalną, to wśród osób niepełnosprawnych dominuje oglądanie telewizji. Jest to jedyna forma
spędzania wolnego czasu, z której niepełnosprawni korzystają częściej niż osoby sprawne.
Wykluczenie cyfrowe stanowi jednym z najpoważniejszych problemów odnoszących
się do osób niepełnosprawnych, jeśli chodzi o ich zdolność do funkcjonowania w społeczeństwie. Wskaźniki, czy to posiadania komputera, czy używania na co dzień Internetu, są wśród
nich znacząco niższe niż wśród osób sprawnych. Widoczne jest wśród nich także tzw. wykluczenie cyfrowe II rzędu, polegające na niższych umiejętnościach wykorzystania do różnych
celów zarówno komputera, jak i Internetu. Wskaźniki dla Polski są poniżej średniej europejskiej, tak dla osób sprawnych, jak i niepełnosprawnych.
Zadowalające są natomiast wskaźniki odnoszące się do poziomu dostępności sklepów,
centrów handlowych, a także transportu publicznego. Pod tym względem nie ma istotnych różnic pomiędzy opiniami polskich i unijnych niepełnosprawnych. Poważna różnica dotyczy natomiast otrzymywanej na co dzień pomocy wspomagającej czynności obsługowe (robienie zakupów, załatwianie spraw w instytucjach itp.). W bardziej zamożnych krajach UE taką pomoc
ma ponad połowa niepełnosprawnych.
Zachowania prozdrowotne znacznie różnicują style życia mieszkańców różnych regionów Europy, wpływając również na sposób postępowania osób niepełnosprawnych. Uprawianie sportu, aktywna rekreacja ruchowa, zdrowe odżywianie się to ważne składniki stylu życia
mieszkańców krajów Europy Północno-Zachodniej: Niemiec, Holandii, krajów skandynawskich. Ma to wpływ również na prewencje wielu schorzeń prowadzących do niepełnosprawności i generalnie lepszy stan zdrowia osób starszych. W Europie Wschodniej prozdrowotny styl
życia jest kultywowany w krajach bałtyckich, w Czechach i Słowacji. Jeśli idzie o wszystkie
elementy zachowań prozdrowotnych, Polska lokuje się w pobliżu średniej unijnej, ale z reguły
poniżej, zarówno jeśli chodzi o osoby sprawne, jak i niepełnosprawne.
W ogólnym obrazie położenia osób niepełnosprawnych w Europie cechą rzucającą się
w oczy są duże różnice między UE-15 a krajami UE-12 (państwami przyjętymi do UE w latach 2004 i 2007). Wszystkie wskaźniki dotyczące sytuacji społecznej niepełnosprawnych, ich
cech społecznych, statusu materialnego i aktywności ekonomicznej, nastrojów i opinii, uczestnictwa społecznego, wykluczenia cyfrowego, polityk społecznych, otrzymywanych świadczeń
społecznych, znacząco się różnią właśnie w tym wymiarze. Pochodzenie z pierwszej lub drugiej grupy państw jest najsilniejszą determinantą zróżnicowania sytuacji niepełnosprawnych.
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Niepełnosprawni z Europy Zachodniej są lepiej wykształceni, częściej pracują i niższe
jest ich wykluczenie cyfrowe. Są w lepszej sytuacji materialnej, większy jest ich stan posiadania i w mniejszym stopniu są zagrożeni biedą w każdym jej wymiarze. Siebie samych wyżej
umiejscawiają w społeczeństwie niż niepełnosprawni z unijnej Europy Wschodniej. Są bardziej
zintegrowani ze społeczeństwem. Ich jakość życia jest wyższa w każdym ocenianym wymiarze. Mają większe zaufanie do ludzi i do instytucji, szczególnie instytucji zabezpieczenia społecznego. Bardziej optymistycznie patrzą na swoje życie. Mniej odczuwają samotność i wyobcowanie ze społeczeństwa. Mniejsze są różnice w opiniach i wartości wskaźników społecznych
między nimi a ogółem społeczeństwa.
Niepełnosprawni z Europy Wschodniej są gorzej zintegrowani ze społeczeństwem niż ci
z Europy Zachodniej. Mają niższe poczucie szczęścia i zadowolenia z życia, są mniej od nich
zadowoleni z poszczególnych sfer swego życia, a swoją sytuację materialną oceniają znacznie
gorzej. Bardziej także odczuwają deprywacje na tle niższej pozycji materialnej. Niżej siebie
umiejscawiają w społeczeństwie. To wszystko dotyczy także i polskich niepełnosprawnych.
Wskaźniki jakości życia dla polskich niepełnosprawnych są niższe od średnich unijnych, natomiast bliskie są średnim wartościom dla niepełnosprawnych regionu. To samo można powiedzieć o ich integracji społecznej. Jest ona niższa od średniej unijnej, choć zbliżona do innych
krajów regionu.
Niepełnosprawni należą do tych grup osób biednych, którym opinia publiczna, niezależnie od tego, jakiego to dotyczy państwa, chętnie przyznaje priorytet w otrzymywaniu pomocy społecznej w różnej formie. Również w Polsce aprobata społeczna pomocy dla niepełnosprawnych jest silna. Badania wskazują w szczególności na wyraźne poparcie takich działań,
jak likwidacja barier architektonicznych i transportowych, a także dla zapobiegania dyskryminacji wobec niepełnosprawnych, dla postulatów równych praw dla nich i zwiększenia ich
obecności w zakładach pracy. Opinia publiczna polska nie różni się znacząco do unijnej, chociaż zaznacza się jej większa rezerwa wobec pomocy socjalnej dla różnych grup.
Wielkość wydatków na pomoc dla niepełnosprawnych i ich udział w dochodzie narodowym są funkcją dwu czynników: poziomu rozwoju gospodarczego i orientacji polityki społecznej, mniej lub bardziej sprzyjającej niepełnosprawnym. Najwyższy wysiłek pomocowy ma
miejsce w krajach skandynawskich i w Holandii. Znacznie słabsza jest pomoc publiczna na
południu Europy i w unijnych krajach Europy Wschodniej. Polska lokuje się w tej drugiej grupie państw.
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Średnia wartość świadczeń społecznych z powodu niepełnosprawności na jedną osobę
wynosi w krajach UE-15 szacunkowo 744 euro na mieszkańca, a w krajach UE-12 – 234 euro
na mieszkańca. Najwyższą wielkość świadczeń społecznych związanych z niepełnosprawnością (obliczone przy użyciu porównywalnego kryterium na podstawie danych z 2009 roku) napotykamy w Luksemburgu i, następnie, w krajach skandynawskich – w Danii, Finlandii i
Szwecji. Na przeciwstawnym biegunie znajdują się kraje unijnego południa i wschodu Europy,
jak Bułgaria, Cypr, Łotwa, Malta, Polska.
Olbrzymia dysproporcja pomiędzy UE-15 i UE-12 dotyczy również wydatków na zatrudnienie wspierane i chronione. W 2008 roku 90,4% wszystkich wydatków sektora publicznego w Unii na zatrudnienie wspierane i chronione przypadało na państwa pierwszej grupy, a
na kraje drugiej pozostałe 9,6%. Jeśli porównać kwotę wydatków na zatrudnienie wspieranie i
chronione w przeliczeniu na zatrudnionego według krajów to uwidoczniają się znaczące różnice. Wartości wyższe od średniej unijnej, dla tych państw, gdzie dostępne są dane, występują w
takich krajach jak państwa skandynawskie, a także Belgia, Niemcy, Francja, Litwa, Holandia
czy Portugalia. Natomiast znacząco poniżej średniej są takie kraje jak Bułgaria czy Polska.
Podobnie przedstawia się sytuacja w odniesieniu do wydatków na cele społeczne. Rosną
one w całej Unii, zarówno mierzone wydatkami na mieszkańca, jak i odsetkiem dochodu narodowego. Natomiast w Polsce rosną one nominalnie, ale jako udział w dochodzie narodowym
maleją. Wydatki na świadczenia związane z niepełnosprawnością stanowią w Polsce niewielką
część wydatków socjalnych. Świadczenia społeczne związane z niepełnosprawnością wykazują
w Polsce tendencję spadkową zarówno w zakresie wielkości całkowitej, jak i jako udział w
PKB, odmiennie od tendencji dla całej Unii. Są to głównie świadczenia pieniężne, a inne formy
wsparcia rozwinięte w innych krajach stanowią małą część świadczeń, albo w ogóle nie występują. Publiczne wydatki na niepełnosprawność mają charakter albo wydatków sztywnych, albo
prawnie zdeterminowanych. Środki wydawane w schematach bardziej elastycznych, które mogą być użyte do realizacji zróżnicowanych form wsparcia, stanowią małą część nakładów na
potrzeby niepełnosprawnych. Oznacza to znaczne utrudnienie w efektywnej aktywizacji i integracji społecznej osób niepełnosprawnych, gdyż w konkretnych przypadkach nie można transferować środków przypisanych do danego świadczenia na bardziej potrzebne działania. Pod
tym względem w wielu krajach UE zastosowano rozwiązania, które umożliwiają znacznie bardziej elastyczne i dostosowane do indywidualnych potrzeb formy finansowania wsparcia dla
osób niepełnosprawnych.
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Względna deprywacja – główny problem niepełnosprawności
Obraz położenia społecznego osób niepełnosprawnych w Polsce ukazuje szereg ważnych cech, które determinują zachowania społeczne i możliwości skutecznego oddziaływania
w celu ich włączenia społecznego. Przede wszystkim wskazać należy na syndrom zagrożenia
ubóstwem jako na najważniejszy wyznacznik tego, jaki jest status osób niepełnosprawnych.
Warto przy tym podkreślić, iż w Polsce niewielkie jest zagrożenia skrajnym ubóstwem, co pokazuje, że system świadczeń społecznych pozwala na łagodzenie tego problemu, choć nie pozwala na eliminowanie wszystkich jego skutków. Ubóstwo jest sprzężone silnie z innymi cechami zbiorowości osób niepełnosprawnych, które utrudniają lub nawet często uniemożliwiają
im aktywne uczestniczenie w aktywności ekonomicznej i społecznej oraz obniżają ich jakość
życia. W szczególności są to: niski poziom wykształcenia, słaby kapitał osobisty (niewielkie
kompetencje społeczne, umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii komunikacyjnych i informatycznych), niewielki kapitał społeczny, niski poziom materialny wyposażenia
gospodarstw domowych. Wszystkie te cechy są z jednej strony albo samoistną przyczyną, albo
czynnikiem dodatkowo wzmacniającym prawdopodobieństwo wystąpienia wszystkich wymienionych cech położenia społecznego, a z drugiej strony – to one z kolei wzmacniają prawdopodobieństwo popadnięcia w trwałą biedę lub blokują szanse na wyrwanie się z ubóstwa. Wniosek z tych obserwacji to stwierdzenie, że centralne miejsce w rozwiązywaniu problemów społecznych niepełnosprawnych zająć powinny działania na rzecz ich wychodzenia i ich rodzin z
ubóstwa. Oczywiście, sama poprawa dochodów i standardu materialnego życia nie załatwi
wszystkich kwestii związanych z trudnościami w normalnym funkcjonowaniu społecznym
osoby niepełnosprawnej, ale bez tego czynnika nie jest możliwe lub jest bardzo mało prawdopodobne osiąganie poprawy stanu ich integracji społecznej.
Oznacza to, że podstawową zasadą pomocy osobom niepełnosprawnym powinno być
zapewnianie im wsparcia na poziomie zapewniającym uniknięcie popadania w ubóstwo lub
umożliwiających wychodzenie z niego. Sprowadzanie pomocy do wypłacania rent i zasiłków,
zwykle mających minimalny wymiar finansowy, jest kontrproduktywne, powoduje w istocie
rzeczy utrwalanie stanu ubóstwa osób niepełnosprawnych, a nawet może prowadzić do jego
pogłębiania. Jeśli wsparcie nie prowadzi rodzin osób niepełnosprawnych do unikania czy wychodzenia z ubóstwa, to w konsekwencji dochodzi do sytuacji, w której popadają one w trwałe
uzależnienie od świadczeń rentowych i zasiłków z pomocy społecznej. Świadczenia są wypłacane w zasadzie dożywotnio, nie przyczyniając się do poprawy położenia społecznego osób
niepełnosprawnych. Dokonywanie realnych zmian w ich położeniu społecznym wymaga koja61
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rzenia świadczeń finansowych z programem aktywizacji osoby niepełnosprawnej, aby w efekcie osiągać zwiększenie jej zdolności do samodzielnego życia i zakresu odpowiedzialności ponoszonej za siebie. Jak wskazuje porównanie sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce i w
UE, a w szczególności w krajach Europy Zachodniej i Północnej, takie właśnie podejście przynosi rezultaty w postaci wyższego poziomu wykształcenia osiąganego i wyższego poziomu
zatrudnienia wśród niepełnosprawnych w krajach unijnych.
Ogólne dane o położeniu niepełnosprawnych w Polsce wskazują, że ich standard życia
poprawia się w porównaniu z sytuacją sprzed 10 czy 20 lat. Kiedy jednak analizuje się te
wskaźniki dokładniej, to nasuwa się wniosek, że jest to polepszenie wynikające z ogólnej poprawy standardu życia polskiego społeczeństwa. Dystans dzielący zdecydowaną większość
niepełnosprawnych od reszty społeczeństw zasadniczo się nie zmniejszył. Nadal są to osoby
skazane na niższą jakość zaspokajania potrzeb, na gorszy typ uczestnictwa w rynku towarów i
usług, na odcięcie od niektórych form konsumpcji, uczestnictwa w kulturze, na gorszą pracę.
Nie jest więc to sytuacja skrajnego ubóstwa (nędzy) i całkowitego pozbawienia możliwości
zaspokajania szeregu potrzeb, ale względnego upośledzenia, wykluczenia z możliwości realizowania wielu aktywności na poziomie przyjętym dla normalnego stylu życia w danej społeczności.
Osoby niepełnosprawne znajdują się w sytuacji względnej deprywacji potrzeb, czyli
mogą zaspokajać potrzeby poniżej standardów uznawanych powszechnie za normalne, właściwe czy pożądane dla uczestników życia społecznego w Polsce. Stan taki jest spowodowany
brakiem mechanizmu skutecznego włączenia społecznego, przy czym ów brak jest systemowo
wkomponowany w instrumenty polityki społecznej, gdyż celem większości świadczeń kierowanych do osób niepełnosprawnych jest zapewnienie im minimalnych środków do przeżycia,
pokrycia wydatków lub otrzymania pomocy rzeczowej na minimalnym poziomie utrzymania.
Celem tych świadczeń i sposobów ich kalkulowania nie jest doprowadzenie do uzyskania trwałego podniesienia standardu życia osoby niepełnosprawnej do poziomu umożliwiającego jej
włączenie się w aktywność ekonomiczną i społeczną, a w konsekwencji uzyskanie trwałej
zdolności do samoutrzymania się (lub przynajmniej częściowego utrzymywania się ze środków
własnych). Istotą problemu jest więc brak mechanizmu skutecznego włączenia społecznego
osób niepełnosprawnych, w rezultacie czego realizowane działania kompensacyjne i inne formy wsparcia służą reprodukcji ich położenia społecznego, retroaktywnie wyrównując im poziom świadczeń i warunki życia w odniesieniu do stale podnoszącego się ogólnego standardu
jakości życia społeczeństwa polskiego.
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Podkreślenia wymaga przy tym to, że zjawisko względnej deprywacji nie dotyczy wyłącznie warunków materialnych życia osób niepełnosprawnych. Gorsze standardy zaspokajania
potrzeb, brak możliwości uczestnictwa w wielu formach aktywności społecznej oddziałują na
stan świadomości społecznej osób niepełnosprawnych, ich postawy społeczne, stosunek do
siebie, życiowe aspiracji i motywacje do angażowania się w różne rodzaje aktywności. W zbiorowości tej w konsekwencji mamy do czynienia z nasileniem postaw wycofania się, bierności,
niechęci do podejmowania działań nastawionych na ambitniejsze cele i brania odpowiedzialności za realizowane przedsięwzięcia. Lata wychowywania i przyzwyczajania do bycia w sytuacji
względnej deprywacji, do bycia na gorszych pozycjach i bycia skazanym na niższą jakość konsumpcji prowadzą do utrwalania swoistego syndromu wiktymizacji osób niepełnosprawnych,
powodującego przyjmowanie przez nie postawy podmiotu biernie oczekującego na pomoc,
oczekującego przejęcia odpowiedzialności za własny los i w końcu nieuchronnie sprowadzającego swoje uczestnictwo wyłącznie do roszczeń. Dokonuje się to w sytuacjach życia codziennego, od wczesnego dzieciństwa poprzez cały okres socjalizacji. Proces ten jest, w sposób
trudny do zauważenia i kontrolowany, wzmacniany przez zachowania rówieśników i dorosłych
w różnych sytuacjach społecznych, przede wszystkim związanych z uczestnictwem w sferze
publicznej, głównie w szkole, ale również w społeczności lokalnej, w relacjach z rówieśnikami.
Wtórna socjalizacja tego rodzaju dokonuje się również w odniesieniu do osoby dorosłej, która
w wyniku wypadku czy choroby nabyła trwałych dysfunkcji fizycznych czy psychicznych.
Głównym czynnikiem sprawczym narzucania takiej definicji roli osoby niepełnosprawnej są
zakorzenione stereotypy społeczne, ale wydaje się, że współcześnie główną rolę odgrywają
instytucje publiczne, ich sposób podejścia do problemu niepełnosprawności w kategoriach makrospołecznych i do poszczególnych osób w kontaktach indywidualnych. Generowanie i utrwalanie postawy opartej na autoidentyfikacji osoby niepełnosprawnej jako ofiary prowadzi do
wzmacniania stanu względnej deprywacji. Powstaje sprzężenie zwrotne, w którym gorsze położenie społeczne staje się stanem naturalnym i akceptowanym ze względu na subiektywne
postrzeganie sytuacji osób niepełnosprawnych przez nie same, ich najbliższe otoczenie społeczne i szeroką opinię publiczną, a w konsekwencji dla instytucji publicznych oznacza to legitymizację celów i instrumentów polityki społecznej, które utrwalają istniejący stan rzeczy, a nie
prowadzą do jego przeobrażenia.
Ten stan rzeczy wymaga nowego podejścia do kwestii niepełnosprawności, zerwania z
modelem kompensacyjnym polityki społecznej jako jedynym formatem działań adresowanych
do osób niepełnosprawnych. Konieczne jest stosowanie w szerokim zakresie metod charaktery63
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stycznych dla modelu aktywizującego. W części poświęconej porównaniu sytuacji unijnych i
polskich niepełnosprawnych wskazywałam na umiejscowienie kwestii w kontekście strategii
rozwoju gospodarczego, w której osoby niepełnosprawne są traktowane jako jeszcze jeden zasób ludzki i podmioty uczestniczące w rynkach, a ich maksymalne włączanie jest niezbędnym
czynnikiem zwiększającym dynamikę rozwoju społeczno-gospodarczego. Jest to podejście
całkowicie zrozumiałe w strategii rozwojowej gospodarek, które dawno już wykorzystały
wszelkie proste czynniki wzrostu i rozwoju i muszą sięgać do źródeł rozwoju, które w przeszłości nie miały znaczenia lub odgrywały rolę marginalną. Na takim etapie rozwoju osoby
niepełnosprawne przestają być postrzegane (z perspektywy polityki publicznej) jako obciążenie
dla społeczeństwa i gospodarki, a zaczyna się poszukiwać możliwości włączenia ich do rynku
konsumenckiego i rynku pracy, co pozwala je rozszerzać i podnosić poziom konkurencyjności.
Nie bez znaczenia jest również to, że wydatki publiczne przeznaczane na świadczenia dla osób
niepełnosprawnych w takim paradygmacie polityki przestają być tylko biernymi wypłatami na
utrzymanie, ale mają również powracać do gospodarki w formie zwiększenia konsumpcji wewnętrznej (zakupy towarów i usług) oraz zwiększenia podaży pracy oraz obywateli aktywnych
ekonomicznie, co per saldo powinno zmniejszać skalę czysto kompensacyjnych wydatków z
budżetów publicznych. Dalsze utrzymywanie stanu rzeczy, w którym osoby niepełnosprawne
są zbiorowością nieuchronnie skazaną na życie we względnym ubóstwie i bez możliwości pełnego uczestnictwa w życiu publicznym, stoi w sprzeczności z fundamentalnymi wartościami,
na których ufundowane są nowoczesne społeczeństwa, a także jest dysfunkcjonalne wobec wyzwań rozwoju społeczno-gospodarczego. Polska znajduje się w sytuacji, kiedy zerwanie z dotychczasowym modelem wspierania osób niepełnosprawnych staje się również coraz pilniejszą
potrzebą.

Niepełnosprawność jako kategoria prawna i administracyjna
Definicje niepełnosprawności
W opisie skali zjawiska niepełnosprawności zwróciliśmy uwagę, że w zależności od
kryteriów kwalifikowania osoby jako niepełnosprawnej otrzymujemy bardzo od siebie różniące
się szacunki dotyczące wielkości tej kategorii osób, jej proporcjonalnego udziału w ogóle populacji. Nie jest to jedyna istotna konsekwencja przyjmowania ustaleń definicyjnych w odniesieniu do niepełnosprawności. Konwencja definiowania niepełnosprawności zasadniczo może
zmieniać zobowiązania władz publicznych, zakres zadań publicznych do wykonania i aktyw-
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ności wielu instytucji. Ma to poważne i bezpośrednie konsekwencje dla polityki publicznej,
gdyż przesądza często o tym, jakiej wielkości środki finansowe, materialne i organizacyjne są
planowane na realizację zadań publicznych związanych ze wspieraniem osób niepełnosprawnych. Znaczenie definiowania niepełnosprawności w wymiarze indywidualnym polega na nadawaniu, lub nie, statusu prawnego osoby niepełnosprawnej, kwalifikowaniem, lub nie, konkretnego człowieka do grupy beneficjentów określonych świadczeń społecznych. Dla instytucji
publicznych formalne, prawne aspekty niepełnosprawności mają rozstrzygające znaczenie w
podejmowaniu decyzji o udzielaniu, lub nie, wsparcia. Tak więc ze sposobem ujmowania zjawiska niepełnosprawności wiążą się nie tylko inna jego ogólna koncepcja jako faktu społecznego i problemu indywidualnego, ale przede wszystkim konsekwencje odnoszące się do zakresu postulowanych polityk społecznych i preferowanych instrumentów ich wykonywania. Zagadnienie definiowania niepełnosprawności nie ma więc wymiaru wyłącznie teoretycznego, ale
ma poważne konsekwencje praktyczne, wpływając na sposób postępowania instytucji publicznych. Definicje niepełnosprawności zastosowane w ustawach i dokumentach programowych
polityki społecznej wpływają przede wszystkim na to, jaki zakres osób jest uprawniony do
określonych kategorii świadczeń i form wsparcia ze strony władz publicznych. To powoduje
istotne dylematy określania kryteriów uznawania danej osoby za niepełnosprawną. Główne
znaczenie ma to, że brak uznania danej osoby za niepełnosprawną pozbawia ją możliwości skorzystania z różnych form wsparcia oferowanych w ramach polityki społecznej.
Współczesna konstrukcja pojęcia niepełnosprawności wyrosła z krytyki dominującego
wcześniej podejścia medycznego i indywidualnego modelu niepełnosprawności prowadzonej
przede wszystkim w oparciu o społeczny model niepełnosprawności. Krytyka ta miała dwa
ważne aspekty. Po pierwsze, wskazywała na konieczność odrzucenia postrzegania niepełnosprawności wyłącznie jako deficytu jednostki. Prowadzi ono do utrwalania negatywnego obrazu osoby niepełnosprawnej, przypisywania jej przez otoczenie społeczne nieuchronnie ocen
kwalifikującej ją jako osobą słabszą, gorszą pod wieloma względami, nienadającą się do
uczestniczenia we wspólnych działaniach. Takie widzenie niepełnosprawności narzucane w
danym środowisku lub kulturze, może zostać zinternalizowane przez osobę niepełnosprawną i
stać się jej swoistym „stygmatem” (Goffman, 2005). Krytyka postrzegania niepełnosprawności
skoncentrowanego na deficytach jednostki doprowadziła do napiętnowania stosowania tradycyjnych określeń, takich jak „inwalida”, kaleka” i im pokrewnych, które powszechnie stosowano jeszcze dwadzieścia lat temu, obecnie zostały praktycznie wyparte z języka oficjalnego, a
także w coraz większym stopniu dzieje się tak w języku potocznym. Zmiana w ujmowaniu nie65
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pełnosprawności polega na zwróceniu uwagi na to, że jego wymiary medyczny i społeczny są
równie ważne. Dla polityki publicznej oznacza to, że działania instytucjonalne nie mogą ograniczać się wyłącznie do organizowania i dostarczania świadczeń w zakresie leczenia i rehabilitacji medycznej. Muszą również uwzględnić postulat integracji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych. W ramach krytyki indywidualnego modelu niepełnosprawności podniesiono
również zagadnienia negatywnych konsekwencji paternalizmu w polityce społecznej, przede
wszystkim w zakresie jego destrukcyjnego wpływu na podmiotowość niepełnosprawnych.
Po drugie, zasługą nowego podejścia do niepełnosprawności było wskazanie na rolę, jaką w jej wytwarzaniu odgrywa otoczenie społeczne, przede wszystkim szeroko rozumiane bariery, zarówno fizyczne, jak i mentalne czy związane z samymi regułami życia społecznego.
Niepełnosprawność jest wytwarzana nie tylko przez fizyczne defekty, trudności w normalnym
funkcjonowaniu, medycznie rozumiany stan zdrowia, ale jest także produktem niesprzyjającego otoczenia będącego rezultatem działań zbiorowości, sposobu, w jaki organizuje ona swoje
codzienne funkcjonowanie. Ta konstatacja jest podstawą postulatu likwidacji lub co najmniej
zmniejszania barier, tak ważnego dla środowiska niepełnosprawnych.
Zmiana sposobu ujmowania źródeł niepełnosprawności oznaczała zasadniczo nowe podejście do zakresu zobowiązań władz publicznych wobec osób niepełnosprawnych. Nie mogą
się one ograniczać tylko do dostarczania im indywidualnych świadczeń i usług. Sfera zobowiązań rozszerza się na kształtowanie organizacji społeczeństwa, w tym przede wszystkim zapewnianie maksymalnej dostępności przestrzeni publicznej, ale także zwiększanie dostępności produktów i usług komercyjnych. Nie są to już wyłącznie działania wykonywane na rzecz poszczególnych jednostek, beneficjentów różnych świadczeń, ale są to również działania adresowane do całego społeczeństwa: przekształcanie otoczenia społecznego, głównie przestrzeni
publicznej, w środowisko dostosowane do wymogów osób niepełnosprawnych. Przedmiotem
oddziaływania staje się całokształt organizacji społeczeństwa.
Ważnym krokiem na drodze kształtowania się nowoczesnego rozumienia niepełnosprawności była realizacja postulatu przyjęcia w prawie międzynarodowym socjomedycznej
definicji tego pojęcia. Stało się to faktem w formie definicji przyjętej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w 1980 roku. Niepełnosprawność ujmuje ona jako zespół wzajemnie
powiązanych i wzajemnie warunkujących się trzech pojęć. Są to: 1) niesprawność (impairment)
– każda utrata sprawności lub nieprawidłowość w budowie czy funkcjonowaniu organizmu pod
względem psychologicznym, psychofizycznym lub anatomicznym; 2) niepełnosprawność (disability) – każde ograniczenie bądź niemożność (wynikające z niesprawności) prowadzenia
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aktywnego życia w sposób lub zakresie uznawanym za typowe dla człowieka; 3) upośledzenie
w pełnieniu ról społecznych (handicap) – ułomność określonej osoby wynikająca z niesprawności lub niepełnosprawności, ograniczająca lub uniemożliwiająca pełną realizację roli społecznej odpowiadającej wiekowi, płci oraz zgodnej ze społecznymi i kulturowymi uwarunkowaniami. Według WHO osoba niepełnosprawna to taka, która nie może samodzielnie, częściowo lub całkowicie zapewnić sobie możliwości normalnego życia indywidualnego i społecznego na skutek wrodzonego lub nabytego upośledzenia sprawności fizycznej lub psychicznej.
Podstawowe akty prawne konstytuujące politykę publiczną wobec niepełnosprawności
w Polsce były ustanawiane w okresie, gdy podejście odzwierciedlone w definicji WHO było
dominujące. Przełomowy pod tym względem był 1997 rok, w którym uchwalona zostały najpierw Konstytucja RP, a parę miesięcy później Karta Praw Osób Niepełnosprawnych. Należy
przy tym pamiętać, że Karta nie jest aktem prawnym, lecz deklaracją polityczną, zobowiązującą rząd do stosowania szeregu reguł postępowania wobec osób niepełnosprawnych w dziedzinach, które są w kompetencjach władz publicznych. Ujęcie niepełnosprawności w obu aktach
mieści się w ramach podejścia socjomedycznego. Jako cechę osiową niepełnosprawności
przyjmuje się w nich schorzenie medyczne, ale jednocześnie jest ona definiowana poprzez
swoje społeczne konsekwencje. Rehabilitacja i łagodzenie skutków niepełnosprawności obejmuje zarówno wymiar medyczny, jak i społeczny (Woźniak, 2008).
W tych aktach prawnych i politycznych mamy do czynienia z pewną elastycznością w
ujmowaniu niepełnosprawności, która jeśli będzie faktycznie stosowana w praktyce, to może
być korzystna dla interesów osób niepełnosprawnych. Dotyczy to pojmowania stanu niezdolności do pracy, określanego jako „naruszenie sprawności organizmu”, które „nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu”. Implikuje to, że odzyskanie zdolności do
pracy jest możliwe w pewnej mierze (mocno zróżnicowanej) i zależne od postępu medycyny,
metod terapeutycznych i rehabilitacyjnych, a także od technologii wspomagających, dzięki
którym można umożliwiać osobom z konkretnymi rodzajami niesprawności wykonywanie wielu czynności do tej pory dla nich niedostępnych. Niepełnosprawność nie jest więc w tym rozumieniu cechą absolutną, ale cechą relatywną, której status może być zmieniony pod wpływem
rozwoju medycyny i przemysłu medycznego. Zachodzący obecnie postęp techniczny, również
w zakresie środków i urządzeń wspomagających, zwiększa szanse udziału osób niepełnosprawnych w życiu zawodowym, społecznym czy kulturalnym, nawet w przypadku znacznego
stopnia niesprawności. Wykorzystanie możliwości, jakie daje takie podejście do zagadnienia
67
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medycznych aspektów niepełnosprawności, zależy od polityki władz publicznych w zakresie
stymulowania rozwoju produkcji i stosowania różnych nowoczesnych technologii wspomagających czy metod rehabilitacji. Jeśli nakłady publiczne na takie przedsięwzięcia są dostatecznie
wysokie i pozwalają zaspokajać potrzeby na rozsądnym poziomie, to może to być czynnik
znacznie wspierający integrację społeczną osób niepełnosprawnych. Rozwiązywanie problemów niepełnosprawności może wykraczać poza samą domenę polityki społecznej, stając się
elementem polityki naukowej i gospodarczej, przyczyniając się do rozwoju przemysłu wysokich technologii i innowacyjności różnych sektorów gospodarki. W efekcie końcowym stwarza
to warunki włączania szerszej grupy osób niepełnosprawnych w aktywność ekonomiczną, a
tym samym zwiększa ich zdolność do samodzielnego utrzymywania się.
Podejście do niepełnosprawności zawarte w Karcie, ujmowanie jej przez pryzmat konsekwencji osobistych i społecznych jest bardzo istotne dla wyznaczania kierunków polityki
społecznej wobec osób niepełnosprawnych. Niepełnosprawność jest zdefiniowana jako sytuacja, która „utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia życie codzienne, naukę, pracę oraz pełnienie
ról społecznych, zgodnie z normami prawnymi i zwyczajowymi" (Karta, 1997). Czyni to integrację społeczną i aktywizację zawodową zasadniczymi kierunkami polityki społecznej wobec
niepełnosprawnych. Ważny w tym kontekście jest fakt, że stan docelowy, stanowiący odniesienie normatywne, ma charakter względny, podlega zmianie wraz z ewolucją społeczeństwa, a
przede wszystkim wraz z przeobrażaniem się społecznych norm określających to jest uznawane
za „godziwe”. Wraz z rozwojem społecznym i gospodarczym, bogaceniem się społeczeństwa,
rozwojem szeroko pojętej konsumpcji, zwiększa się także zakres minimalnego poziomu życia
uznawanego za godny człowieka. Legitymizuje to prawo osób niepełnosprawnych do uzyskania gwarancji lepszych standardów życia we wszystkich jego wymiarach.
Dla polityki publicznej istotne znaczenie ma to, że nastąpiła konstytucjonalizacja praw
osób niepełnosprawnych i włączenie ich w główny nurt polityki (Raciborski, 2011). Prawa te
zostały uznane za prawa człowieka tzw. drugiej generacji, będące częścią grupy praw socjalnych (Prawa…, 1996; Sienkiewicz, 2007). Znaczenie tego procesu zawiera się w tym, że polityka publiczna wobec niepełnosprawności zyskała status prawnych zobowiązań państwa, a
także imperatywu moralnego dla społeczeństwa. Zaspokajanie potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie z obowiązującymi w społeczeństwie standardami stało się ich podmiotowym
prawem publicznym, którego realizacji przez władze publiczne mogą one oczekiwać w sposób
uzasadniony i uznawany społecznie, politycznie i prawnie. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych nie mogą być traktowane jako akty dobrej woli, wynikające z poczucia moralnego
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obowiązku pomagania osobom znajdującym się w gorszej sytuacji, ale muszą być traktowane
jako profesjonalna działalność, która podlega ocenie według kryteriów skuteczności osiągania
celu.
Prawa osób niepełnosprawnych są w Konstytucji RP z 1997 roku ujęte w artykułach 67,
68 i 69. Główny nacisk w nich jest położony na aspekt bezpieczeństwa socjalnego osób niepełnosprawnych. Gwarantuje się im zabezpieczenie społeczne w przypadku niezdolności do pracy
z powodu choroby, inwalidztwa lub starości. Konstytucja również obliguje władze publiczne
do zapewnienia osobom niepełnosprawnym szczególnej opieki zdrowotnej, a także „/…/ pomocy w zabezpieczaniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej”
(art. 69). Wprawdzie zakres praw, o jakich mówi Konstytucja w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, jest stosunkowo wąski, to niemniej jednak nadanie im statusu praw konstytucyjnych ma istotne znaczenie dla legitymizacji całego podejścia do kwestii niepełnosprawności
opartego na koncepcji praw człowieka. Najwyższej rangi zobowiązanie prawne państwa realizowane na podstawie szczegółowej ustawy stanowi istotny element kształtujący politykę wobec niepełnosprawności, gdyż jego realizacja winna przynosić wysoki stopień pewności zapewnienia praw osób niepełnosprawnych.
Karta Praw Osób Niepełnosprawnych obejmuje szeroką listę praw przynależnych tej
grupie. Dokument ma charakter deklaracji politycznej, a więc nie powoduje konkretnych zobowiązań prawnych, ale stanowi świadectwo tego, że nowoczesne myślenie dotyczące integracji społecznej osób niepełnosprawnych ma w Polsce umocowanie w woli najwyższego organu
władzy państwowej. Zadeklarowane przez Sejm prawa osób niepełnosprawnych, rozszerzone
w stosunku do zobowiązań konstytucyjnych, obejmują m.in.: dostęp do dóbr i usług umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu społecznym, naukę w szkołach powszechnych oraz korzystanie ze szkolnictwa specjalnego lub edukacji indywidualnej, dostęp do pomocy psychologicznej, pedagogicznej i innej pomocy specjalistycznej umożliwiającej rozwój, zdobycie lub
podniesienie kwalifikacji ogólnych i zawodowych, dostęp do pracy na otwartym rynku pracy
zgodnie z kwalifikacjami, wykształceniem i możliwościami oraz korzystanie z doradztwa zawodowego i pośrednictwa, prawo do pracy w warunkach dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych. Karta wypełnia również konkretną treścią zobowiązanie do zapewnienia specjalistycznej opieki zdrowotnej, mówiąc o dostępie do leczenia, wczesnej diagnostyki, rehabilitacji
i edukacji leczniczej oraz do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i
sprzęt rehabilitacyjny. Zadeklarowano także, że świadczenia zdrowotne powinny być dostosowane do rodzaju i stopnia niepełnosprawności. Istotną wartością Karty jest to, że wprost na69
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wiązuje ona do koncepcji usuwania barier funkcjonalnych, deklarując, że osoby niepełnosprawne mają prawo do życia w środowisku zapewniającym dostęp do urzędów administracji
publicznej i innych obiektów użyteczności publicznej (wymieniając wśród nich odrębnie punkty wyborcze), możliwość swobodnego przemieszczania i korzystania ze środków transportu,
dostęp do informacji i komunikacji międzyludzkiej.
Karta odwołuje się również do koncepcji obywatelskiej podmiotowości osób niepełnosprawnych, wskazując na ich prawo do posiadania samorządnej reprezentacji środowiska oraz
prawo do bycia konsultowanym w sprawie wszelkich projektów aktów prawnych dotyczących
osób niepełnosprawnych. Wskazuje ona ogólnie na prawo do pełnego uczestnictwa w życiu
publicznym, społecznym, kulturalnym, artystycznym, sportowym oraz rekreacji i turystyce.
Podsumowując, należy stwierdzić, że Karta poprzez wyliczenie najważniejszych praw niepełnosprawnych, jednoznacznie wskazuje na integrację społeczną jako na stan docelowy, będący
punktem odniesienia dla polityki państwa wobec osób niepełnosprawnych. Ten nadrzędny cel
uzasadnia uznanie za usprawiedliwioną koncepcji szczególnych uprawnień dla osób z niepełnosprawnością, którą można interpretować jako sprzeczną z ideą równości. Poprzez ten mechanizm społeczeństwo stwarza przesłanki równości szans osób niepełnosprawnych. „Rzeczywiste zagwarantowanie praw człowieka wymaga zatem stworzenia mechanizmów wyrównania
szans osób niepełnosprawnych i stworzenia im warunków do korzystania w pełni z praw przysługujących wszystkim obywatelom. Mówiąc inaczej, osoby niepełnosprawne powinny korzystać z pewnych szczególnych praw, swoistych dla tej grupy społecznej – po to, aby mogły w
takim samym stopniu korzystać z praw przysługujących wszystkim ludziom.” (Przybysz, 1997).
W istocie rzeczy specjalne uprawnienia stanowią instrument zapewniający osiągnięcie stanu, w
którym osoby niepełnosprawne mogą uczestniczyć na równi z osobami sprawnymi w wykonywaniu ról społecznych i różnych rodzajów aktywności.
Zasadniczym problemem jest to, jak ogólne ramy polityki wobec osób niepełnosprawnych, które spełniają wymagania nowoczesnego podejścia do tego problemu społecznego, są
przekładane na legislację i praktykę administracyjną. W regulacjach ustawowych obowiązujących w Polsce mamy do czynienia z fragmentaryzacją pojęcia niepełnosprawność, jej specyficznym określaniem ze względu na cel danej regulacji ustawowej oraz ze względu na obszar
życia społecznego, który jej podlega. Nie ma więc aktu prawnego kompleksowo i w sposób
powszechnie obowiązujący określającego rozumienie niepełnosprawności oraz zobowiązania
władz publicznych wobec osób niepełnosprawnych. I tak w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997
roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.
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z 1997 r., nr 123, poz. 776) określono niepełnosprawność „jako trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy”. Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia, zaliczane są do osób niepełnosprawnych, jeżeli mają naruszoną sprawność
fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu
wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność
zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku. Akty prawne
związane z pomocą społeczną czy uprawnieniami do pomocy społecznej przyjmują definicję
osoby niepełnosprawnej zorientowaną na kwestie pracy. W ustawie z dnia 14 czerwca 1996
roku o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu
bezrobociu (Dz. U. z 1996 r., nr 100, poz. 459 z późn. zm.), stwierdzono, że jest to „stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy, powodujący trwałe lub okresowe utrudnienie, ograniczenie
bądź uniemożliwienie samodzielnej egzystencji". Analogicznie ustawa z dnia 17 grudnia 1998
roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r., nr 39,
poz. 353) posługuje się pojęciem osoby niezdolnej do podjęcia pracy zarobkowej: „Niezdolną
do pracy w rozumieniu ustawy jest osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do
pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu”. Podobną definicją posłużono się w ustawie z dnia 20
grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998 r., nr 7, poz. 25), odnosząc ją do pracy w gospodarstwie rolnym: „Za całkowicie niezdolnego do pracy w gospodarstwie rolnym uważa się ubezpieczonego, który z powodu naruszenia sprawności organizmu
utracił zdolność do osobistego wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym". Taka niezdolność do pracy może być trwała lub okresowa (art. 21). KRUS rozpatruje tylko całkowitą niezdolność do pracy, nie uwzględniając częściowej, jak robi to ZUS (Ulman, 2010: 18-21). Do tej
grupy ustaw można zaliczyć także ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r., nr 99, poz. 1001), która określa „osobę zależną
jako wymagającą ze względu na stan zdrowia lub wiek stałej opieki, połączoną więzami rodzinnymi lub powinowactwem z osobą objętą usługami lub instrumentami rynku pracy lub pozostającą z nią we wspólnym gospodarstwie domowym" (art. 2 ust. 21).
Ważną instytucją jest prawne określenie stopni niepełnosprawności, które dzięki temu
nie są tylko kategorią opisową, ale również normatywną, określającą zakres uprawnień, w
szczególności wysokość renty. W ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrud71
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nianiu osób niepełnosprawnych w artykułach 3 i 4 ustawy określone zostały trzy stopnie niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 lat: znaczny stopień niepełnosprawności (osoba
niezdolna do pracy albo zdolna do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagająca,
w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w
związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji); umiarkowany stopień niepełnosprawności (osoba z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolna do pracy albo zdolna do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagająca czasowej albo częściowej pomocy innych
osób w celu pełnienia ról społecznych); lekki stopień niepełnosprawności (osoba o w sposób
istotny obniżonej zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną
lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować za pomocą wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne).
Charakterystyczną cechą tych regulacji jest nacisk na ekonomiczny aspekt niepełnosprawności: zdolność do pracy i możliwość uzyskiwania samodzielnego środków utrzymania,
co jest wynikiem celów, dla jakich są one ustanowione. Drugą istotną cechą ujęcia niepełnosprawności w tych aktach prawnych jest koncentracja na osobie niepełnosprawnej, jej deficytach osobistych oraz możliwościach działania i dostosowania się do wymogów społecznych.
Koncepcja niepełnosprawności zawarta w Karcie i w aktach prawnych, które zostały przyjęte w
latach następnych po jej uchwaleniu przez Sejm RP, opierając się na socjomedycznej koncepcji
niepełnosprawności stanowiły podwaliny polityki społecznej wobec niepełnosprawnych, akcentowały społeczny wymiar tego zjawiska (przede wszystkim w odniesieniu do kwestii normalnego pełnienia ról społecznych i zawodowych) oraz przyjmowały integrację społeczną za
główny cel i obowiązek władz publicznych. Zarazem jednak ustawodawstwo to i praktyka administracyjna, przede wszystkim ze względu na ich ograniczony zakres związany właściwie
tylko z uprawnieniem do pobierania świadczeń rentowych i dofinansowania do miejsca pracy,
nadal pozostały w kręgu koncepcji polityki społecznej, która opiera się na dążeniu do maksymalnego dostosowania osoby niepełnosprawnej do wymogów i oczekiwań otoczenia społecznego, a działania zmierzające do dostosowania otoczenia społecznego do wymagań tych osób
nadal traktowane są jako mniej ważne lub w ogóle są pomijane. Oznacza to, że społeczna koncepcja niepełnosprawności nie została w pełni inkorporowana do polityki społecznej w Polsce.
Wskutek tego integracja społeczna jako jej cel pozostaje w dużym stopniu wyłącznie celem
deklaratywnym, nie zaś faktycznym. Czynnikiem, który może sprzyjać zmianie tej sytuacji, jest
przystąpienie przez Polskę do Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, jeśli zosta-
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ną z tego wyciągnięte wszystkie konsekwencje prawne oraz związane z koniecznością ukształtowania na nowo praktyki w wielu obszarach życia społecznego.
Konwencja ONZ jest dokumentem, który sankcjonuje na poziomie prawa międzynarodowego uznanie praw osób niepełnosprawnych za prawa człowieka. Jest to podejście korzeniami swoimi sięgające do społecznego modelu niepełnosprawności. Wprawdzie definicja
przyjęta przez WHO w 1980 roku zawierała odwołanie do społecznych aspektów funkcjonowania osoby, to jednak nadal zgodnie z nią istota niepełnosprawności odnosiła się do deficytów
samej jednostki. Z tego powodu podejście to było krytykowane za odtwarzanie w zmodyfikowanej wersji indywidualnego modelu niepełnosprawności (Oliver, 2009). Postulat zmiany podejścia do definicji został zrealizowany w Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
z 2006 roku, która w art. 1 mówi, że „/…/ do osób niepełnosprawnych zalicza się te osoby,
które mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, umysłową, intelektualną lub w zakresie
zmysłów co może, w oddziaływaniu z różnymi barierami, utrudniać im pełny i skuteczny udział
w życiu społecznym, na zasadzie równości z innymi osobami”. Konsekwencje przyjęcia Konwencji są dalekosiężne, jeśli chodzi o podejście do osób niepełnosprawnych i natury ich problemów, a także gdy idzie o zakres zobowiązań władz publicznych. Przede wszystkim podstawą Konwencji jest przekonanie o potrzebie zagwarantowania osobom niepełnosprawnym pełnego korzystania z praw człowieka i podstawowych wolności, bez jakiejkolwiek dyskryminacji. Równość jest podstawową wartością konstytuującą to podejście. To winna być główna
przesłanka działalności państwa i wszystkich władz publicznych. Konwencja opiera się również na uznaniu, że niepełnosprawność to wynik oddziaływania pomiędzy osobami z dysfunkcjami a strukturalnymi cechami środowiska i postawami społecznymi, które tworzą bariery
blokujące możliwość normalnego działania tym pierwszym. Tym samym zwraca ona uwagę, że
integracja osób niepełnosprawnych wymaga nie tylko działań samej jednostki czy wyspecjalizowanych instytucji, ale całego społeczeństwa. W myśl przepisów Konwencji priorytetem działań skierowanych do osób niepełnosprawnych jest zapewnienie im samodzielności i niezależności, stworzenie im możliwości udziału w procesach decyzyjnych, a głównym instrumentem
osiągania takiego stanu rzeczy jest zapewnianie dostępności środowiska fizycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego, opieki zdrowotnej, edukacji, informacji i komunikacji.
Kwestia dostępności – zapewnienia możliwości realizowania różnych form aktywności – jest
najważniejszym aspektem koncepcji egzekwowania praw osób niepełnosprawnych.
W myśl art. 4 Konwencji obowiązkiem państw-stron Konwencji jest „/…/ zapewnienie i
popieranie pełnej realizacji wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności wszystkich
73
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osób niepełnosprawnych, bez jakiejkolwiek dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność”.
Ten sam przepis zobowiązuje sygnatariuszy między innymi do: „(…) wytwarzania oraz zapewnienia dostępności i korzystania z towarów, usług, wyposażenia i urządzeń uniwersalnie zaprojektowanych, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 niniejszej konwencji8 (…) tworzenia oraz
popierania dostępności i wykorzystywania nowych technologii, w tym technologii informacyjno-komunikacyjnych, przedmiotów ułatwiających poruszanie się, urządzeń i wspomagających
technologii, odpowiednich dla osób niepełnosprawnych, (…) zapewniania osobom niepełnosprawnym dostępnej informacji (…) Przy tworzeniu i wdrażaniu ustawodawstwa i polityki celem wprowadzenia w życie niniejszej konwencji, a także w toku podejmowania decyzji w zakresie spraw dotyczących osób niepełnosprawnych Państwa Strony będą ściśle konsultować się z
osobami niepełnosprawnymi, (…) Postanowienia niniejszej konwencji rozciągają się na
wszystkie części państw federalnych, bez jakichkolwiek ograniczeń lub wyjątków”.
Konwencja jest w swojej istocie transpozycją doktryny praw człowieka i obywatela na
grunt funkcjonowania osób niepełnosprawnych w sferze publicznej. Kolejne artykuły określają
zobowiązania państw i sposób ich realizowania w odniesieniu do takich aspektów życia osób
niepełnosprawnych, jak równość wobec prawa, dostęp do wymiaru sprawiedliwości, bezpieczeństwo osobiste, wolność od wyzysku, przemocy i wykorzystywania, swoboda przemieszczania się i wyboru obywatelstwa, wolność ekspresji i wyrażania opinii, dostęp do informacji,
poszanowanie prywatności.
Wśród podstawowych artykułów o charakterze horyzontalnym, które w swoich ustaleniach wpływają na wiele aspektów życia codziennego osób niepełnosprawnych, należy wymienić art. 9, który mówi o zasadach dostępności i zobowiązuje sygnatariuszy do podjęcia odpowiednich środków w celu zapewnienia „/…/ dostępu do środowiska fizycznego, środków transportu, informacji i komunikacji, w tym technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych,
a także do innych urządzeń i usług, powszechnie dostępnych lub powszechnie zapewnianych,
zarówno na obszarach miejskich, jak i wiejskich. Środki te, obejmujące rozpoznanie i eliminację przeszkód i barier w zakresie dostępności, stosują się między innymi do: (a) budynków,
dróg, transportu oraz innych urządzeń wewnętrznych i zewnętrznych, w tym szkół, mieszkań,
instytucji zapewniających opiekę medyczną i miejsc pracy; (b) usług informacyjnych, komuni-

8

„Uniwersalne projektowanie” oznacza projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób,
by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego
projektowania. „Uniwersalne projektowanie” nie wyklucza pomocy technicznych dla szczególnych grup osób
niepełnosprawnych, jeżeli jest to potrzebne.
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kacyjnych i innych, w tym usług elektronicznych, jak również usług w zakresie pomocy w nagłych wypadkach.” W tym samym artykule Konwencji zwraca się uwagę na podjęcie odpowiednich kroków zapewniających rozwój, upowszechnianie i wdrażanie minimalnych standardów i wytycznych dotyczących udogodnień i usług publicznych, wdrożenie wymogów dostępności usług oferowanych całemu społeczeństwu przez sektor prywatny, umieszczenie w budynkach i innych obiektach publicznych oznakowania w piśmie Braille’a oraz w łatwej do odczytania i zrozumiałej formie, na ułatwienia w dostępie do budynków i innych obiektów publicznych z wykorzystaniem przewodników, lektorów czy profesjonalnych tłumaczy języka
migowego, promowanie stosownych form wspomagania dostępu informacji, promowanie dostępu do najnowszych technologii i systemów informacyjnych i komunikacyjnych, w tym do
Internetu.
Jednym z najważniejszych ustaleń Konwencji jest zdefiniowanie pojęcia racjonalnego
usprawnienia, co ma fundamentalne znaczenie dla wdrażania działań mających na celu likwidowanie barier fizycznych, technicznych i społecznych. Zgodnie z art. 2 „Racjonalne usprawnienie” oznacza konieczne i odpowiednie zmiany i dostosowania, nie nakładające nieproporcjonalnego lub nadmiernego obciążenia, jeśli jest to potrzebne w konkretnym przypadku, w
celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym możliwości korzystania z wszelkich praw człowieka i podstawowych wolności oraz ich wykonywania na zasadzie równości z innymi osobami”.
Zastosowanie kategorii proporcjonalności i skali obciążenia wobec dostosowań usuwających
bariery przed osobami niepełnosprawnymi zapewnia temu pojęciu dostateczny poziom elastyczności, wprowadzając do działań władz publicznych w tej dziedzinie czynnik negocjowania zakresu i warunków dokonywanych dostosowań i relatywizując je do konkretnego kontekstu społecznego, kulturowego i możliwości finansowych. Oznacza to, że nie ma obiektywnych
granic możliwych dostosowań. Ich zakres i poziom zależy od tego, co w danym społeczeństwie
uznaje się za uzasadnione, prawomocne i niezbędne z punktu widzenia standardów życia. W
związku z tym trzeba zwrócić uwagę na to, że może to prowadzić do znacznego zróżnicowania
pomiędzy społeczeństwami, a nawet społecznościami lokalnymi w obrębie jednego państwa, w
jakości dostosowań oferowanych osobom niepełnosprawnym.
Spośród innych przepisów Konwencji szczególną uwagę zwrócić należałoby na art. 21
odnoszący się do „/…/ korzystania z prawa do wolności wypowiadania się i wyrażania opinii,
w tym wolności poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania informacji i poglądów, na
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zasadzie równości z innymi osobami i poprzez wszelkie formy komunikacji, według ich wyboru,
zgodnie z definicją zawartą w art. 2 niniejszej konwencji9, między innymi poprzez:
(a) dostarczanie osobom niepełnosprawnym informacji przeznaczonych dla ogółu społeczeństwa, w dostępnych dla nich formach i technologiach, odpowiednio do różnych rodzajów
niepełnosprawności, na czas i bez dodatkowych kosztów,
(b) akceptowanie i ułatwianie korzystania przez osoby niepełnosprawne w sprawach
urzędowych z języków migowych, alfabetu Braille'a, komunikacji wspomagającej (augmentatywnej) i alternatywnej oraz wszelkich innych dostępnych środków, sposobów i form komunikowania się przez osoby niepełnosprawne, według ich wyboru”.
Z kolei art. 20 odnosi się do zapewniania osobom niepełnosprawnym warunków do
swobodnej mobilności osobistej poprzez ułatwianie dostępu do wysokiej jakości pomocy
wspierających poruszanie się, urządzeń, wspomagających technologii oraz form pomocy i pośrednictwa ze strony innych osób lub zwierząt, zapewnianie szkoleń, zachęcanie jednostek wytwarzających przedmioty wspierające poruszanie się, urządzenia i technologie wspomagające
do uwzględniania wszystkich aspektów mobilności osób niepełnosprawnych.
Konwencja podkreśla również konieczność zagwarantowania osobom niepełnosprawnym prawa do edukacji na wszystkich poziomach, włączając w nie szkolnictwo wyższe i
kształcenie ustawiczne. Mówi o tym art. 24 Konwencji. Zobowiązuje on władze państw do
tworzenia włączających systemów kształcenia, umożliwiających integrację dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych na wszystkich poziomach edukacji, wprowadzanie racjonalnych usprawnień, ułatwianie nauki alfabetu Braille’a, alternatywnego pisma, zapewnianie dostępności
wspomagających i alternatywnych sposobów, środków i form komunikacji, a także nauki
orientacji oraz umiejętności poruszania się, ułatwianie nauki języka migowego i popieranie
tożsamości językowej społeczności osób głuchych. Analogiczne rozwiązania stosowane winne
być w odniesieniu do korzystania z dóbr kultury i dostępu do wszelkich form działalności artystycznej, twórczości intelektualnej, do korzystania z wypoczynku i uprawiania sportu. Art. 30
Konwencji podkreśla również znaczenie wspierania rozwoju i uznawania tożsamości kulturowej i językowej osób niepełnosprawnych,

9

„Komunikacja” obejmuje języki, wyświetlanie tekstu, alfabet Braille'a, komunikację przez dotyk, dużą czcionkę,
dostępne multimedia, jak i sposoby, środki i formy komunikowania się na piśmie, za pomocą słuchu, języka
uproszczonego, lektora oraz formy wspomagające (augmentatywne) i alternatywne, w tym dostępną technologię
informacyjno-komunikacyjną. „Język” obejmuje język mówiony i język migowy oraz inne formy przekazu
niewerbalnego.
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W przypadku rynku pracy podstawowy jest art. 27 mówiący o prawie do pracy, w tym
do możliwości zarabiania na życie poprzez pracę swobodnie wybraną, w otwartym, integracyjnym i dostępnym środowisku pracy, wprowadzanie racjonalnych usprawnień w miejscu pracy,
zakaz dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność we wszystkich sprawach dotyczących
zatrudnienia, warunków pracy, praw związkowych, usług instytucji rynku pracy, szkolenia zawodowego. Z kolei art. 26 wskazuje, że rehabilitacja ma umożliwiać osobom niepełnosprawnym osiągnięcie jak największej samodzielności i maksymalizacji zdolności fizycznych, intelektualnych, społecznych i zawodowych.
Konwencja stanowi ważny krok w stronę zorientowania polityki publicznej w
stronę podejścia wynikającego z modelu społecznego niepełnosprawności. Przede wszystkim, przyjmując za punkt wyjścia konieczność zapewnienia osobom niepełnosprawnym możliwości pełnego korzystania z praw przysługujących każdemu człowiekowi i obywatelowi,
czyni przedmiotem oddziaływania nie tylko osoby niepełnosprawne, ale również organizację
społeczeństwa, warunki i zasady działania jego różnych segmentów. Staje się to szczególnie
widoczne w odniesieniu do wdrażania najważniejszej reguły, mającej horyzontalne zastosowanie – zasady dostępności. Przykładowo dostęp do informacji, do transportu wymagają wprowadzenia określonych udogodnień technicznych, zasad budowy odpowiednich urządzeń, ale
także zastosowania rozwiązań organizacyjnych, które zapewnią możliwość docierania przez
osoby niepełnosprawne do usług przystosowanych do ich wymogów (jak choćby utworzenie
firm transportowych dysponujących samochodami przystosowanymi do przewozu osób z różnymi rodzajami niesprawności). Konsekwencje dla polityki publicznej takiego podejścia są
rozległe. O ile działania prowadzone w oparciu o model medyczny czy socjomedyczny prowadzą do stworzenia systemów wspierających rehabilitację indywidualną, odzyskiwanie sprawności fizycznej lub poprawę funkcji intelektualnych przez poszczególne osoby, zwiększając możliwości ich poruszania się oraz wykonywania różnych działań w istniejącym środowisku, o tyle
nie mogą one zapewnić one osobom niepełnosprawnym szansy na dostęp do wszelkich rodzajów działalności, gdyż nie usuwają ograniczeń związanych ze strukturą środowiska materialnego i społecznego. Aby wypełnić zobowiązania wynikające z Konwencji niezbędne jest uruchomienie nowego wymiaru polityki publicznej: dostosowywanie organizacji społecznej do
potrzeb osób niepełnosprawnych.
Z punktu widzenia wprowadzenia jednolitego sposobu ujmowania niepełnosprawności,
horyzontalnie stosowanego dla różnych celów, warto spojrzeć na strukturę wewnętrzną tego
pojęcia. Krzyżuje się w nim pięć aspektów:
77
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•

aspekt medyczny,

•

aspekt ekonomiczny,

•

aspekt prawny,

•

aspekt społeczny,

•

aspekt psychologiczny.

Pierwszy typ określenia wiąże niepełnosprawność ze zbliżoną do niej medyczną kategorią przewlekłej i dotkliwej choroby. Drugi aspekt wiąże ją ze zdolnością do udziału w życiu
ekonomicznym, przede wszystkim ze zdolnością do pracy.
Najszersza jest, jak się wydaje, definicja odwołująca się do czynnika społecznego, identyfikacji zjawiska poprzez niezdolność do pełnienia ról społecznych, w szczególności ról rodzinnych, zawodowych czy obywatelskich. Definicje społeczne ujmują medyczne kryteria w
aspekcie ich społecznego skutku, czyli niepełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Drugim
elementem aspektu społecznego niepełnosprawności jest rola otoczenia w „wytwarzaniu”
niepełnosprawności. Główne jest w tym względzie pojęcie bariery, przy czym ma ono sens i
praktyczny, i symboliczny. W zjawisku bariery mieszczą się zarówno utrudnienia i ograniczenia życiowe, których przyczyną są fizyczne przeszkody w realizacji różnych czynności
(np. wskutek niemożności przemieszczania się po ulicach lub w budynkach), jak i te spowodowane przez swoiste reguły „ukrytego porządku społecznego”, wytwarzające niepełnosprawność wskutek wykluczania pewnych osób z uczestnictwa w normalnych stosunkach społecznych. W tak ukształtowanym porządku społecznym (a jest to w zasadzie dominujący jego rodzaj) zakłada się, że jego uczestnicy są sprawni i wyklucza tych, którzy tego założenia nie spełniają. Zarazem poddaje się ich procesowi uczenia się, aby uświadomić im ich
miejsce w tym porządku. Bariery są podstawową częścią mechanizmu wskazywania osobie z
niepełnosprawnością jej miejsca, przystosowywania jej do akceptacji tego, że jest osoba słabą i
niepełnowartościową. Bariery fizyczne tworzą poczucie życia w alienacji i uwięzieniu. Mechanizm uczenia się ról osób niepełnosprawnych jest wzmacniany rozpowszechnionymi stereotypami i uprzedzeniami, które tworzą albo sprzyjające, albo niesprzyjające niepełnosprawności
środowisko.
Aspekt społeczny ukierunkowuje, niemal z definicji, politykę społeczną na pomoc, w
różnej formie, w osiągnięciu pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Jest ono nie tylko postulatem społecznym, ale i medycznym, jako ważny czynnik sprzyjający skuteczności działań
medycznych. Taka definicja niepełnosprawności powoduje zarazem, że z natury rzeczy granice
tego, co uznajemy za niepełnosprawność, zmieniają się w zależności od tego, z jakim konkret-
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nym społeczeństwem mamy do czynienia, albo też o jakim okresie rozwoju historycznego danego społeczeństwa mówimy, a nawet od tego, do jakiego środowiska społecznego lub jakiej
społeczności się odnosimy. Relatywność pojęcia niepełnosprawność jest pochodną zróżnicowania tego, co jest uznawane za standard życia w danym społeczeństwie, a w szerszym kontekście wiąże z predefiniowanym wyobrażeniem tego co „normalne” (por. Barnes, Mercer, 2008;
Krause, 2004; Niklas, Hołówka, 1976).
Aspekt psychologiczny jest określany przez stosunek niepełnosprawnego do własnej
niepełnosprawności. Postrzeganie samego siebie w roli osoby niepełnosprawnej ma fundamentalne znaczenie dla sposobu postępowania w sytuacjach społecznych, typu celów, jakie sobie
stawia, jakie instrumenty ich realizacji wybiera. Jest to związane także z odczuwaniem poziomu dobrostanu i ogólnym nastawieniem do swojej sytuacji życiowej. Nastawienie psychiczne
wpływa na szereg zjawisk, szczególnie na radzenie sobie z konsekwencjami niepełnosprawności. Powoduje ono, że kryterium medyczne nie może być traktowane jako w pełni definiujące
dla niepełnosprawności. Dwie osoby o identycznym stopniu upośledzenia fizycznego mogą
mieć zupełnie różną zdolność funkcjonowania zarówno w zależności od środowiska, jak i od
własnej motywacji, i wynikającej z niej aktywności.
Aspekt prawny niepełnosprawności jest określany przez wyznaczenie kryteriów nadawania danej osobie statusu prawnego osoby niepełnosprawnej, który jest przepustką do uzyskiwania świadczeń społecznych, do korzystania z różnych form opieki i dostępu do specjalistycznego sprzętu wspomagającego. Z punktu widzenia innych aspektów niepełnosprawności
problem polega na tym, że prawny status osoby niepełnosprawnej jest wiązany przede wszystkim z kryteriami medycznymi oceny stopnia utraty zdrowia i sprawności. Pozostałe elementy
zjawiska odgrywają jedynie rolę pomocniczą albo w ogóle nie są brane pod uwagę.
Podsumowując, należy wskazać na socjomedyczny charakter niepełnosprawności,
która w swojej istocie jest zjawiskiem o komponentach zarówno medycznych, jak i społecznych. Powodowana chorobami czy dysfunkcjami cielesnymi ma przede wszystkim wymierne
konsekwencje funkcjonalne i społeczne. Mówiąc o niepełnosprawności mamy na względzie
relację między zdrowiem człowieka a społeczeństwem i środowiskiem, które go otacza. Niepełnosprawność jest problemem społecznym i nie można jej sprowadzać do właściwości konkretnej osoby, ale trzeba ją wiązać także z cechami szeroko rozumianego środowiska jej funkcjonowania. Usankcjonowanie takiego rozumienia niepełnosprawności zarówno w prawie, jak i
przede wszystkim w dokumentach określających zawartość konkretnych polityk społecznych
jest potrzebne ze względu na właściwe ukierunkowanie działań podejmowanych dla rozwiązy79
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wania problemów zbiorowości osób niepełnosprawnych. Jedną z najważniejszych przeszkód w
osiąganiu pozytywnych skutków wysiłków podejmowanych na rzecz poprawy położenia społecznego osób niepełnosprawnych jest brak ich kompleksowości, a dokładniej brak powiązania
ze sobą działań realizowanych w odniesieniu do różnych aspektów niepełnosprawności co niekiedy niweczy zamierzenia związane z jedną dziedziną pomocy, ponieważ nie znajdują one
kontynuacji w innych obszarach (najbardziej jaskrawe przykłady takiej sytuacji to brak ciągłości między zdobywaniem wykształcenia i kwalifikacji zawodowych a zatrudnieniem; innym,
mniej zauważanym, niwelowanie pozytywnych skutków rehabilitacji medycznej i wyposażania
w sprzęt wspomagający przez brak dostosowań przestrzeni publicznej – osoba wyposażona w
wózek i tak nie ma dostępu do wielu miejsc). Idzie więc o to, aby przezwyciężyć fragmentaryzację definiowania niepełnosprawności, która jest wymuszana przez reguły proceduralne działania poszczególnych sektorów administracji publicznej, i tym samym doprowadzić do nadania
impulsu dla horyzontalnego podejścia do rozwiązywania problemów, z jakimi konfrontują się
osoby niepełnosprawne.
Wielkowymiarowość i złożoność zjawiska niepełnosprawności powinna znaleźć odzwierciedlenie zarówno w prawie, jak i przede wszystkim w dyrektywach odnoszących się do
kształtowania i sposobu wdrażania polityki społecznej wobec niepełnosprawnych. Jednym z
najistotniejszych aspektów modyfikowania podejścia do zagadnienia niepełnosprawności jest
nadanie większej, bardziej aktywnej roli samym niepełnosprawnym: pacjentom, podopiecznym
różnych instytucji opiekuńczych, klientom różnych instytucji publicznych. Duże znaczenie
przypisywane upodmiotowieniu niepełnosprawnych i ich działaniom samopomocowym w różnej formie jest nieodzownym elementem strategii rozwiązywania problemów społecznych
związanych z niepełnosprawnością, która zakłada oparcie jej na przekształcaniu środowiska
społecznego i fizycznego, w którym funkcjonują osoby niepełnosprawne (BalcerzakParadowska, 2002: 11-18, Błeszyński, 2009: 20, Golinowska, 2012: 21; Grabowski, Milewska,
Stasiak, 2007, Piasecki, 1997, Rudek, 2011: 33-42; Wojciechowski, 2007, Wiliński, 2010).
Wdrażanie rozwiązań, które stanowić będą realizację zobowiązań konwencyjnych, wymagać będzie poważnych zmian zarówno ustawodawstwa, jak i sformułowania nowych programów polityki społecznej państwa i samorządów terytorialnych. Jak wskazałam wcześniej,
polskie ustawodawstwo dotyczące niepełnosprawności jest fragmentaryczne, w tym znaczeniu,
że rozwija przede wszystkim wątki wiążące się z zagadnieniem niezdolności do pracy i wynikającego stąd uprawnienia do świadczeń społecznych, które mają zapewnić utrzymanie osoby z
niepełnosprawnością. Inne zagadnienia są wprawdzie obecne w aktach prawnych, ale ich egze-
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kwowanie sprawia niekiedy nieproporcjonalnie wielkie problemy, czego najlepszym przykładem było wprowadzenie do prawa wyborczego i do praktyki komisji wyborczych rozwiązań
umożliwiających pełne wyegzekwowanie prawa obywateli niepełnosprawnych do oddawania
głosu w wyborach.
Biorąc pod uwagę, że w Polsce w sferze publicznej wszystkie podmioty odpowiedzialne
za podejmowanie decyzji i realizację działań powołują się na zasadę legalizmu, rozumianą jako
obowiązek podejmowania działań nakazanych prawem i zakaz podejmowania działań nieprzewidzianych prawem, rozsądnym postulatem jest uregulowanie problemu zagadnień definicji, statusu i zobowiązań publiczno-prawnych wobec osób niepełnosprawnych w jednym,
horyzontalnym akcie prawnym o statusie ustawy. Jest to rozwiązanie zastosowane w wielu
krajach o różnych tradycjach prawnych, np. z jednej strony w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych czy Irlandii, a z drugiej we Francji, Szwecji czy Włoszech. Z punktu widzenia
pragmatyki działania administracji publicznej takie rozwiązanie znacznie ułatwiłoby wdrażanie
różnych rozwiązań, co umożliwiałyby praktyczną realizację praw i swobód obywateli, którzy
są osobami niepełnosprawnymi. Zamierzenie takie jest niewątpliwie bardzo trudne i ambitne,
ale jeśli zostałoby przeprowadzone skutecznie, to pozwoliłoby na usystematyzowanie działań
na rzecz osób niepełnosprawnych na wiele lat i wytyczyłoby stabilne kierunki dokonywania
zmian w warunkach życia i uczestnictwa społecznego osób niepełnosprawnych w Polsce.
Uregulowanie systemowe, horyzontalne pojęcia niepełnosprawność ma zasadnicze znaczenie z dwóch powodów:


po pierwsze, używane obecnie pojęcie osoby niepełnosprawnej ma za desygnat jednostkę
ludzką; jego zastosowanie polega na atrybucji konkretnego człowieka statusem osoby niepełnosprawnej, co uprawnia do skorzystania z szeregu uprawnień i otrzymania różnego rodzaju świadczeń ze strony instytucji publicznych; jest to więc uregulowanie odnoszące się
jedynie do indywidualnego wymiaru zjawiska niepełnosprawności i określające zobowiązania do działań, które odnoszą się sytuacji życiowej pojedynczej osoby (patrz tabela 2);



po drugie, istniejące rozwiązania prawne tylko w niewielkim stopniu mają za desygnat organizację społeczeństwa, funkcjonowanie sfery publicznej, która powinna zapewniać pełną
dostępność do wszelkich form aktywności społecznej i ekonomicznej osobom niepełnosprawnym (jedynym w pełni uregulowanym aspektem jest likwidowanie barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej); brak jest określenia w ustawodawstwie zobowiązań do powszechnego stosowania standardów dostępności dla osób niepełnospraw81
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nych, co powoduje, że podejmowanie takich działań jest kwestią uznaniową, a w konsekwencji ma charakter wybiórczy; uregulowanie w prawie katalogu obowiązkowych dostosowań w różnych sferach działalności publicznej i komercyjnej pozwoliłoby na wdrożenie
systematycznej polityki kształtowania poszczególnych dziedzin aktywności społecznej w
sposób dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (patrz tabela 2).
O ile więc obecnie w Polsce funkcjonują rozwiązania prawne, które umożliwiają podejmowanie działań na poziomie indywidualnym, o tyle działania mające kształtować organizację życia zbiorowego na zasadach dostosowanych do potrzeb uczestnictwa osób niepełnosprawnych są obszarem nieuregulowanym, co często powoduje, że nawet podjęte w tym zakresie wysiłki mają charakter nietrwały, ich skutki zanikają wraz z zakończeniem działalności
danej organizacji, zakończeniem konkretnego projektu czy też zaniechaniem aktywności przez
poszczególne osoby. Ustanowienie pewnego rodzaju kodeksu zobowiązań instytucji publicznych i podmiotów prywatnych wobec osób niepełnosprawnych przyczyniłoby się do wzmocnienia szans na ich włączenie społeczne i uzyskanie większej trwałości różnego rodzaju dobrych praktyk. Co jest niezwykle istotne w tym kontekście, to wyznaczenie trwałych ram
prawnych dla szczegółowych polityk w różnych dziedzinach życia społecznego i gospodarczego, które mogą uruchomić proces ustanawiania wieloletnich programów rządowych. W efekcie
można będzie po latach osiągnąć skumulowany efekt sektorowych zmian, które stworzą nowe
warunki integrowania osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem.
Potrzebę podjęcia tego rodzaju wysiłku regulacyjnego można porównać do zmian, które
dokonały się na rynku produktów żywnościowych w ostatnich kilkunastu latach, gdy wprowadzenie obowiązku umieszczania informacji o składzie sprzedawanych wyrobów umożliwia
konsumentom dokonywanie świadomego wyboru kupowanych artykułów spożywczych pod
względem ich jakości, walorów żywieniowych i zdrowotnych. Jeszcze pełniej oddaje docelowy
model takiej sytuacji stosowanie określonych oznaczeń handlowych na produktach spełniających pewne sprecyzowane standardy, np. żywności ekologicznej, bezglutenowej itp. W rezultacie prawa konsumenta są znacznie lepiej chronione. Analogicznie możemy wyobrazić sobie
stosowanie pewnych wymogów związanych np. z możliwością użytkowania danego wyrobu
przez osoby o różnych rodzajach niepełnosprawności, umieszczaniem informacji o takim dostosowaniu lub jego braku („produkt przyjazny dla …..”). Za inną analogię dla oddania idei
wprowadzenia uregulowań wymuszających dostosowania organizacji społecznej, mogłyby posłużyć przepisy uzależniające przyznawanie dotacji ze środków publicznych od spełniania
pewnych wymogów albo przez organizację starającą się o nią, albo przez planowany sposób
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wykonania przedsięwzięcia. Mogłyby to być wymagania związane z dostępnością działań dla
osób niepełnosprawnych.
TABELA 2. DWUWYMIAROWE DEFINIOWANIE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI JAKO PODSTAWA POLITYKI SPOŁECZNEJ

WYMIAR INDYWIDUALNY
RODZAJ
DZIAŁANIA
STATUS
PRAWNY

Orzeczenie o niepełnosprawności
Inne decyzje prawne dotyczące ON
Wiązka uprawnień i świadczeń osobistych
Standardy usług i świadczeń określone
aktami prawa wtórnego

WYMIAR SPOŁECZNY
Normy prawne i standardy techniczne
regulujące dostęp do przestrzeni publicznej, towarów i usług
Obowiązki ustawowe instytucji publicznych i podmiotów prywatnych (komercyjnych i non profit)
Standardy organizacji obiektów użyteczności publicznej, informacji, towarów i
usług

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
FORMAT
DEFINIOWANIA POLITYKI
PARTYCYPACJA
OBYWATELSKA
WYKONAWCY

Samorząd terytorialny i jego agendy
Lokalne instytucje dialogu obywatelskiego
Regionalne i lokalne programy integracji
społecznej ON
Programy rozwoju społecznogospodarczego

Rząd (ministerstwa i urzędy centralne)
Instytucje dialogu obywatelskiego
Programy rządowe: zatrudnienie, edukacja włączająca, specjalistyczna opieka
zdrowotna + produkcja sprzętu wspomagającego

Instytucje dialogu obywatelskiego (regionalne i lokalne rady konsultacyjne)
Rady społeczne przy agendach samorządu

Rada ds. Niepełnosprawności (organ doradczy rządu)

Podmioty świadczące usługi:
Instytucje samorządowe
Organizacje III sektora

Fundusze publiczne (PFRON)

Rady i komitety sterujące programów
rządowych
Inspekcje, terenowe organy adm. rządowe
(kontrola wdrażania zasady dostępności)
II sektor - Partnerstwo publicznoprywatne
III sektor (działalność pożytku publicznego)

OBSZAR

Opieka i pomoc społeczna
Edukacja podstawowa i średnia
Kształcenie zawodowe i ustawiczne
Aktywność społeczna, rekreacyjna i kulturalna

Ochrona zdrowia
Rynek pracy
Szkolnictwo wyższe
Przestrzeń cyfrowa

Zmiana polityki społecznej wobec niepełnosprawności jawi się w tym kontekście jako
proces składający się z komplementarnych wobec siebie dwóch nurtów przeobrażeń. Z jednej
strony byłyby to zmiany na poziomie narodowym: ram prawnych i generalnych mechanizmów
polityki społecznej, których funkcją miałoby być zmodyfikowanie celów polityki społecznej
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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 niezbędna byłaby modyfikacja działalności instytucji na poziomie lokalnym tam, gdzie następuje faktyczna interakcja pomiędzy osobą z niepełnosprawnością 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. Powinno to się wręcz stać regułą, iż podejmują
działania w ramach indywidualnych programów wsparcia na podstawie diagnozy potrzeb i
możliwości konkretnej osoby niepełnosprawnej. Mając na uwadze podmiotowość osób niepełnosprawnych nieodzownym elementem takiego programu wsparcia winno być ich współdecydowanie o jego zawartości oraz o sposobach wykonywania. Wymogiem zmian dokonywanym
na poziomie narodowym winno być ustanawianie regulacji, które sprawdzają się lokalnie, tworzenie takich ram instytucjonalnoprawnych, które dają dużo przestrzeni do działania wychodzącego naprzeciw różnym sytuacjom, warunkom lokalnym i unikatowym szansom istniejącym w danym środowisku społecznym. Logika tworzenia standardowych, zunifikowanych procedur postępowania z reguły sprzyja osobom najlepiej przystosowanym, zarazem mającym
stosunkowo niewielkie oczekiwania wobec systemu instytucjonalnego. Z pewnością nie jest to
wynik, którego oczekuje się od polityki społecznej w tej szczególnej dziedzinie, gdyż przynosi
on marginalizację społeczną znacznej części osób niepełnosprawnych.
Podsumowując, dokonanie istotnego, zauważalnego postępu w integracji społecznej osób niepełnosprawnych wymaga znacznej modyfikacji istniejących ram prawnych
polityki wobec niepełnosprawności. Niezbędne jest przede wszystkim prawne ugruntowanie działań związanych z wymiarem społecznym niepełnosprawności, co doprowadzić powinno do opracowania i systematycznego wdrażania przez władze publiczne polityki
opartej na powszechnym stosowaniu zasady dostępności różnych rodzajów aktywności
społecznych dla osób niepełnosprawnych.
Zróżnicowanie społeczne a potrzeby niepełnosprawnych
Dążenie do używania jednolitej definicji niepełnosprawności jest wyrazem konieczności
używania terminów, które jako instrument prawny lub przesłanka decyzji politycznych mogą
porządkować i upraszczać działania podejmowane przez administrację publiczną. Ta tendencja
wynikająca z racjonalności administracyjnej nie powinna jednak przesłaniać tego, że samo posługiwanie się kategorią niepełnosprawności jest w równym stopniu nieuniknione, co obarczo-
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ne ogromnym ryzykiem sztucznego ujednolicania tego pojęcia. Wewnętrzne zróżnicowanie tej
kategorii jest w istocie tak duże, że sytuację życiową osób dotkniętych różnymi rodzajami niepełnosprawności można uznać za do pewnego stopnia nieporównywalną. Za podstawowe kryteria wewnętrznego zróżnicowania zazwyczaj uznaje się:


rodzaj niepełnosprawności (fizyczna, intelektualna, związana z dysfunkcją narządu wzroku,
słuchu, chorobą psychiczną, schorzeniami wewnętrznymi, niepełnosprawnością sprzężoną
itd.);



stopień niepełnosprawności;



moment nabycia niepełnosprawności (od urodzenia, nabyta w dzieciństwie, nabyta w okresie dorosłości).
Myśląc o niepełnosprawności warto zdawać sobie sprawę, że w praktyce do tej katego-

rii mogą być zaliczone takie osoby jak: 25-letni mężczyzna z wyższym wykształceniem, który
doznał nieodwracalnego urazu kręgosłupa po skoku do wody; 60-letnia kobieta od kilkudziesięciu lat cierpiąca na zaburzenia psychotyczne; 8-letnie dziecko autystyczne uczęszczające do
klasy integracyjnej czy 40-letni mieszkający na wsi mężczyzna, u którego nieodwracalne skutki
wywołało wieloletnie uzależnienie od alkoholu. Rzeczywiste zróżnicowanie aktualnej sytuacji
społeczno-ekonomicznej i szans życiowych tych osób jest ogromne. Z prawnego punktu widzenia nie musi ich nawet łączyć posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności (np. dziecko
może mieć tylko orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego), ani podobna społeczna etykieta (zupełnie inne byłyby reakcje na mężczyznę poruszające się na wózku i na osobę, której
niepełnosprawność została spowodowana uzależnieniem od alkoholu). Już na podstawie tych
prostych przykładów widać, jak złożonym zjawiskiem jest niepełnosprawność. Konstruując
programy polityki społecznej adresowane do osób niepełnosprawnych należy uwzględniać
zróżnicowanie wewnętrzne tej kategorii.
Jak pokazują dane statystyczne, wiek jest podstawową determinantą niepełnosprawności: wraz z wiekiem rośnie prawdopodobieństwo stania się osobą niepełnosprawną. Zarazem
podział na kategorie wiekowe jest jednym z najważniejszych czynników różnicujących potrzeby osób niepełnosprawnych, co powinno odzwierciedlać się w dostosowaniu instrumentów
polityki społecznej dla różnych grup wiekowych.
Dzieci to najmłodsza grupa niepełnosprawnych. Jej potrzeby wiążą się przede wszystkim z edukacją. Najmłodsza grupa w wieku przedszkolnym i szkolnym stoi głównie przed problemem zdobycia odpowiedniego wykształcenia ogólnego i zawodowego, ale także odpowied85
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nich kompetencji społecznych i kulturowych w interakcjach z rówieśnikami, osobami dorosłymi i światem instytucji. Polityka edukacyjna wobec dzieci niepełnosprawnych związana jest z
zasadniczym dylematem: czy preferujemy kształcenie w szkołach specjalnych czy szkołach
integracyjnych. Obecnie problem ten stał się jeszcze dodatkowo złożony w związku ze zobowiązaniem do rozwijania szkolnictwa włączającego, czyli zapewniania kształcenia dzieci niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych, bez tworzenia wyodrębnianych klas integracyjnych. Odpowiednie jego rozwiązanie ma duże znaczenie dla integracji społecznej niepełnosprawnych.
Edukacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej jest związana z szeregiem specyficznych
problemów. W grupie uczniów starszych występuje problem pomyślnego przejścia kolejnych
szczebli selekcji edukacyjnej (bariera gimnazjum – liceum i liceum – szkoła wyższa). Najważniejszym problemem jest przejście pomiędzy szkołą a rynkiem pracy i skuteczne podjęcie
pierwszej pracy. Silnym wyzwaniem jest także rosnąca masowość wyższego wykształcenia,
która powoduje, że realne staje się poszerzanie się – i tak już sporej – luki wykształcenia między sprawnymi i niepełnosprawnymi. Wszystkie te problemy wymagają wsparcia grupy niepełnosprawnych, co powinno obejmować zarówno pomoc ekonomiczną, jak i pomoc pedagogiczną i psychologiczną. Na niedostateczne aktualne wsparcie niepełnosprawnych wskazują
niższe wskaźniki efektywności kształcenia wśród niepełnosprawnych, liczba takich osób kończących określone typy szkół i studiów. Na dużą potrzebę wsparcia psychologicznego wskazuje często pojawiający się w różnych formach wyrazu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej problem braku wiary w siebie. Dla studentów szkół wyższych ważnym problemem są uprzedzenia
zakorzenione w postawach otoczenia, zarówno rówieśników, jak i pracowników uczelni, co
powinno zwrócić szczególną uwagę środowiska akademickiego, ale też wszystkich osób odpowiedzialnych za kształtowanie postaw społeczeństwa w sferze publicznej, gdyż jest to jedyna
grupa niepełnosprawnych, która silniej doświadcza negatywnych nastawień ze strony otoczenia. Świadczyć to może o tym, że pozytywne postawy wobec osób niepełnosprawnych mają
ograniczony zasięg, nie obejmują wszystkich sytuacji, a aspiracje do wykształcenia wyższego z
ich strony mogą być traktowane jako nieuprawnione. Generalnie rzecz ujmując, udzielanie skutecznego wsparcia dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej w osiąganiu możliwe najwyższego
poziomu edukacji ma duże znaczenie społeczne, gdyż deficyty wykształcenia formalnego i
dezaktywizacja zawodowa na tym etapie życiowym może przekreślić późniejsze szanse na integrację zawodową.
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Druga wielka grupa niepełnosprawnych to niepełnosprawni w wieku produkcyjnym. W
grupie tej dominuje niepełnosprawność wtórna, która pojawiła się już w trakcie życia dorosłego. Duże znaczenie dla unikania wzrostu liczebnego tej grupy ma kwestia prewencji, wczesnego wykrywania i pomocy medycznej. Dla tej grupy najważniejszymi problemami są rehabilitacja i integracja zawodowa, którą można zapewnić tylko przy odpowiedniej aktywność i nastawieniu do własnej niepełnosprawności. Obok rehabilitacji medycznej, duże znaczenie ma w tej
grupie zredefiniowanie własnego profilu zawodowego. Wielką barierą integracji zawodowej tej
grupy są niskie kwalifikacje zdecydowanej większości osób niepełnosprawnych.
Najstarsza grupa niepełnosprawnych – ludzie w wieku poprodukcyjnym – reprezentuje
inny typ problemów. W tej grupie obniża się ogólny stan zdrowia, a często pojawiają się problemy wynikające z występowania więcej niż jednego schorzenia. Jest to grupa o znacząco
niższych dochodach i zasobach, obniżonej możliwości zaspokajania potrzeb, często zagrożona
biedą i w ograniczonym stopniu uczestnicząca w aktywności ekonomicznej. Dla tej grupy ważnym zagadnieniem jest pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb. Wielką przeszkodą w
normalnym funkcjonowaniu, o wiele silniej odczuwaną niż we wcześniejszych okresach życia,
są bariery różnego typu, które ograniczają mobilność i możliwość partycypacji społecznej. Integracja społeczna wymaga więc szeregu działań w postaci wsparcia materialnego, opieki i
pomocy w zaspokajaniu potrzeb życia codziennego. Niepełnosprawność silnie ogranicza w tym
wieku możność korzystania z konsumpcji kultury czy z turystyki, stąd duże znaczenie ma dla
tej grupy polityka zaspokajania potrzeb z kategorii „jakości życia”. Odpowiednio ukierunkowana polityka społeczna może znacząco podnieść jakość życia tej grupy i ograniczyć negatywne skutki starości.
Cele polityki społecznej i ich uwarunkowania dla, wyróżnionych powyżej, trzech grup
osób niepełnosprawnych ująć można następująco:
I.


Dzieci i młodzież niepełnosprawna:

nakierowanie szkolnictwa podstawowego i średniego na przygotowanie do udziału w rynku
pracy, szkolnictwa wyższego – na poszukiwane zawody;



orientacja kształcenia niepełnosprawnych na zawody mogące dać im zatrudnienie;



wzrost obecności niepełnosprawnych w szkołach wyższych; większa efektywność nauczania;



zwrócenie uwagi na punkty krytyczne w trajektorii życia niepełnosprawnego: przejście
między szkołami i przejście nauka – praca.
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II.


Niepełnosprawni w wieku produkcyjnym:

wspomaganie zatrudnienia niepełnosprawnych w różnych schematach zatrudnienia elastycznego; ułatwienia w podejmowaniu pracy w zmniejszonym wymiarze czasu lub ustanawianie schematów wewnątrzzakładowej ruchliwości pracy ze względu na wzrost liczby
pracowników o zmniejszonej wydajności lub osłabionym potencjale fizycznym w związku
z wydłużaniem czasu pracy;



wspomaganie finansowe zatrudnienia, np. szersze wykorzystanie łączenia renty z pracą
(zmniejsza to koszt zatrudnienia niepełnosprawnego);



ułatwienie zatrudnienia w mniejszych przedsiębiorstwach, stworzenie zachęt, jak i uproszczenie procedur;



integracja leczenia medycznego i rehabilitacji, pomocy psychologicznej i przygotowania do
powrotu na rynek pracy; większe nakierowanie pomocy na przekwalifikowanie zawodowe
czy częściowy lub pełny powrót na dawne stanowisko pracy,



większe zwrócenie uwagi na kategorie niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym niemobilnym; w tej grupie nakłady na aktywizację są najbardziej efektywne, gdyż jest to grupa
relatywnie duża; w tej grupie są największe przyrosty związane z niepełnosprawnością nabytą;



rozwinięcie opieki ze strony specjalistów pedagogiki dorosłych: działania wobec niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym są adresowane do grupy ludzi doświadczonej przez los;
wymaga to specjalnego podejścia pedagogicznego; uzyskanie współpracy i wzmocnienie
wiary w możliwość reintegracji społecznej ma duże znaczenie dla skuteczności działań
skierowanych do tej grupy;



nacisk na kształcenie ustawiczne: zachęty do dalszej nauki lub podnoszenia kwalifikacji;



powstające nowe kategorie osób, wymagające wsparcia lub osoby mniej zdolne do podtrzymania aktywności w dotychczasowym natężeniu ze względu na politykę wydłużania
czasu pracy: znaczenie rehabilitacji wspomagającej i opóźniającej procesy chorobowe.
III.

Grupa najstarsza – w wieku poprodukcyjnym:



zwiększenie podaży usług opieki i pomocy w życiu codziennym;



polityka jakości życia, np. wspomaganie turystyki czy konsumpcji kulturalnej;



prewencja zdrowotna; jej efektem byłoby opóźnienie chorowania, a tym samym mniejszy
wzrost grupy niepełnosprawnych, ale problemem są niskie nakłady na tego rodzaju działania oraz brak instytucji odpowiedzialnej za nie w systemie ochrony zdrowia czy polityki
społecznej;
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pomoc w zakresie dostosowywania mieszkania czy kupieniu/wypożyczeniu środków poruszania się;



zwrócenie uwagi na bariery zewnętrzne: architektoniczne i techniczne.
Odrębnym problemem jest zwrócenie większej uwagi na grupy „graniczne” i ich po-

trzeby. Problem niepełnosprawności dotyczy tysięcy osób o obniżonej sprawności w codziennym funkcjonowaniu, które nie mają formalnego statusu niepełnosprawnych, ale ze względu na
faktyczne ograniczenia sprawności codziennej (osłabienie wzroku i słuchu, problemy z poruszaniem się) wymagają one szczególnego podejścia w edukacji, na rynku pracy i w życiu codziennym.
Pewne problemy mają charakter uniwersalny, dotyczą wszystkich grup osób niepełnosprawnych, a ich rozwiązywanie powinno stać się wyznacznikiem całej polityki społecznej. Na
podstawie ustaleń różnych badań prowadzonych w ostatnich latach zwrócić należy uwagę na
następujące kwestie:


zwalczanie wykluczenia cyfrowego wśród niepełnosprawnych;



wspomaganie rodziny jako podstawowej instytucji pomagającej osobie z niepełnosprawnością, a zarazem współuczestniczącej w różnej formie w kształtowaniu jej sytuacji w społeczeństwie; aktywizacja i szersze wykorzystanie rodziny wymaga stworzenia nowych instrumentów pomocy rodzinie, np. w formie zasiłków pielęgnacyjnych dla rodziny w zamian
za określone świadczenia na rzecz osoby niepełnosprawnej;



zróżnicowanie pomocy i wsparcia w zależności od miejsca zamieszkania; zwiększenia pomocy dla osób niepełnosprawnych mieszkających na obszarach wiejskich, gdzie żyją w
trudniejszych warunkach, doznają większych barier i mają gorszy dostęp do rehabilitacji i
pomocy.
Zróżnicowanie polityki społecznej wobec różnych kategorii osób niepełnosprawnych

jest niezwykle istotne w obliczu trendów demograficznych, które układają się niekorzystnie z
punktu widzenia zakresu potrzeb wymagających interwencji publicznej dla ich zaspokojenia.
Wprawdzie grupa niepełnosprawnych prawnie będzie malała – jeśli nie nastąpi zmiana w systemie orzecznictwa – natomiast będzie rosła grupa niepełnosprawnych biologicznie, szczególnie w wieku poprodukcyjnym. Oznacza to wzrost liczebny najstarszej grupy niepełnosprawnych. Potrzeby tej grupy niepełnosprawnych będą miały coraz większe znaczenie w programowaniu polityki wobec niepełnosprawności. Tym ważniejsza jest polityka prewencji i podniesienie stanu zdrowotności; skuteczna promocja bardziej zdrowego stylu życia; zmniejszy to
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obciążenie społeczne kosztami opieki i pomocy, a jednocześnie poprawi jakość życia grupy
niepełnosprawnych. W tym kontekście warto też zwrócić uwagę na to, że aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym ma ważne, pozytywne skutki dla ich
położenia społecznego na starość, zapewniając im z reguły lepszy materialny poziom życia i
wytwarzając nawyki związane z aktywnym trybem życia, które mogą być pożyteczne w wieku
późniejszym. To jeszcze raz uświadamia znaczenie ciągłości działań, związanych z integrowaniem społecznym osób niepełnosprawnych.
Orzecznictwo
Funkcjonowanie systemu orzecznictwa w sposób syntetyczny skupia wiele problemów,
przed jakimi stoi polityka społeczna wobec niepełnosprawności. Orzeczenie jest decyzją, a jej
skutkiem jest nadanie statusu prawnego osoby niepełnosprawnej, określającego wiązkę uprawnień jakimi dysponuje taka osoba. Orzecznictwo jest instrumentem definiowania kategorii osób
niepełnosprawnych, które mogą stać się przedmem działań, podejmowanych przez różne organy administracji publicznej i ich agendy. Problematyce tej zarówno od strony zabezpieczenia
społecznego, jak i praktyki orzekania poświęcono w ostatnich latach szereg badań (SzaturJaworska, 2003; Wilmowska, Bilski, Kwolek, Rusewicz, Szybkie, 2008; Golinowska, 2010).
Aktualny system orzecznictwa powstał w 1997 roku przez zasadniczą zmianę i uporządkowanie poprzednio obowiązującej praktyki. Pomijając pewne pozostałości poprzednich
systemów o malejącym praktycznym znaczeniu i orzecznictwo dla celów służb mundurowych
o małym zakresie ilościowym, mamy aktualnie dwa systemy przyznawania statusu prawnego
osoby niepełnosprawnej: dla celów rentowych i dla celów pozarentowych. Osoby niepełnosprawne mogą uzyskać administracyjne uznanie ich niepełnosprawności, występując o wydanie
orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Wydają je Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie. To orzeczenie nie jest wystarczające, by
uzyskać świadczenia w systemie ubezpieczeń społecznych. Natomiast takie orzeczenie jest
niezbędne, gdy osoba niepełnosprawna chce korzystać z uprawnień przyznawanych niepełnosprawnym, które wynikają np. z ustawodawstwa odnoszącego się do zatrudniania osób niepełnosprawnych. W szczególności jest podstawą do przyznania różnych form dofinansowania do
kosztów zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych. Orzeczenie takie określa przyczynę
niepełnosprawności, stopień niepełnosprawności (znaczny, umiarkowany lub lekki), i zawiera
wskazania dotyczące rehabilitacji, leczenia i wyposażenia w sprzęt ortopedyczny, a także
wskazania dotyczące szczególnych uprawnień, jak na przykład prawa do korzystania z ułatwień
dla osób niepełnosprawnych zawartych w prawie o ruchu drogowym. Pewną odmianą tego
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rodzaju orzecznictwa, choć nie zawsze tak nazywaną, jest orzecznictwo dokonywane przez
poradnie psychologiczne dla uczniów szkolnych.
Drugi system to orzekanie dla celów rentowych. Określenia stopnia niepełnosprawności
dokonują lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Jest ono podstawą do występowania o przyznanie renty inwalidzkiej.
Jednak na podstawie samej liczby orzeczeń nie jest możliwe określenie liczby niepełnosprawnych. Jedną z przyczyn jest brak systemu rejestracji tych orzeczeń. Nie można określić,
ile jest w Polsce osób z aktualnie obowiązującymi orzeczeniami. Co roku jest podawana w statystyce niepełnosprawnych liczba wydawanych orzeczeń. Jednak część z nich jest okresowa.
Mogą także być one wydawane dla tej samej osoby. Trwają prace nad skonstruowaniem odpowiedniego systemu informatycznego. Jednak jego wiarygodność zależy w decydującej mierze
od wprowadzania do niego odpowiednich danych i ich ciągłej aktualizacji.
Tabela 3. Typ orzeczenia o niepełnosprawności
2009
Niepełnosprawność u respondentów
Częstość
%
orzeczenie ZUS
2879
66,6
orzeczenie ZOoN przy PCPR
608
14,1
oba orzeczenia
180
4,2
niepełnosprawność dzieci do 16 r.ż.
193
4,5
oświadczenie respondenta
383
8,9
Inne
82
1,9
Ogółem
4325
100,0
Źródło: Diagnoza społeczna 2009 i 2011

2011
Częstość
2928
802
215
134
338
126
4543

%
64,5
17,7
4,7
2,9
7,4
2,8
100,0

Pewne wyobrażenie o wzajemnej relacji ilościowej obu typów orzeczeń mogą dać dane
zebrane podczas realizacji badania Diagnoza Społeczna w 2009 i 2011 roku (tabela 3). Badanie to było realizowane na reprezentatywnej i ilościowo znaczącej próbie gospodarstw domowych. Dla danych na terenach wiejskich wskaźnikowe mogą być wyniki badania nad niepełnosprawnymi na terenach wiejskich województwa lubelskiego. Orzeczenie o niepełnosprawności
badane osoby uzyskały od: komisji lekarskiej ZUS (57,4%), lekarza orzecznika KRUS (13,6%)
lub Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (29,7%) (Kutyło i in., 2009: 76).
Dane te wskazują, że orzeczenie o niepełnosprawności dla celów nierentowych jest stosunkowo rzadkie, choć jego przyznawanie wydawałoby się mniej rygorystyczne. Proporcje obu
typów orzeczeń są jak 1:3–3.5. Wynik może być także efektem mniejszego zainteresowania
nierentowym typem orzeczenia ze względu na ograniczony zakres korzyści z nim związanych.
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Ilustruje to wywiad z badań zespołu SWPS, w których respondentka pytana o przyczyny niestarania się o rentę stwierdziła: „załatwianie tych różnych biurokratycznych spraw, żeby dostać
jakąś tam nędzną ulgę (…), to są takie pieniądze żałosne, że w ogóle szkoda sobie tym głowy
zawracać” (Jasiecka, 2008: 20). W świadomości osób niepełnosprawnych i ich rodzin status
„prawdziwego” orzeczenia ma orzeczenie ZUS-owskie. Dla wielu niepełnosprawnych jest ona
swoistym gwarantem poczucia życiowego bezpieczeństwa (Jasiecka, 2008:18–19).
Znaczenie orzecznictwa dla zakresu oficjalnie uznanej prawnie niepełnosprawności jest
duże. Terminy opisujące samą niepełnosprawność czy jej stopnie zawierają elementy oceny,
np. zdolności do pracy czy szans rehabilitacji. W związku z przyjmowanymi w ustawach definicjami jedno orzeczenie może determinować uprawnienie do korzystania z różnych rodzajów
świadczeń, finansowanych w ramach różnych polityk społecznych. Istotna jest więc praktyka
orzecznictwa. Niestety istniejące dane nie pozwalają na uchwycenie wyraźnych tendencji w
tym zakresie. Pewnych wskazówek może dostarczyć statystyka orzeczeń i odwołań (Golinowska, 2012: 182, 203-205). Kwestionowanych jest ok. 4–5% orzeczeń, z tego ⅓ odwołań jest
uznawanych. Taki wysoki odsetek zasadności odwołań wskazuje, że znaczna liczba nie zgadzających się z orzeczeniami rezygnuje ze starań o ich zmianę i do sądu trafiają nieliczne przypadki (tabela 4). W praktyce orzecznictwo podlega dwojakiej presji: silnej zainteresowanych oraz
polityki budżetowej, wynikającej z sytuacji finansów publicznych. Jest to dość złożony proces
nie tylko medyczny, ale i prawny, związany z trudnymi decyzjami społecznymi i etycznymi
(Muś, Zdrzałek, 2009). Bolączką codziennej pracy lekarzy orzeczników są naciski na wydanie
korzystnego dla wnioskodawcy orzeczenia, które niekiedy mogą również pochodzić ze strony
funkcjonariuszy publicznych (np. w resortach mundurowych spotyka się sytuacje wywierania
nacisków przez przełożonych – Golinowska, 2012: 309). Sytuacja finansowa państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego skutkuje również dążeniami do ograniczania zobowiązań finansowych wobec osób niepełnosprawnych, przez ograniczanie liczby nowych orzeczeń
czy weryfikację starych przy trudnościach finansowych państwa. Omawiane wcześniej tendencje do zmniejszania liczby osób prawnie uznawanych za niepełnosprawne w Polsce są widocznym wskaźnikiem rezultatów takiej właśnie presji.
Tabela 4. Orzeczenia ZUS i odwołania od nich
Rok
2008
Liczba orzeczeń
958858
I instancja
Liczba odwołań do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Spo39101
łecznych
w%
4,1

2009
884056

2010
869034

40873

41357

4,6

4,8
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Zmiana decyzji
w%

12562
32,1

12455
30,5

13311
32,2

7154
6,8
719
9,3
365
4,7

5762
15,9
606
10,5
310
5,4

5553
15,7
575
10,4
297
5,3

33,1

31,2

32,9

1,3

1,4

1,6

II instancja
Liczba odwołań
w % ogółu spraw w SPiUS
Podtrzymanie decyzji ZUS
w%
Uchylenie wniosku ZUS
w%
Uchylenie wniosków ZUS w I lub II instancji (w %
wniosków)
Uchylenie wniosków ZUS w I lub II instancji (w %
ogółu)

W badaniach prowadzonych w ramach naszego projektu kompetentni informatorzy,
przedstawiciele instytucji publicznych i organizacji pozarządowych wskazali na orzecznictwo
jako na jedną z najważniejszych, jeśli nie najważniejszą, z bolączek całego systemu wsparcia
dla osób niepełnosprawnych. Jest to problem, którego wagi nie sposób przecenić, gdyż orzecznictwo jest newralgicznym elementem całego systemu. Warunkuje ono korzystanie z różnych
form wsparcia. Najważniejsze słabości orzecznictwa wskazane przez naszych rozmówców to:


brak jednolitego systemu orzecznictwa; istnieje orzecznictwo do celów rentowych (ZUS) i
pozarentowych (PCPR), a także wydawane są orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (poradnie psychologiczno-pedagogiczne); nie jest rzadkością sytuacja, w której poszczególne orzeczenia różnią się między sobą (wypowiedź jednego z respondentów: „/…/
system orzecznictwa jest niespójny, czyli czasem trafia się osoba, która ma częściową niezdolność do pracy, czyli odpowiednik stopnia lekkiego w ZUS, a więc w zespole orzekania
analogicznie powinna mieć stopień lekkiego, a one mają stopień umiarkowany. I zauważa
się tendencję, że powiatowy zespół zawyża ten stopień niepełnosprawności, a ZUS zaniża”);



wątpliwości dotyczące przyznawania poszczególnych stopni niepełnosprawności (lekki,
umiarkowany, znaczny); zdarza się, że osoby z podobnym poziomem sprawności dostają
różne orzeczenia albo osoba, która w rzeczywistości pracuje, dostaje orzeczenie niezdolności do jakiejkolwiek pracy; typowe są także sytuacje, w których osobom z trwałą niepełnosprawnością wydawane są orzeczenia czasowe;



merytoryczne przygotowanie i sposób pracy komisji orzekających (bardzo mało czasu na
zapoznanie się z sytuacją osoby); wskazywano także, że działają one pod wpływem odgórnych nacisków na zaostrzenie kryteriów (wypowiedź jednego z respondentów: „Na komisji
lekarskiej poświęca się mało czasu jednej osobie. To jest zazwyczaj 5 minut. Wypełnia się
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ankietę, na podstawie której ocenia się, do jakiego stopnia niepełnosprawności ktoś należy.
Nawet nie wiem, czy komisja jest w stanie zapoznać się z całą dokumentacją. Zauważalna
jest tendencja do obniżania stopni i związanym z tym obniżeniem środków pomocowych. Są
różnice w przyznawaniu stopni w danym regionie kraju.”);


demotywujące skutki działalności orzeczniczej dla rehabilitacji i aktywizacji osób niepełnosprawnych; osoby, które poczyniły znaczne postępy w rehabilitacji poprzez zmianę stopnia niepełnosprawności są „karane” przez zmniejszenie lub odebranie renty (wypowiedź respondenta: „W moim interesie jest zatem, żeby przyjść tam i pokazać jak ja sobie beznadziejnie radzę, bez protezy, o kuli, garbić się, powiedzieć, jak mnie boli noga, powiedzieć,
że nie umiem się samodzielnie umyć (bo są takie pytania) (…) nasz system uczy nas, żebyśmy byli biernymi kalekami”).
Zarówno analiza danych statystycznych, jak i informacje uzyskane w wywiadach po-

głębionych pokazują, że orzecznictwo w sprawach niepełnosprawności jest działaniem podporządkowanym przede wszystkim celom administracyjnym i nie służy w istocie rzeczy zorientowaniu działań wobec osoby niepełnosprawnej na zapewniające jej kompleksową rehabilitację
i osiągnięcie stanu integracji społecznej. Orzecznictwo jest podporządkowane sektorowo różnym organom administracji publicznej, co prowadzi w naturalny sposób do fragmentaryzacji
zakresu orzeczeń, a nawet do możliwych sprzeczności pomiędzy nimi, gdy są one podporządkowane różnym celom końcowym (przyznanie świadczenia finansowego lub wskazanie zakresu świadczeń rehabilitacyjnych). Co więcej, działalność orzecznicza może być dysfunkcjonalna
wobec integracji i aktywizacji osób niepełnosprawnych. Jest to jeszcze jeden powód do postulowania przyjęcia horyzontalnego aktu prawnego o niepełnosprawności, który mógłby spowodować oderwanie orzecznictwa od partykularnych celów poszczególnych sektorów administracji publicznej. Na jego podstawie powinno ustanowić się jednolitą procedurę orzeczniczą i instytucję jednego orzeczenia jako decyzji nadającej status prawny osoby niepełnosprawnej.
Orzeczenie o niepełnosprawności powinno być instrumentem nie tylko nadającym tytuł
prawny do określonego świadczenia, ale także umożliwiać wdrożenie określonego programu
działań rehabilitacyjnych i integracyjnych wobec osób niepełnosprawnych. Zreformowany system orzecznictwa powinien spełniać następujące wymogi:


oparcie się na spójnej, ujednoliconej definicji niepełnosprawności;



wprowadzenie jednolitego orzeczenia o niepełnosprawności;



dokonywanie kompleksowej oceny potrzeb danej osoby;



określanie indywidualnych warunków rehabilitacji społecznej i zawodowej;
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określanie preferencji dotyczących zakresu świadczeń.
W rezultacie konsolidacji systemu orzecznictwa powinno nastąpić ujednolicenie wyda-

wanych orzeczeń, gdyż w obecnie funkcjonującej praktyce zdarzają się relatywnie często sytuacje, gdy różne organy orzecznicze wydają orzeczenia o różnej treści, co jest w dużym stopniu
pochodną z jednej strony presji administracyjnej na stosowanie rygorystyczne kryteriów w
przypadku orzeczeń powodujących bezpośrednie skutki finansowe (wypłacanie rent), a z drugiej strony presji klientów, ich pracodawców zainteresowanych uzyskaniem orzeczenia umożliwiającego starania o różne formy wsparcia, np. dofinansowania do miejsca pracy. Ponieważ
konsekwencje finansowe wprowadzenia jednolitego systemu byłyby bardzo poważne, można
rozważać wariantowo wprowadzenie zasady wydawania dwóch orzeczeń mających różne cele,
ale przez jedną komisję, względnie wydawania jednego orzeczenia, ale definiującego odrębnie
uprawnienia dotyczące różnych obszarów wsparcia.
Modyfikacje w systemie orzecznictwa powinny również uwzględniać umiejscowienie i
sposób zorganizowania komisji orzeczniczych. W tym kontekście rozważenia wymagają następujące propozycje:


ustanowienie komisji orzecznictwa jako ciał niezależnych od organów administracji publicznej, które są równocześnie odpowiedzialne za wypłacanie świadczeń finansowych
(ZUS, KRUS) czy inne rodzaje świadczeń; w przypadku powoływania odrębnych struktur
rządowych odpowiedzialnych za politykę społeczną wobec niepełnosprawności, komisje
mogłyby być elementem składowym takiej struktury administracyjnej; uniezależnienie komisji od świadczeniodawców jest uzasadnione z jednej strony tym, że orzeczenia komisji
miałyby objąć swoim działaniem większy zakres skutków niż wyłącznie uprawnienia do
świadczeń, a z drugiej strony pozwoliłoby to zmniejszyć ich ekspozycję na pozamerytoryczne naciski;



wprowadzenie elementów społecznej kontroli działania komisji orzeczniczych; do rozważenia jest powołanie obywatelskich komitetów/rad nadzorujących działalność komisji, które regularnie wydawałaby opinię na ten temat i formułowały zalecenia; możliwe jest również włączenie przedstawicieli organizacji osób niepełnosprawnych (lub profesjonalistów z
ich rekomendacji) do składu komisji; włączenie elementu społecznej kontroli do systemu
orzecznictwa byłoby ważnym krokiem w kierunku zwiększania podmiotowości środowiska
osób niepełnosprawnych i zmiany formatu samej polityki społecznej;
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powiązanie orzecznictwa z funkcjonowaniem odpowiednich programów aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych; orzeczenie w takim przypadku byłoby związane z rekomendacjami dotyczącymi udziału w określonych formach rehabilitacji i realizacją ich celów; rezultaty udziału w programach rehabilitacyjnych służyłyby określaniu opcji
świadczeń dla danej osoby niepełnosprawnej (byłby to szczególnie istotny element orzecznictwa w przypadku wdrażania różnych form indywidualnych programów integracyjnych,
takich np. jak budżety indywidualne (o tych kwestiach piszę w części raportu dotyczącej
usług i mechanizmów finansowania).

Polityka społeczna w działaniu.

System instytucjonalnego wsparcia
Organizacja procesu wsparcia
W Polsce funkcjonuje wieloszczeblowy i wielosektorowy system instytucji publicznych, świadczących wsparcie osób niepełnosprawnych. Swoim zakresem działania obejmuje
on praktycznie wszystkie sfery życia osoby niepełnosprawnej, co powinno gwarantować skuteczne zaspokajanie potrzeb tej kategorii osób i zapewniać ich dobre funkcjonowanie w społeczeństwie. Bliższe przyjrzenie się prawnie określonemu zakresowi działania instytucji i faktycznej ich aktywności prowadzi jednak do wniosku, iż pojawiają się w tym układzie istotne
luki, które skutkują generalnie niezadowalającym poziomem wsparcia i występowaniem licznych problemów w integracji społecznej poszczególnych osób niepełnosprawnych czy całych
ich kategorii.
Instytucje zaangażowane we wspieranie osób niepełnosprawnych z punktu widzenia
pełnionych funkcji obejmują:


instytucje opieki zdrowotnej i rehabilitacji medycznej (NFZ, wydziały zdrowia urzędów
administracji publicznej wszystkich szczebli, publiczne i niepubliczne zakłady opieki
zdrowotnej, zakłady opiekuńczo-lecznicze);



instytucje zabezpieczenia społecznego w zakresie orzecznictwa (ZUS, KRUS, sektorowe
zakłady ubezpieczeń społecznych MON i MSW, powiatowe centra pomocy rodzinie;



instytucje opieki i pomocy społecznej (powiatowe centra pomocy rodzinie, miejskie i
gminne ośrodki pomocy społecznej, domy pomocy społecznej, organizacje III sektora);



instytucje aktywizacji zawodowej (PFRON, powiatowe urzędy pracy, zakłady aktywizacji
zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej, ośrodki szkoleń zawodowych, szkoły zawodowe,
szkoły wyższe, organizacje III sektora);



instytucje rynku pracy (PFRON, powiatowe urzędy pracy, organizacje pracodawców, zakłady pracy chronionej, spółdzielnie inwalidów i przedsiębiorstwa społeczne);



instytucje odpowiedzialne za likwidację barier w przestrzeni publicznej (wydziały architektury i wydziały transportu publicznego urzędów wszystkich szczebli administracji publicznej, nadzór budowlany, przedsiębiorstwa transportu publicznego, nadzór komunikacji elektronicznej, kierownicy instytucji publicznych wszystkich szczebli, PFRON);
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instytucje oświatowe (kuratoria, szkoły publiczne i niepubliczne, szkoły specjalne, szkoły
wyższe, ośrodki szkolno-wychowawcze, ośrodki poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego).
Z punktu widzenia funkcjonowania tego układu instytucji obraz należy uzupełnić o to,

w jaki sposób jest on zarządzany, jak wyznaczane są cele i priorytety jego działalności. Organem rządu RP, odpowiedzialnym za realizację polityki społecznej wobec niepełnosprawnych,
jest Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, pełniący stanowisko Sekretarza Stanu w
Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Specyfika tego organu tkwi w tym, że jego kompetencje są ograniczone do merytorycznego nadzoru nad wykonywaniem zadań wynikających z
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych. Nie jest to więc instytucja, która odpowiadałaby za rozwiązywanie
całokształtu problemów społecznych związanych z niepełnosprawnością. Innymi organami
rządowymi, które zajmują się nadzorem nad realizacją polityk fundamentalnie ważnych dla
kondycji życiowej osób niepełnosprawnych, są Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Edukacji
Narodowej. Również Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania w zakresem swoich kompetencji obejmuje zagadnienia dotyczące praw osób niepełnosprawnych, eliminacji i zapobieganiu praktyk dyskryminujących takie osoby w różnych sferach życia ekonomicznego, społecznego czy politycznego.
Konkludując, na poziomie organizacji centrum rządowego w odniesieniu do problematyki niepełnosprawności mamy do czynienia z podejściem sektorowym, z podziałem odpowiedzialności pomiędzy różne instytucje (de facto jej fragmentaryzacją). Samo w sobie nie stanowiłoby to problemu, gdyby istniał ośrodek koordynacyjny, ponoszący odpowiedzialność za
zapewnianie spójności rozwiązań legislacyjnych i programów dotyczących różnych aspektów
polityki wobec niepełnosprawności. Brak takiego zintegrowanego centrum decyzyjnego powoduje negatywne konsekwencje praktyczne, których przejawy odnajdujemy w niemal wszystkich terenowych badaniach empirycznych, sondażach opinii społecznej i studiach przypadków
odnoszących się do sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce. Idzie tu o takie zjawiska jak:
stosowanie różnych procedur i wymogów formalnych przy świadczeniu usług publicznych ze
względu na odmienne wymagania prawne i administracyjne, brak korelacji pomiędzy różnymi
świadczeniami, wzajemne wykluczanie się korzystania z różnych form wsparcia, rozproszenie i
brak współpracy pomiędzy instytucjami świadczącymi. Faktycznie ma miejsce zjawisko podziałów resortowych, przebiegających wertykalnie w całym systemie administracji publicznej.

Polityka społeczna w działaniu.

Kolejnym aspektem funkcjonowania instytucji wspierających osoby niepełnosprawne
jest podział kompetencji i zadań pomiędzy administrację rządową i samorządową. Instytucje,
które na poziomie lokalnym (gminy i powiaty) realizują zadania z zakresu polityki społecznej,
podlegają samorządowi i są zobligowane przede wszystkim do realizowania zadań, jednoznacznie przypisanych samorządowi w ustawach. Stąd ich skupienie na pomocy społecznej i
świadczeniu usług opiekuńczych. Natomiast opieka zdrowotna i rehabilitacja medyczna oraz
zatrudnienie osób niepełnosprawnych to działania tradycyjnie zrośnięte z funkcjonowaniem
administracji rządowej. Samorząd w tych dziedzinach ma ograniczone kompetencje i limitowane środki działania. Ochrona zdrowia i rehabilitacja medyczna jest w całości podporządkowana systemowi Narodowego Funduszu Zdrowia, kierowanemu przez rząd. Również polityka
zatrudnienia, aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych jest zadaniem wykonywanym
przez instytucje podległe samorządowi – urzędy pracy, ale w istocie rzeczy to instytucja rządowa, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, odgrywa główną rolę, będąc głównym źródłem finansowania albo zakładów pracy chronionej, albo miejsc pracy tworzonych w ramach otwartego rynku pracy.
Sytuacja przedstawia się tak, że cele, priorytety i środki w dwóch podstawowych obszarach polityki wobec niepełnosprawnych – ochronie zdrowia i polityce zatrudnienia – są domeną
państwa, centralnego rządu. Natomiast funkcje wykonawcze, dostarczanie usług publicznych i
innych świadczeń są w znacznej mierze sprawowane przez instytucje samorządowe, których
samodzielność w określaniu celów programów działania jest bardzo ograniczona ramami
prawnymi i finansowymi, wyznaczanymi przez państwo.
Samorządowe instytucje są, z mocy prawa, dotychczasowej praktyki i doświadczeń profesjonalnych, predystynowane głównie do wykonywania funkcji z zakresu pomocy społecznej
(świadczeń finansowych i rzeczowych) i opieki (prowadzenie domów pomocy społecznej,
opieka środowiskowa). W istocie, struktury samorządowe mają kompetencje i odpowiednie
zdolności administracyjne do zajmowania się problemami niepełnosprawności wówczas, gdy
wiąże się ona z innym problemem społecznym – ubóstwem. Nie jest ona natomiast odpowiednio wyposażona prawnie i finansowo do prowadzenia działań w sferze aktywizacji zawodowej
i zatrudniania osób niepełnosprawnych. Logika działania istniejącego układu instytucjonalnego
wskazuje, że nacisk jest w nim położony na kompensowanie skutków niepełnosprawności w
zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, na zapewnianie świadczeń finansowych i opiekuńczych zapewniających minimalny uznawany społecznie standard życiowy.
Wszystkie inne działania, wymagające rozszerzenia aktywności personelu instytucji, ale także
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zaangażowania osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, są albo intencjonalnie, albo wskutek
zaniechań wynikających z braku zdolności ludzkich, organizacyjnych lub finansowych, pozostawione aktywności organizacji III sektora lub samodzielnej inicjatywie osób niepełnosprawnych. Można uznać, że instytucje publiczne nie realizują programów interwencji społecznej
wpływających na działanie rynku pracy, działalność organizacji społecznych, instytucji kultury
czy wreszcie komercyjnego sektora usługowego w celu zwiększenia uczestnictwa osób niepełnosprawnych. Określić to można jako pasywną politykę społeczną: deklarowane cele integracji społecznej i aktywizacji osób niepełnosprawnych nie są odpowiednio zoperacjonalizowane w ustanowionych ramach prawnych, w funduszach publicznych, w zasobach organizacyjnych instytucji publicznych, które powinny służyć ich realizacji. Są one osiągane
w ograniczonych rozmiarach, w enklawach społecznych stworzonych przez działalność i zaangażowanie pojedynczych ludzi lub organizacji społecznych o różnych zasięgu działania.
Na zagadnienie instytucjonalnego wsparcia osób niepełnosprawnych spojrzeć należy
także z perspektywy rozwiązywania problemów konkretnej jednostki. Takie procesualne spojrzenie wskazuje, że w całym systemie występują węzły krytyczne, rozstrzygnięcia determinujące w znacznym stopniu szanse jednostki na rehabilitację społeczną i zawodową, a także
wpływające generalnie na ich możliwości integracji społecznej. Są to:


przebieg leczenia i rehabilitacji medycznej (po doznanym urazie lub stwierdzeniu trwałego
ubytku funkcji organizmu); określa potencjał jednostki do sprawnego działania w otoczeniu
fizycznym i społecznym; krytycznym momentem jest przejście pomiędzy leczeniem szpitalnym lub specjalistycznym w warunkach ambulatoryjnych a zabiegami rehabilitacyjnymi;



uzyskanie statusu prawnego osoby niepełnosprawnej przez wydanie orzeczenia o niepełnosprawności przez komisję orzeczniczą ZUS (lub innej instytucji zabezpieczenia społecznego) lub PCPR, które determinuje dostęp do świadczeń rentowych i pozarentowych; krytycznym momentem jest określenie zdolności do pracy, co ma skutki segregujące (wykluczenie z rynku pracy lub ograniczenie dostępu);



nadanie statusu osoby niezdolnej do pracy w wyniku orzeczenia, co ogranicza zakres możliwego wsparcia do różnych form zajęć rehabilitacyjnych i pomocy społecznej; krytycznym
momentem jest przypisanie roli klienta ośrodków pomocy społecznej i organizacji pozarządowych świadczących pomoc materialną;

Polityka społeczna w działaniu.



nadanie statusu osoby zdolnej do pracy, co wyznacza dostęp do różnych form zatrudnienia;
krytycznym momentem jest przypisanie roli klienta instytucji rynku pracy i jakość ich oferty dla pracowników i pracodawców;



dostęp do edukacji na wszystkich jej szczeblach, w szczególności do szkolnictwa średniego
i zawodowego oraz do różnych form szkolenia zawodowego; krytycznym momentem jest
uzyskanie statusu absolwenta i mechanizm uzyskiwania zatrudnienia.
Wskazana lista krytycznych węzłów w funkcjonowaniu osoby niepełnosprawnej wyraź-

nie ujawnia jeden z najważniejszych problemów instytucjonalnego systemu wsparcia: brak
mechanizmów łącznikowych pomiędzy różnymi etapami wsparcia i pomiędzy instytucjami z różnych sektorów administracji publicznej, zajmujących się osobami niepełnosprawnymi. Powoduje to brak ciągłości pomiędzy poszczególnymi formami pomocy i w efekcie osłabienie ich oddziaływania na sytuację osób niepełnosprawnych. Jest to wada układu instytucjonalnego, która przejawia się np. w braku wymiany informacji o osobach niepełnosprawnych między różnymi instytucjami, co utrudnia lub uniemożliwia sformułowanie całościowych planów wsparcia konkretnych osób, rodzin czy nawet środowisk. Istnienie takiej luki
informacyjnej było już przed kilku laty wskazywane jako poważna przeszkoda w praktycznej
integracji różnych form wsparcia konkretnych osób i ich rodzin (Gąciarz, Giermanowska,
2009). Nie istnieje również praktyka korelowania lub tworzenia kompleksowych programów z
zakresu edukacji zawodowej i ustawicznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych. Innym
słabym ogniwem jest poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne, które w zasadzie poza okresem nauki szkolnej nie jest systematycznie angażowane w realizację działań na rzecz osób niepełnosprawnych, choć potrzeba taka jest jak najbardziej uzasadniona również w przypadku
działań wobec osób dorosłych (Wolski, 2012).
Wskazane powyżej cechy organizacji systemu instytucji wsparcia osób niepełnosprawnych są w znacznej mierze rezultatami ogólnych, strukturalnych wad administracji publicznej
w Polsce (resortowość, fragmentyzacja odpowiedzialności, brak sprawnych mechanizmów koordynacyjnych). W odniesieniu jednak do ram prawnych i instytucjonalnych polityki społecznej wobec niepełnosprawnych trzeba wskazać na specyficzny aspekt: ich główną
funkcją jest ograniczanie dostępu do świadczeń społecznych, czemu służą mechanizmy segregacyjne: orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności, limity dochodowe przy przyznawaniu
świadczeń różnego typu, limity dochodów z pracy dla osób pobierających renty. Konstrukcja
mechanizmów pomocy instytucjonalnej nie sprzyja prowadzeniu całościowo zaplanowanych
działań na rzecz integracji społecznej osób niepełnosprawnych, co krótkoterminowo przynosi
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efekt w postaci minimalizacji wydatków ze strony poszczególnych instytucji (per saldo ze
środków budżetu państwa i samorządów). W perspektywie długookresowej powoduje to jednak
wzrost kosztów społecznych wskutek wzrostu wydatków na pomoc społeczną i wydatków
zdrowotnych na osoby trwale wykluczone społecznie. Brak takich całościowych kalkulacji
kosztów społecznych różnych alternatywnych rodzajów polityki społecznej jest również strukturalną wadą zarządzania publicznego w Polsce.
Krytyczny ogląd ogólny systemu instytucjonalnego wsparcia osób niepełnosprawnych
wskazuje, że dokonanie postępu w poprawie położenia społecznego i jakości życia tej kategorii
społecznej nie jest możliwe bez dokonania zmian zasadniczych jego elementów. Szereg szczegółowych argumentów zostanie przedstawionych w dalszej części raportu, a w tym miejscu
wskażę na przesłanki o charakterze makrostrukturalnym:


pomimo wielości i różnorodności ustanowionych prawnie instrumentów wsparcia osób
niepełnosprawnych ich położenie nie ulega poprawie; nadal lokują się one w większości w
strefie ubóstwa, na niskich pozycjach społecznych i są silnie zagrożone wykluczeniem społecznym; nawet jeśli przyjąć, że z powodów obiektywnych osoby niepełnosprawne są bardziej niż przeciętnie zagrożone biedą, bezrobociem i izolacją społeczną, to nasilenie tych
zjawisk jest niewspółmiernie wielkie (jeśli to porównać do przeciętnej europejskiej); wskazuje to na konieczność modyfikacji całościowej organizacji systemu, aby podnieść jego
zdolność do rozwiązywania tego problemu społecznego;



funkcja ograniczania dostępu do świadczeń jest przez działający system wypełniana skutecznie, o czym świadczą przytaczane w części pierwszej dane o zmniejszaniu się liczby
osób prawnie uznawanych za niepełnosprawne i o relatywnym spadku wydatków na osoby
niepełnosprawne z budżetów publicznych; konieczne jest równie efektywne wykonywanie
funkcji integracji społecznej beneficjentów systemu wsparcia, gdyż w przeciwnym razie
dalsza poprawa efektywności wydatków publicznych na osoby niepełnosprawne nie będzie
możliwa;



skuteczność wsparcia osób niepełnosprawnych jest obniżana przez szereg nieciągłości działań, które pojawiają się na styku różnych instytucjonalnych obszarów (np. edukacja – zatrudnienie; rehabilitacja medyczna – zatrudnienie); wymaga to poprawy zdolności do formułowania, wdrażania i monitorowania wykonania całościowych programów integracji
społecznej poszczególnych kategorii osób niepełnosprawnych.

Polityka społeczna w działaniu.

Przesłanki te uzasadniają rozważenie utworzenia jednego organu lub urzędu na poziomie rządowym odpowiedzialnego za realizację zadań polityki społecznej wobec osób
niepełnosprawnych. Można w tym względzie wykorzystać doświadczenia wielu krajów UE
(Wielka Brytania, Irlandia, Szwecja, Dania), gdzie tego rodzaju rozwiązania zostały przyjęte
już wiele lat temu i przyczyniły się do usprawnienia działań w skali całej administracji publicznej. Opcje konkretnych rozwiązań obejmują powołanie odrębnego urzędu centralnego odpowiedzialnego za koordynację polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych (podporządkowanego Prezesowi Rady Ministrów lub jednemu z konstytucyjnych ministrów) lub narodowej agencji rozwiązywania problemów niepełnosprawności jako instytucji wykonawczej dla
programów rządowych. Możliwe jest również rozważenie wariantów łączących obydwa te
rozwiązania w jeden projekt instytucjonalny. Konieczne również jest powołanie na poziomie
centralnym organu opiniodawczego Rady Ministrów, zajmującego się całokształtem zagadnień
niepełnosprawności.
Funkcje i dysfunkcje działania instytucji wsparcia
Opinie ekspertów i przedstawicieli środowisk osób niepełnosprawnych są zgodne co do
tego, że obowiązujące w Polsce przepisy prawa, przyjęte na ich podstawie rozwiązania instytucjonalne oraz procedury administracyjne nie zapewniają sprawnego i skutecznego rozwiązywania problemów niepełnosprawności. Utrudnienia wynikają z braku jednolitego ujmowania
niepełnosprawności w różnych regulacjach prawnych i rozproszenia działań pomiędzy różne
organy administracji publicznej, co prowadzi do braku spójności działań podejmowanych przez
różne organy administracji publicznej i różne jej szczeble (Wójtowicz-Pomierna 2010). Jest
szereg objawów tego problemu, z których najważniejsze to:


brak spójnej definicji niepełnosprawności, a co za tym idzie, jednolitego systemu orzecznictwa oraz komplementarnych aktów prawnych, które tworzą system wsparcia od urodzenia lub wystąpienia niepełnosprawności aż do śmierci;



pochodną rozbieżności definicyjnych i niespójnego prawodawstwa jest brak odpowiednich
statystyk pozwalających badać zarówno skalę zjawiska, jak i przede wszystkim efektywność podejmowanych działań;



duże rozproszenie i sektorowość polskiej polityki oraz brak, bądź też ograniczenie, współpracy między poszczególnymi instytucjonalnymi aktorami; idzie zarówno o sektorowość i
brak współpracy w perspektywie horyzontalnej (np. na poziomie administracji centralnej
pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej i Ministerstwem Zdrowia, czy na po103
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ziomie lokalnym pomiędzy ośrodkiem pomocy społecznej i placówką edukacyjną a przychodnią zdrowia), jak i wertykalnej (np. między powiatem i gminą); skutkiem jest brak
kompleksowości działań i dostosowania ich do indywidualnych potrzeb, co ogranicza integrację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych, zazwyczaj bowiem dopiero łączne
rozwiązanie kilku barier i problemów może istotnie zmienić życie codzienne tych osób;


brak krajowych, bądź niewielka liczba lokalnych, programów działania specjalnie przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, albo uwzględniających całościowo problematykę
niepełnosprawności w ramach działań strategicznych dla całej populacji;



ograniczony zakres współpracy ze środowiskami osób niepełnosprawnych, jak i ograniczony przepływ informacji, co utrudnia wykorzystanie potencjału tkwiącego w środowisku pozarządowym oraz w obywatelach; po części za ten stan rzeczy odpowiada forma komunikowania się, która jest niedostępna dla części osób niepełnosprawnych, w tym w szczególności osób niepełnosprawnych intelektualnie czy osób głuchych.
Możliwość stworzenia spójnej polityki publicznej wobec niepełnosprawności jest w du-

żym stopniu zależna od dobrych statystyk i sprawozdawczości dotyczącej różnych wymiarów
tego zjawiska. Omawiając kwestie położenia społecznego osób niepełnosprawnych czy kwestię
orzecznictwa wskazałam już na duże rozbieżności w danych dotyczących chociażby skali zjawiska niepełnosprawności czy poszczególnych jego charakterystyk. Swoistym problemem są
np. odrębne i nieskoordynowane ze sobą systemy rejestrowania osób niepełnosprawnych. Jest
to wynikiem nastawienia instytucji publicznych na działanie samo w sobie, przy którym kładzie się nacisk na istnienie danych opisujących strukturę wydatków i liczbę beneficjentów danej instytucji, czyli stronę kosztową, a nie na rezultaty działalności podstawowe przy nastawieniu na cele. Ponieważ nie ma jednolitej polityki wobec niepełnosprawności, to zrozumiałe jest,
że nie ma również odpowiedniego nacisku na ujednolicenie i zintegrowanie danych dotyczących potencjalnych jej beneficjentów.
Jeśli miałaby być wdrażana kompleksowa zmiana polityki publicznej wobec niepełnosprawności, to niewątpliwie ważnym jej elementem powinno być wprowadzenie ujednoliconego systemu wskaźników odnoszących się do położenia osób niepełnosprawnych, najlepiej według wzorców już funkcjonujących w innych krajach lub w badaniach międzynarodowych.
Pełen przegląd potencjalnych do wykorzystania wskaźników zawiera strona sieci ANED (The
Academic Network of European Disability Experts), której jednym z celów jest implementacja
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europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności 2010–2020 oraz Konwencji ONZ10.
Szczególnie przydatne są opracowania wskaźników bezpośrednio dotyczących monitoringu
praw osób niepełnosprawnych (Grammenos, 2011, 2010) oraz wytyczne dla stosowania
wskaźników (Lawson i Priestley 2009a; 2009b). Analizy te są o tyle użyteczne, że odwołują się
do badań realizowanych we wszystkich krajach Unii, w tym i w Polsce. Jednym z bardziej użytecznych działań dokonanych przez badaczy z ANED (Lawson i Priestley 2009b: 5–12) była
analiza poszczególnych artykułów z Konwencji pod kątem konieczności i możliwości przypisania odpowiednim artykułom wskaźników, jak i pogrupowanie poszczególnych kwestii w
sześć głównych obszarów:


życie osobiste i rodzinne;



możliwości wyboru i kontroli;



dostęp do dóbr i usług;



edukacja i kształcenie ustawiczne;



praca i zatrudnienie;



dochód i ubóstwo.
Do każdego z obszarów zostały przypisane wskaźniki jakościowe i ilościowe w podzia-

le na trzy typy prawne (rights), związane z dostępem i środowiskiem lokalnym (access) oraz
uczestnictwem (participation). Określono również, że wszelkie dane powinny być zbierane w
rozbiciu na populację generalną i subpopulację osób niepełnosprawnych, a w tym drugim przypadku tam gdzie to możliwe dane powinny pozwolić na analizę zróżnicowania sytuacji osób
niepełnosprawnych w rozbiciu na płeć, wiek (dzieci, osoby w wieku produkcyjnym, seniorzy) i
przynależność do mniejszości etnicznych. Podział ten wraz ze wstępną listą wskaźników, jak i
ostatecznym opracowaniem (Grammenos 2011) może spełnić niezwykle ważną funkcję porządkującą zbieranie danych, dotyczących osób niepełnosprawnych i umożliwić tym samym
opracowanie polityk społecznych opartych na rzeczywistych przesłankach, a następnie dokonywanie rzetelnych ocen ich wdrażania i skutków, jakie one przynoszą.
w ograniczonym stopniu określić skalę wyzwań i ponoszone koszty, jednak niewiele
więcej, czyli nie pozwalają na faktyczną diagnozę potrzeb i możliwości środowisk osób niepełnosprawnych Ponieważ zdecydowana większość działań skierowanych do osób niepełnosprawnych jest wykonywana przez władze i instytucje lokalne, to szczególnego znaczenia nabiera gromadzenie danych na ich potrzeby. Na poziomie lokalnym dostępne statystyki ograni10
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czają się przede wszystkim do danych gromadzonych w ramach ośrodka pomocy społecznej,
powiatowego centrum pomocy rodzinie oraz powiatowego urzędu pracy i w ramach oddzielnego systemu gromadzenia danych w instytucjach oświaty. Wszystkie te instytucje gromadzą
przede wszystkim dane ilościowe pozwalające powiedzieć, ilu osobom udzieliły pomocy oraz z
jakich świadczeń skorzystano i ile kosztowały. Jednym z kryteriów uzyskania wsparcia jest
posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności, co ogranicza statystyki do działań wobec osób z
tzw. niepełnosprawnością prawną. Zazwyczaj nie istnieją dane pozwalające na poznanie opinii
osób niepełnosprawnych o jakości usług, ich efektywności czy też tego, jak dalece faktycznie
przyczyniają się do zniesienia istniejących barier. Inaczej mówiąc, pozwalają.
W praktyce oznacza to, że samorząd lokalny, który chciałby, po pierwsze, wdrażać na
swoim terenie np. rozwiązania w zakresie integracji osób niepełnosprawnych oparte na najlepszych praktykach międzynarodowych, a po drugie, monitorować efektywność wsparcia tych
osób, powinien opracować własny zestaw mierników oraz zaangażować w badania istniejące
na swoim terenie organizacje i podmioty lokalne specjalizujące się w tej tematyce. Jednocześnie rzeczywiste przejście na myślenie projektowe oraz wdrożenie założeń Konwencji byłoby
też jednoznaczne z przejściem od tradycyjnego podejścia do prowadzenia polityki społecznej i
budżetowania zadań jednostek samorządu terytorialnego na podejście zadaniowe i stosowanie
budżetu zadaniowego oraz wmontowanie wskaźników „konwencyjnych” jako wskaźników
osiągnięcia celu w ramach budżetowania. W związku z upowszechnianiem się w Polsce praktyki budżetowania zadaniowego działalności organów administracji publicznej, taki kierunek
przekształceń w podejściu do problematyki niepełnosprawności może stać się realny.
Problemem silnie wpływającym na skuteczność polityki publicznej wobec niepełnosprawności, wynikającym z braku całościowego podejścia jest duże rozproszenie i fragmentaryczność działań podejmowanych wobec osób niepełnosprawnych. Przejawia się to na wiele
sposobów, z których najważniejsze wydają się następujące problemy występujące głównie na
poziomie lokalnym:


częste utożsamianie polityki społecznej z pomocą społeczną i ograniczanie działań na rzecz
osób niepełnosprawnych do gminnego ośrodka pomocy społecznej i powiatowego centrum
pomocy rodzinie, a w konsekwencji ograniczony zakres wsparcia i postrzeganie tych osób
jako wymagających opieki, a nie np. aktywizacji, jak i ograniczone możliwości samostanowienia tych osób;
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sektorowy, nie zaś zadaniowy podział kompetencji wynikający przede wszystkim z regulacji ustawowych (zarówno horyzontalny, w ramach danej jednostki samorządu terytorialnego, jak i wertykalny, np. między gminą a powiatem i województwem), co sprzyja fragmentaryczności wsparcia; brakuje kompleksowości działań i dostosowania ich do indywidualnych potrzeb, co ogranicza integrację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych, zazwyczaj bowiem dopiero łączne rozwiązanie kilku barier czy problemów może istotnie sposób zmienić ich życie codzienne;



niewystarczający przepływ informacji zarówno pomiędzy osobami niepełnosprawnymi a
podmiotami odpowiedzialnymi za wsparcie, jak i pomiędzy poszczególnymi podmiotami,
w szczególności jeśli chodzi o wymianę informacji między organizacjami pozarządowymi a
samorządem;



bariery architektoniczne i duże rozproszenie przestrzenne podmiotów, oferujących wsparcie
(zwłaszcza na terenach wiejskich i miejsko-wiejskich) oraz ograniczona sieć transportu publicznego utrudniająca skorzystanie ze wsparcia;



ograniczone fundusze na prowadzenie bardziej rozbudowanej i zindywidualizowanej działalności, a w konsekwencji ograniczanie działań do zadań obowiązkowych wynikających z
odpowiednich regulacji ustawowych;



częsty brak podstawowych informacji na temat zamieszkujących na terenie gminy lub powiatu OzN, ich problemów i potrzeb, wynikający z braku dogłębnej diagnozy lokalnych
problemów społecznych;



w przypadku braku wydzielonych struktur specjalizujących się we wsparciu osób niepełnosprawnych częsty brak odpowiedniej wiedzy i doświadczenia potrzebnego do udzielania
skutecznej pomocy osobom o różnych rodzajach niepełnosprawności oraz odpowiednich
procedur (Kubicki, 2010; Wóycicka, 2010: 84–96).
Braki obecnego systemu zostały opisane w studium na temat życia osób niepełnospraw-

nych w Warszawie (Dudzińska, 2010: 135–143). W pierwszej kolejności jest to częsty brak w
instytucjach samorządowych osoby wyspecjalizowanej w tematyce niepełnosprawności, potrafiącej udzielić wszechstronnych informacji dotyczących tej kwestii. Stanem powszechnym jest
niewiedza placówek pomocy społecznej o przeważającej większości osób niepełnosprawnych,
gdyż znajdują się one poza obszarem zainteresowania tychże placówek. Pracownicy socjalni
wskazują, że momentem zwrotnym było przeniesienie wypłacania świadczeń rentowych z
kompetencji pomocy społecznej do ZUS i zerwanie kontaktu ze znaczną grupą świadczenio107
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biorców. Nie ma też systemu docierania do osób, które dopiero co uzyskały orzeczenie i nie
wiedzą jeszcze, na co mogą liczyć, w tym rodzin z małymi niepełnosprawnymi dziećmi. Problemy te wynikają m.in. z rozdzielenia działań z zakresu ochrony zdrowia i orzecznictwa od
działań pomocowych, a tych ostatnich od działań aktywizacyjnych związanych z rynkiem pracy.
W badaniach własnych projektu uzyskano również obraz słabości w funkcjonowaniu
systemu wsparcia osób niepełnosprawnych. Składają się na niego następujące właściwości:


brak systemowości; wsparcie nie ma charakteru kompleksowego, zintegrowanego, dostosowanego do potrzeb i efektywnego; zamiast tego jest raczej zbiorem punktowych działań;
ten brak sprawia, że spore nakłady finansowe na ten obszar polityki społecznej przynoszą
nieproporcjonalnie małe efekty; znaczna część pomocy społecznej jest de facto marnowana
wskutek niedostosowania, braku ciągłości wsparcia czy dlatego, że jest ona podporządkowana logice działania danej instytucji, a nie potrzebom wynikającym ze zjawiska niepełnosprawności;



rozproszenie działań; realizacja polityki społecznej znajduje się w kompetencjach bardzo
różnych urzędów i organizacji (poszczególnych ministerstw i podległych im urzędów, od
urzędów pracy czy ośrodków pomocy społecznej po placówki ochrony zdrowia, PFRON,
samorządy, organizacje pozarządowe o różnej specjalizacji itd.); w efekcie niepełnosprawność, będąc w istocie skomplikowanym, wielowymiarowym zjawiskiem zostaje w ramach
pomocy społecznej sfragmentaryzowana; nie ma także rozwiązań instytucjonalnych, które
zapewniałyby kompleksowe i zintegrowane wsparcie w całym okresie życia z niepełnosprawnością, a na poziomie makrosystemowym koordynację różnych działań; respondenci
wyrażali np. takie opinie na ten temat: „(…) u nas w Polsce to jest tak: jest ministerstwo,
które zarządza tylko własnym wydziałem. I tak szkoła sobie, opieka społeczna sobie.
Wszystko podzielone. Na Zachodzie jest to fajne, bo tam po prostu działa system. Tam jest
tak, jeżeli rodzi się dziecko niepełnosprawne, to wszystkie instytucje, które zajmują się tym
dzieckiem, o tym wiedzą. I współpracują ze sobą. (…) mam wrażenie, że [u nas] to jest takie
przypadkowe, niespójne, niedopięte.”;



niedostosowanie do potrzeb; dysfunkcjonalność systemu wyraża się także w faktycznym
niedostosowaniu wsparcia do rzeczywistych potrzeb, które może dotyczyć zarówno formy
wsparcia, jego wysokości (w przypadku świadczeń finansowych) oraz okresu, w którym
jest dostępne; np. rehabilitacja po wypadkach często nie jest dostępna od razu po wyjściu ze
szpitala i w zakresie odpowiednim do problemu, ale nierzadko dopiero po kilku miesiącach
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i w ograniczonym wymiarze, co stawia pod znakiem jej efektywność; jak twierdzili rozmówcy, uwzględnianie potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową przy okazji remontów
ulic czy przystanków, byłoby znacznie efektywniejsze, gdyby zainteresowane osoby były
konsultowane odpowiednio wcześnie (co pozwoliłoby uniknąć wielu nieprzemyślanych
rozwiązań, często bez generowania żadnych dodatkowych kosztów); z drugiej strony dochodzi także do sytuacji, w których osoby uprawnione korzystają z należnego im wsparcia,
choć nie jest im faktycznie potrzebne;


biurokratyzacja; system wsparcia jest zbiurokratyzowany, pełen złożonych, długotrwałych
procedur, ograniczających przepisów i rygorystycznych reguł rozliczeń; zdaniem wielu
rozmówców faktyczna logika działania systemu sprowadza się raczej do zapewnienia formalnej poprawności świadczenia pomocy niż do faktycznego pogłębienia procesu integracji; mamy zatem do czynienia z transformacją oficjalnego celu polityki społecznej w zbiurokratyzowane reguły postępowania, co wyraża się we wprowadzaniu reguł weryfikacji
wykorzystania wsparcia, które są mają zapewnić bezpieczeństwo instytucji, choć niekoniecznie jest to rozwiązanie optymalne dla osiągnięcia założonych celów i często nieefektywne finansowo; jakkolwiek uzasadnienie formalnej poprawności wykorzystania publicznych środków jest oczywiste, to brakuje skutecznych sposobów przeciwdziałania skutkom
ubocznym, do których prowadzi przerost biurokracji; charakterystyczne były następujące
opinie respondentów:
o

„Spotykam się z pojedynczymi opiniami więc ciężko mi generalizować, ale PFRON
jest bardzo rygorystyczny. /…/ tak było, że wystarczyło zrobić jeden mały błąd we
wniosku (wpisanie źle daty), to już trzeba było zwracać środki. Ciężko było się skontaktować z kimkolwiek, były duże kolejki.

o Wiele rzeczy [pomocy szkolnych] kiedyś robiło się z żołędzi, kamyczków (…) jesteśmy kontrolowani tutaj, z punktu bezpieczeństwa, przez sanepid, każda zabawka
musi mieć certyfikat, ale ten certyfikat tak przedraża pomoce, które samodzielnie
lub przez panów dozorców mogły być wykonane, też bezpiecznie i z materiałów,
przez nas wybranych i odpowiednich, i nie kosztowały by tyle. Rodzice, którzy mają
umiejętności, np. stolarze, mogli by nam różne rzeczy porobić, ale niestety placówka
musi mieć wszystko certyfikowane. I to czyści portfel strasznie.
o Jeżeli PFRON w ogóle nie prowadzi oceny jakościowej, a wyłącznie rachunkową, to
nie ma oceny merytorycznej. W PFRON nie ma osób, które są kompetentne do oce-
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ny merytorycznej prowadzonych form terapii. Cokolwiek im się zaproponuje – o ile
jest tanie, jest skuteczne.”;


brak ciągłości; słabością istniejących rozwiązań jest to, że nie zapewniają one ciągłości i
stabilności wsparcia długookresowego, w ramach całego cyklu życiowego albo przez jego
większą część; powoduje to nie tylko istotne problemy dla instytucji korzystających z publicznych pieniędzy (często dystrybuowane w ramach konkursów czy programów), ale
sprawia, że to wsparcie, które jest dostępne, staje się nieskuteczne; nasi respondenci przekazali np. następujące obserwacje:
o „Projekty do pewnego czasu w PFRON były rozliczane tak, że składało się wniosek
w styczniu i czasem czekało się do lipca na rozstrzygnięcie. My działamy w sposób
ciągły, nie możemy naszym beneficjentom powiedzieć, że przez siedem miesięcy nas
nie ma. Odnosząc się też do sytuacji, do osób dorosłych, pieniądze pakowane w wypłacanie pieniędzy nauczycielom, którzy pracują z naszymi wychowankami, są pieniędzmi wyrzuconymi w błoto. Bo przez naście lat prowadzi się [te osoby] w tych
oddziałach rewalidacyjno-wychowawczych, po czym zamyka się [je] w DPS, lub
siedzą w domu, bo nie ma dla nich pracy, nikt się nie otwiera na rynku otwartym.
o (…) działania unijne programów kapitału ludzkiego, to przypomina bardziej działania akcyjne, program trwa 2 lata, działamy, ale jak się skończy, to jest koniec działania. Fajnie jest jak jest program, ale po nim wszystko wraca do stanu sprzed niego.”;



bariera informacyjna; specyfika instytucjonalnego istniejącego wsparcia sprawia, że jedną z
podstawowych barier związanych z korzystaniem z niego jest bariera informacyjna; przy
tym poziomie skomplikowania systemu osoba niepełnosprawna i jej bliscy funkcjonują w
prawdziwej sieci instytucji, organizacji, projektów, programów, form i źródeł wsparcia; w
efekcie skorzystanie z formalnie dostępnego wsparcia wymaga określonych kompetencji
poznawczych i dostępu do informacji; w praktyce zatem umiejętność korzystania z zasobów jest warunkowana posiadaniem innego rodzaju zasobów (np. intelektualnych, społecznych), a więc może dodatkowo pogłębiać istniejące nierówności;



skomplikowanie systemu instytucjonalnego; jest ono barierą nie tylko dla jego beneficjentów, ale również dla organizacji, które działają w jego ramach; zmieniają się nie tylko regulacje prawne (np. wielokrotnie nowelizowana ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej…), ale także uruchamiane (i zamykane) są kolejne programy i projekty; złożoność systemu i niewystarczający dostęp do informacji są także barierą np. dla pracodawców, którzy
chcą zatrudnić osoby niepełnosprawne.
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o „Dużym problemem jest brak informacji – niepełnosprawni, nie ukrywajmy tego, to
często osoby mniej wyedukowane, potrzebują przyjść i dowiedzieć się, co mi się należy. Ja widziałem ludzi, którzy zupełnie nie wiedzieli, co im się należy. Widziałem w
PFRON niemiłą panią, która nie poinformuje (…). Widziałem też obrazki, kiedy miła pani w PFRON mówi, czemu dopiero teraz pan przychodzi, jak ta pomoc się panu
pięć lat temu należała.”
o (…) jest brak informacji, ludzie boją się wychylać, że stracą rentę, to co jeszcze mają. To jest największy problem w przypadku PFRON-u. Właśnie nasz stażysta jest z
Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Dają taką możliwość, ale nikt o niej nie wie. Jeżeli
sam nie wejdzie na stronę i nie przeczyta 20 stron z załącznikami, z 80 paragrafami
i przekierowaniem do 30 ustaw. Jeżeli nie zadzwoni, a później będzie musiał 8 razy
iść, bo pieczątki zapomniał. (…) Gdybym nie piastował tego stanowiska jakie mam,
to bym nie wiedział jak z tego korzystać. A chodzi o to, żebyśmy wszyscy wiedzieli,
że coś takiego jest i żebyśmy zminimalizowali procedury, te kryteria formalne.”;


sposób wydawania pieniędzy; jest on w jeszcze większym stopniu niż jakość orzecznictwa
odzwierciedleniem słabości istniejącego układu instytucjonalnego; z wypowiedzi ekspertów wyłania się obraz, w którym widoczne są oczywiście poważne niedostatki finansowe i
ogromna skala potrzeb, ale jeszcze bardziej rzucają się w oczy problemy związane z nieefektywnym gospodarowaniem dostępnymi środkami. Istotą problemów nie jest nieuczciwość czy rozrzutność, ale logika działania instytucji i stosowanych procedur kontrolnorozliczeniowych, które paradoksalnie obniżają efektywność dysponowania środkami.
Po pierwsze, cele, na które przeznaczane są dostępne środki, nie zawsze pokrywają się z
rzeczywistymi potrzebami, co wynika z niewystarczających konsultacji z reprezentantami
osób niepełnosprawnych (/…/ nas się nikt nie pyta. Nas się na silę uszczęśliwia. Są sytuacje, że niepełnosprawny chciałby pojechać na obóz i nie może, bo coś nie spełnia warunków. Natomiast daje się mu, co innego np. te aparaty słuchowe za dwa tysiące. I nikt nie
patrzy. Lekarz napisze, że jest potrzebny i każdy weźmie najdroższy). Po drugie, stosowane
kryteria oceny efektywności finansowej mają ograniczoną trafność. Stosuje się np. te same
ilościowe wskaźniki do porównywania efektywności oddziaływań skierowanych wobec
różnych rodzajów niepełnosprawności. Częstym kryterium przetargów jest najniższa cena,
co prowadzi np. do zakupu sprzętu niskiej jakości. Konsekwencją stosowanych kryteriów
jest także popularność projektów szkoleniowych, których faktyczne przełożenie na poprawę
sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy bywa niewielkie, są natomiast względnie
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łatwe do realizacji i rozliczenia. Po trzecie, poważnym problemem jest konieczność dopasowania finansowanych ze środków publicznych oddziaływań nie do potrzeb beneficjentów, ale do zasad działania instytucji, które je finansują. W szczególności dotyczy to konieczności skrupulatnego planowania wydatków z dużym wyprzedzeniem oraz uwzględniania luk w finansowaniu powstających zwykle w pierwszych miesiącach roku. Instytucjom korzystającym ze wsparcia brakuje także informacji na temat planowanych zmian w
regulacjach, co zakłóca stabilność ich funkcjonowania. Fundusze na poszczególne cele pojawiają się i znikają, zmienia się kwota albo kryteria dofinansowania, co zapewne skłania
do korzystania ze środków „póki są” i w maksymalnej dostępnej wysokości ( /…/ jest kwestia finansowania, ze strony MOPS, PFRON-u czy innych instytucji, gdzie w zasadzie rok
finansowy państwa zaczyna się od kwietnia, i te wcześniejsze miesiące to czarna dziura,
gdzie czeka się na uchwalanie budżetów przez miasta, gminy, i w zasadzie wtedy nie ma
żadnych projektów, żadnych działań. Dopiero po podziale budżetu miasta, co jest zwykle w
połowie marca, to się okazuje, na co w danym roku będzie można dostać dofinansowanie.
Nie ma więc możliwości planowania jakiś działań w dłuższej perspektywie, niż marzec – listopad, bo każdy rok rządzi się innymi prawami, różne środki, na coś innego niż zwykle, w
różnych wysokościach (…) Nie ma kontynuacji.).
Istotą problemów finansowych tego obszaru pomocy społecznej jest zatem nie tyle brak
środków, ile ich nieefektywne wydawanie, którego przyczyną jest konieczność dostosowania się do nieadekwatnych regulacji. Ostatecznym kryterium poprawności wydatkowania
środków okazuje się poprawność formalna, nie zaś rzeczywista poprawa sytuacji beneficjentów ostatecznych. Kontroli podlega raczej zgodność decyzji o dofinansowaniu z formalnymi uprawnieniami osoby czy organizacji, a nie z faktyczną ważnością i skalą potrzeb.
Z punktu widzenia zasad efektywnego zarządzania publicznego mamy do czynienia z
ewidentnym przerostem kosztów administrowania funduszami publicznymi – koszt kontroli
poprawności formalnej i badania celowości wydatków jest nieproporcjonalnie wysoki w
stosunku do osiąganych efektów. Jest to niestety cecha wielu procesów w polskiej administracji publicznej, które nie ulegną zmianie, dopóki nie nastąpi szersza zmiana podejścia do
tych kwestii, choć w sferze rozwiązywania problemów niepełnosprawności negatywne
skutki takiego sposobu zarządzania są szczególnie dolegliwe. Logika formalnobiurokratyczna dystrybucji środków na pomoc społeczną dla osób niepełnosprawnych nie
jest oparta na jasno zdefiniowanych, długofalowych, zinternalizowanych w systemie strategiach. W praktyce dominująca staje się logika „częściowej rekompensaty”, zgodnie z którą
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osoba z niepełnosprawnością otrzymuje środki finansowe mające za zadanie „wyrównać”
jej szans życiowe. Z zasady jest to jednak wyrównanie częściowe, dające szanse raczej na
przetrwanie na poziomie minimum socjalnego (czasem nawet jeszcze mniej) niż godne i
niezależne życie. Jedynie w bardzo niewielkim stopniu są to środki faktycznie aktywizujące
(„U nas jednak cały czas postrzega się jako biednego, któremu trzeba dać coś żeby nie
umarł, ale nie promuje się aktywności. Promuje się bezczynność, siedzenie z boku.”). Drugą
stroną sytuacji ciągłego niedostatku środków i bodźców aktywizacyjnych jest korzystanie z
istniejących źródeł finansowego wsparcia na zasadzie wykorzystania tego, co jest, niezawsze zgodnie z faktycznymi potrzebami. W tym kontekście rozmówcy najczęściej wymieniali wykorzystywanie środków na likwidację barier architektonicznych w celu remontu
mieszkań, dofinansowań na turnusy rehabilitacyjne jako formy wczasów dla opiekunów
czy zakupy sprzętu komputerowego i RTV.
Opis problemów publicznego wsparcia osób niepełnosprawnych nie byłby kompletny
bez uwzględnienia tych rodzajów działań, które uzupełniają luki w nim istniejące lub pozwalają na obejście istniejących barier. Taką rolę podstawowego uzupełnienia działań instytucji publicznych pełnią organizacje pozarządowe. Są one dość powszechnie postrzegane jako będące
„bliżej” osób niepełnosprawnych, lepiej rozumiejące i wyrażające ich potrzeby oraz oferujące
bardziej elastyczną i dostosowaną pomoc. Ważną funkcją, którą pełnią organizacje pozarządowe, jest także zapewnianie dostępu do informacji – nieco paradoksalnie działają one jako konsultanci i „przewodnicy” po systemie wsparcia zarówno instytucjonalnego, jak i oferowanego
w ramach innych organizacji pozarządowych. Naturalnie bywa, że w tej roli występują także
instytucje publiczne albo rozwija się współpraca między jednostkami publicznymi i pozarządowymi, skuteczna zwłaszcza na poziomie lokalnym, gdzie na relacje między organizacjami
nakładają się często także relacje prywatne pracowników.
Co ciekawe, stosunkowo częstym komentarzem, który pojawiał się w wypowiedziach
rozmówców w naszych badaniach w związku z różnymi formami barier w korzystaniu ze zinstytucjonalizowanego wsparcia, było stwierdzenie: „wszystko zależy od człowieka”. Wydaje się
zatem, że w praktyce cała złożoność i słabości systemu wsparcia bywa skutecznie redukowane
dzięki zaangażowaniu, dobrej woli i zdrowemu rozsądkowi konkretnych ludzi. Zapewne
względnie często w tej roli występują osoby, które w życiu prywatnym mają większy kontakt z
niepełnosprawnymi. Z systemowego punktu widzenia jest to oczywiście czynnik nieformalny,
paradoksalnie okazuje się on jednak bardziej optymalny z punktu widzenia dostosowania
wsparcia do faktycznych potrzeb.
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Na tle tych poważnych niedostatków funkcjonowania całego układu instytucjonalnego
odróżniają się pozytywnie samorządy. Nasi rozmówcy, głównie przedstawiciele organizacji
pozarządowych, najczęściej stwierdzali, że współpraca z instytucjami samorządowymi
(urzędami miast i gmin, starostwami powiatowymi i urzędami marszałkowskimi) przebiega
sprawnie. Podkreślano dobry kontakt, życzliwość, rozumienie potrzeb i elastyczność.
Problemem bywają niedostatki finansowe, ale przypisywano je raczej czynnikom leżącym poza
kontrolą instytucji tego szczebla. Typowa była następująca wypowiedź: „/…/ jeżeli chodzi o
wydział polityki społecznej, na tyle na ile ja miałam z nimi kontakt, to mi się wydaje, że oni
całkiem nieźle są zorientowani i nawet jak są jakieś bzdury związane z procedurami to oni
starają się zrobić tak, żeby było dobrze. Czasem jest trudno, ale oni takich głupich rzeczy mają
świadomość.”.
Zauważano również działalność społecznych rad ds. osób niepełnosprawnych,
działających na poziomie urzędów miast czy starostw. Jedyną poważną rysą w tym obrazie
instytucji samorządowych jako będących bliżej realnych problemów i bardziej życzliwych były
obawy dotyczące sposobu dystrybucji środków. Wskazywano, że decentralizacja wsparcia osób
niepełnosprawnych może – przy braków odpowiednich mechanizmów chroniących –
prowadzić do wykorzystania tych środków na inne, znajdujące większe uznanie cele.
Przyczyną takich zjawisk są z jednej strony duże potrzeby (zwłaszcza inwestycyjne)
samorządów, a z drugiej strony niedostateczne rozumienie sytuacji osób niepełnosprawnych na
tym poziomie administracji. Charakterystyczne były następujące opinie:
o „Gdyby udało się stworzyć dobry system oparcia przez samorządy, decentralizacja
przepływów środków poprzez samorządy, to ja jestem cała za. Natomiast to, co jest dziś,
jest niedobre, niewystarczające i samorządy wydadzą te pieniądze na inne cele. Zawsze tych
środków brakuje.
o Trzy lata temu PFRON miał osobowość prawną utracić i pewnie nadal jest taki pomysł i
żeby temu PFRON tą osobowość zabrać. (…) to byłaby decentralizacja i my się tego boimy,
dlatego że samorządy mają inne potrzeby. Według mnie samorządy słabo widzą potrzeby
osób niepełnosprawnych. Jeśli te środki z PFRON-u zostaną przelane do samorządu i nie
będą „oznakowane”, żeby samorządy nie mogły tego wydać na inny cel, głównie
inwestycje. (…) A inwestycyjne potrzeby w samorządach to dziura bez dna.”.
Innym, negatywnym, ubocznym skutkiem decentralizacji są trudności w zaspokojeniu
specyficznych potrzeb, np. związanych z organizacją warsztatów terapii zajęciowej dla osób z
określoną niepełnosprawnością, których jest zbyt mało w danej jednostce terytorialnej. Jak się
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wydaje, w takich sytuacjach brakuje odpowiednich mechanizmów zachęcających lub wręcz
obligujących samorządy terytorialne do tworzenia wspólnych podmiotów zaspokajających
potrzeby, które w skali pojedynczej gminy nie są w stanie przekroczyć progu racjonalnego
uzasadnienia wydatków publicznych.
Powyższe bariery systemowe bardzo trudno rozwiązać na poziomie lokalnym i wymagają działań przede wszystkim na poziomie krajowym: w dziedzinie ustawodawstwa, struktury
administracji centralnej i określenia ogólnych ram dla polityki społecznej wobec niepełnosprawności. Oczywiście nie oznacza to braku możliwości wdrażania poszczególnych projektów
celowych nastawionych na rozwiązanie specyficznych problemów osób niepełnosprawnych.
Jednak przy takich uwarunkowaniach wykluczony jest efekt synergii wynikający z całościowego podejścia do kwestii niepełnosprawności. Przykładowo nic nie stoi na przeszkodzie, by
gmina zainwestowała w dostępny dla niepełnosprawnych transport publiczny lub urząd, ale bez
dostępnej służby zdrowia i rynku pracy efekty te w ograniczonym stopniu przełożą się na jakość życia osób niepełnosprawnych.
Podsumowując, zmiany systemowe należałoby oprzeć na wprowadzeniu do prawa i
praktyki administracyjnej jednolitej definicji niepełnosprawności i osoby z niepełnosprawnością, co z kolei mogłoby bezpośrednio otworzyć drogę do reformy systemu orzecznictwa, który
powinien odzwierciedlać nowe podejście, by dobrze określić potencjalnych beneficjentów systemu. Za główne należy uznać także określenie celów i dobranie do nich odpowiednich wskaźników, co powinno pociągnąć za sobą zarówno określenie na nowo granic działań podejmowanych w ramach systemu, jak i nowy podział kompetencji i środków służących do ich realizacji
(Wójtowicz-Pomierna, 2010). Wszystkie te działania powinny być oczywiście współtworzone,
konsultowane i uzgadniane z zainteresowanymi środowiskami osób niepełnosprawnych. Biorąc
pod uwagę realia rządzenia w Polsce trzeba uznać, że przeprowadzenie tak szeroko zakrojonego projektu zmiany w podstawach funkcjonowania jednej z dziedzin polityki społecznej może
być zbyt trudne w trakcie jednej kadencji parlamentu. Niezbędne jest jednak zapoczątkowanie
prac nad takim projektem, a także podjęcie działań w celu wprowadzania częściowych zmian w
poszczególnych politykach publicznych, tak aby chociaż stopniowo poprawiać efektywność
różnych aspektów wsparcia osób niepełnosprawnych. Całkiem realny jest scenariusz, w którym
ustanowienie jednolitych, kompleksowych ram prawnych polityki publicznej wobec niepełnosprawności będzie etapem finalnym, nie zaś inicjalnym, procesu przekształceń. Okolicznością
sprzyjającą podjęciu wysiłków na rzecz przeprowadzenia szerokiego programu zmian jest fakt,
że w 2012 roku Polska ratyfikowała Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, co
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powoduje konieczność dostosowania wielu elementów prawa krajowego do jej przepisów i
stwarza pole do podjęcia działań na rzecz wypracowania nowego modelu polityki publicznej
wobec niepełnosprawności.
Główne rekomendacje
Na podstawie diagnoz eksperckich i wyników pogłębionych wywiadów oraz warsztatów scenariuszowych z udziałem kompetentnych informatorów rysuje się kształt zmian instytucjonalnych, które należałoby przeprowadzić w celu ustanowienia nowych ram polityki publicznej wobec niepełnosprawności. Najważniejsze z nich przedstawiam poniżej:
I.

Podstawowym zadaniem jest stworzenie systemu instytucjonalnego wsparcia, który będzie spełniał kryteria kompleksowości, zintegrowania i ciągłości działań, a także adekwatności wobec potrzeb beneficjentów. Polityka publiczna powinna mieć na celu tworzenie warunków maksymalnej dostępności osób niepełnosprawnych do wszelkich rodzajów aktywności (ekonomicznej, społecznej, politycznej, kulturalnej). Horyzontalną
zasadą wyznaczającą granice wsparcia powinna być reguła rozsądnego dostosowania,
którego zakres powinien być uzgadniany w drodze negocjacji z udziałem zainteresowanych stron i weryfikowany okresowo.
Logika działania instytucji nie powinna dominować nad zakładanymi celami polityki
społecznej, a sposób wydawania środków publicznych powinien być nie tylko sformalizowany i przejrzysty, ale także efektywny. Do osiągnięcia tego celu niezbędna jest debata społeczna i ekspercka nad celami i mechanizmami systemu wsparcia, prowadząca
do wypracowania optymalnych rozwiązań i bardziej powszechnej internalizacji celów
polityki społecznej w tym obszarze.
Wprowadzenie nowego modelu polityki publicznej wobec niepełnosprawności nie powinno dokonywać się na zasadzie odgórnie zadekretowanej reformy, lecz musi opierać
się na szerokim rozpowszechnieniu idei stojących u podłoża zmian, aby wszyscy
uczestnicy procesu wdrażania polityki społecznej, a także opinia publiczna, rozumiały,
podzielały i potrafiły oceniać podejmowane przedsięwzięcia. Zanim zostaną podjęte
działania ustawodawcze i w obszarze administracji publicznej, powinno nastąpić
uzgodnienie zasadniczych wartości, zasad i celów polityki publicznej wobec niepełnosprawności.
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II.

Ustanowienie nowych ram prawnych dla rozwiązywania problemów niepełnosprawności przez uchwalenie jednej porządkującej ustawy (wzorem np. Francji czy Wielkiej
Brytanii), która doprowadzić powinna do:
a) Ustanowienia jednej, spójnej definicji niepełnosprawności i jednolitego systemu orzekania w zakresie funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością we wszystkich obszarach życia codziennego, tj.: zabezpieczenia społecznego, zdrowia, edukacji i pracy. System taki powinien opierać się na diagnozie funkcjonalnej i umożliwiać porównywalność
na poziomie międzynarodowym (wykorzystanie rekomendowanej przez WHO Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia – ICF).
b) Stworzenia wielodyscyplinarnych komisji orzekających, które określałyby możliwości i
potrzeby osób z niepełnosprawnością w odniesieniu do poszczególnych sfer funkcjonowania oraz sugerowany zakres wsparcia. Orzecznictwo i polityka społeczna powinny
w większym stopniu uwzględniać kontekst i wielkowymiarowość niepełnosprawności.
Ponieważ konsekwencje finansowe wprowadzenia jednolitego systemu byłyby bardzo
poważne, proponowanym rozwiązaniem jest wprowadzenie zasady wydawania dwóch
orzeczeń mających różne cele, ale przez jedną komisję, względnie wydawania jednego
orzeczenia, ale pociągającego za sobą uprawnienia w różnych sferach. Warto wprowadzić także większą elastyczność w ponownym uzyskaniu orzeczenia (obecnie jest to
utrudnione).
c) Stworzenia układu komplementarnych procedur administracyjnych konstytuujących
system wsparcia od urodzenia lub wystąpienia niepełnosprawności aż do śmierci. W
przypadku urodzenia się dziecka z określoną niesprawnością lub w nabycia niesprawności w okresie dzieciństwa należałoby wprowadzić obowiązek poinformowania
wszystkich instytucji odpowiedzialnych za różne formy wsparcia, aby zapewnić komplementarność ich działań. Analogiczne rozwiązania należałoby rozważyć w odniesieniu do nabycia niesprawności w wieku dorosłym.
d) Stworzenie jednolitych statystyk i baz danych o osobach niepełnosprawnych, które pozwolą na adekwatne określanie położenia osób niepełnosprawnych (w skali indywidualnej i zbiorowej) i efektywności działań rehabilitacyjnych, integracyjnych i aktywizujących. Ustanowienie spójnego zbioru wskaźników opisujących różne obszary życia
osób niepełnosprawnych.

III.

Wzmocnienie zdolności administracji publicznej do realizowania celów polityki społecznej wobec niepełnosprawności poprzez zmianę roli, zadań i umocowania prawnego
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Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, przekształcenie go w urząd ministra koordynującego horyzontalnie w całej administracji rządowej politykę wobec niepełnosprawności. Obecnie PR ds. ON koncentruje się na zadaniach pozostających w
kompetencjach MPiPS (zatrudnienie i pomoc społeczna), pozostawiając inne obszary w
gestii innych resortów (np. edukacji czy zdrowia). Rozwiązanie problemów niepełnosprawności wymaga podejścia kompleksowego, skoordynowania działań w wielu sektorach i na wielu szczeblach, a także ciągłego monitorowania, czy różne urzędy i służby
realizują właściwie zadania na rzecz osób niepełnosprawnych. Obecnie zarządzanie tymi sprawami w rządzie nie zapewnia spójnej realizacji celów polityki wobec niepełnosprawności, gdyż PR ds. ON nie ma kompetencji do koordynacji międzyresortowej, a
Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania w praktyce nie zajmuje się sprawami
osób niepełnosprawnych. Utworzenie takiego urzędu powiązać należałoby z wdrażaniem w Polsce przepisów Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych i stworzeniem całościowego planu działania na rzecz ich pełnego egzekwowania w polskim
prawie i praktyce działalności instytucji publicznych, który miałby międzysektorowy i
kompleksowy charakter, w połączeniu z odpowiednim systemem monitoringu działań11.
IV.

Zwiększenie zaangażowania władz lokalnych w rozwiązywanie problemów niepełnosprawności poprzez wprowadzenie obowiązku opracowania regionalnych i lokalnych
programów działania w tym zakresie, które ujmowałyby w sposób całościowy zadania
różnych instytucji publicznych, integrowały działania różnych podmiotów i różnorodne
źródła finansowania. Wykonywanie tych programów powinno prowadzić do rzeczywistej współpracy instytucji pomocy społecznej, oświaty, ochrony zdrowia, urzędów pracy, urzędów nadzoru budowlanego i technicznego oraz organizacji pozarządowych
(wymiana informacji, podejmowanie kompleksowych działań wobec środowisk osób
niepełnosprawnych).

V.

Ustanowienie zinstytucjonalizowanych form artykulacji interesów środowisk osób niepełnosprawnych (dialogu społecznego) i mechanizmów kontroli wykonywania zobowiązań państwa w zakresie ochrony ich praw. Utworzenie stałej rady (komisji) na
szczeblu rządowym odpowiedzialnej za opiniowanie rządowych projektów aktów

11

Wzorem może być rozwiązanie brytyjskie: osobą odpowiedzialną za koordynację polityki na rzecz osób z
niepełnosprawnościami jest Minister ds. Osób Niepełnosprawnych (The Minister for Disabled People), działający
w ramach Ministerstwa Pracy i Emerytur (Department for Work and Pensions) i kierujący biurem ds.
niepełnosprawności (The Office for Disability Issues – ODI), głównym zadaniem brytyjskiego pełnomocnika jest
współpraca z innymi ministerstwami w obszarze działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
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prawnych i programów polityki społecznej, za monitorowanie i ocenianie realizacji polityki publicznej wobec niepełnosprawności. Powołanie analogicznych rad przy organach administracji samorządowej, które opiniowałyby realizację polityki publicznej
wobec osób niepełnosprawnych na szczeblu regionalnym i lokalnym. Zadaniem tych
gremiów byłoby także kształtowanie świadomości prawnej instytucji publicznych wobec ich zobowiązań w zakresie realizacji zadań na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych.
Gremia te powinny pełnić funkcję stałego kanału komunikacji ze środowiskiem osób
niepełnosprawnych w celu przekazywania opinii i ocen dotyczących praktyki funkcjonowania instytucji publicznych odpowiedzialnych za wsparcie niepełnosprawnych. Niezbędne jest w związku z tym zwiększenie ich uprawnień. Również pełnomocnicy prezydentów miast i starostów ds. osób niepełnosprawnych powinni mieć większą instytucjonalną niezależność.
VI.

Uproszczenie prawa. Wymaga to przeprowadzenia przeglądu obowiązujących regulacji
prawnych na poziomie prawa powszechnie obowiązującego (ustawy i rozporządzenia) i
różnych aktów prawa wtórnego, regulaminów i przepisów wewnętrznych rozmaitych
instytucji, które wyznaczają procedury stosowane w konkretnych przypadkach udzielania wsparcia. Celem takiego przeglądu winna być modyfikacja języka używanego w
przepisach, a także wydanie instrukcji dla beneficjentów ułatwiających posługiwanie się
przez nich przepisami prawa przy załatwianiu różnych spraw w instytucjach publicznych. W odniesieniu do regulacji ustawowych należy dążyć do wprowadzenia zasady
konstruowania przepisów o charakterze opcjonalnym, elastycznym, które pozostawiałyby margines swobody władzom lokalnym co do konkretnych działań.

VII.

Wprowadzenie horyzontalnej zasady testu praw osób niepełnosprawnych do tworzenia
oraz wdrażania polityk publicznych w różnych dziedzinach życia. Powinno to prowadzić do lepszego uwzględnienia potrzeb osób niepełnosprawnych przy opracowywaniu
konkretnych rozwiązań zarówno w sferze usług publicznych (np. karty miejskie wspierają głównie rodziny wielodzietne, a pomijają osoby niepełnosprawne itd.), jak i w sferze usług komercyjnych (np. wprowadzanie interfejsów dla niepełnosprawnych w Internecie czy usługach teleinformatycznych).

VIII.

Polityki związane z niepełnosprawnością powinny być znacznie silniej integrowane (np.
przejście między edukacją a rynkiem pracy). Warto wspierać programy i rozwiązania,
które zwiększają szanse na integrację i dostosowanie systemu wsparcia niejako „od do119

Instytucjonalne uwarunkowania sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce

łu”, tj. od poziomu beneficjenta. Przykładem takich działań może być prowadzone
przez PFRON programy Student i Student II, a także rozwiązanie w postaci asystenta
osoby niepełnosprawnej.
Za wprowadzeniem wszystkich zaproponowanych powyżej modyfikacji prawa, a przede wszystkim praktyki kształtowania polityki publicznej w Polsce stoi idea doprowadzenia do
zmiany jakości życia osób niepełnosprawnych, umożliwienie ich powszechnego udziału w sferze publicznej. Zmianę tę ujmować można w dwóch wymiarach:


Indywidualnym – celem jest osiągnięcie takiego stanu rzeczy, w którym konkretna osoba,
uzyskując jednolite orzeczenie o niepełnosprawności, nabiera uprawnienia do świadczeń
społecznych, o realizację których może się prawomocnie zwracać od odpowiednich instytucji publicznych; orzeczenie winno również zawierać wskazania dla zindywidualizowanych programów rehabilitacji zawodowej i działań aktywizujących.



Społecznym – celem jest osiągnięcie takiego formatu polityk publicznych – krajowych,
regionalnych i lokalnych – który będzie zawierał zaplanowany komponent uwzględniania
potrzeb osób niepełnosprawnych i zapewnienia im dostępności różnych form aktywności.
W tym kontekście rozważyć należy utworzenie – wzorem wielu krajów UE czy też Au-

stralii i Kanady – odrębnej państwowe administracji do spraw niepełnosprawności. W
praktyce oznaczałoby to powołanie wyodrębnionych służb społecznych od szczebla rządowego
po lokalny, których zadania obejmowałyby:


stanowienie i weryfikacja przestrzegania standardów usług publicznych i komercyjnych dla
osób niepełnosprawnych;



prowadzenie ośrodków doradztwa psychologicznego i pedagogicznego; organizacja służby
asystentów osób niepełnosprawnych;



zarządzanie długoletnimi programami w zakresie rehabilitacji i aktywizacji osób niepełnosprawnych; zapewnienie ciągłości i trwałości rezultatów projektów; upowszechnianie dobrych praktyk;



doradztwo dla instytucji publicznych, organizacji komercyjnych w sprawach dotyczących
realizacji standardów dostępności i uczestnictwa osób niepełnosprawnych;



programowanie i zarządzanie kampaniami społecznymi.
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CZĘŚĆ II.
POMIĘDZY DEKLARACJAMI A REALIAMI. WYBRANE OBSZARY WSPARCIA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

121

Instytucjonalne uwarunkowania sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce

Edukacja
Edukacja jest podstawowym instrumentem integracji społecznej osób niepełnosprawnych. Jak wskazują badania prowadzone w ostatniej dekadzie (Gąciarz, Giermanowska, 2009;
Gąciarz 2010) uzyskanie wykształcenia na co najmniej średnim poziomie poprawia znacząco
szanse osoby niepełnosprawnej na rynku pracy, a także koreluje korzystnie z jej ogólną sytuacją życiową. Jest to najlepszy instrument pozwalający tym osobom na normalne wykonywanie
ról społecznych i zawodowych, dający szanse na samodzielne życie. Edukacja osób niepełnosprawnych należy też do najwyżej ocenianych usług publicznych świadczonych na rzecz tego
środowiska. Zasadniczo wysoko oceniane są kompetencje kadry nauczycielskiej, wyposażenie
szkół i system dowozu dzieci.
W opinii uczestników badań, przeprowadzonych w ramach projektu, edukacja zasługuje
na opinię dziedziny, w której dało się zauważyć najwięcej pozytywnych zmian przez ostatnie
20 lat. Należą do nich w szczególności formalne otwarcie szkół masowych dla uczniów niepełnosprawnych, funkcjonowanie szkół i klas integracyjnych, a także wymóg respektowania przez
wszystkie szkoły orzeczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wyraźnie zauważalne jest
także dostosowanie i otwarcie szkół wyższych na studentów niepełnosprawnych. Zgodnie z
często wyrażaną przez rozmówców opinią istnieje wyraźny kontrast między wsparciem dostępnym w okresie nauki szkolnej a sytuacją osoby niepełnosprawnej po zakończeniu nauki i podejmującej próby wejścia na rynek pracy. Zazwyczaj dość wysoko oceniane i uznawane za
potrzebne jest szkolnictwo specjalne, zwłaszcza jeśli treści kształcenia są dostosowane do możliwości i potrzeb osób niepełnosprawnych (np. jeśli dużą część edukacji poświęca się na szkolenie zawodowe).
Pomimo tego ogólnego pozytywnego bilansu, wiele środowisk i liczni eksperci wyrażają przekonanie, że uprawnienia uczniów niepełnosprawnych mają głównie charakter formalny,
bo w praktyce nie ma możliwości skorzystania z nich. Krytyka wskazuje na fakt, że system
edukacji ciągle prowadzi do segregacji, spychając osoby niepełnosprawne do szkół specjalnych
lub klas integracyjnych. W konsekwencji szkoła w większości wypadków nie zaspokaja potrzeb edukacyjnych tych osób i nie umożliwia im rozwoju własnych zdolności i umiejętności,
które mogłyby stanowić podstawę samodzielności życiowej. Osoby niepełnosprawne kształcą
się tam, gdzie im się to oferuje, a nie tam, gdzie chciałyby. Konieczna jest przebudowa systemu
edukacji w Polsce umożliwiająca włączenie tych osób w główny nurt kształcenia. Potrzebne
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jest przede wszystkim dopracowanie istniejących rozwiązań w kierunku zapewnienia bardziej
kompleksowego i zintegrowanego wsparcia: od momentu wczesnej diagnozy po ukończenie
edukacji przez uczniów przygotowanych do rynku pracy i jak największej samodzielności
(Lejzerowicz 2013).
Spośród różnych aspektów funkcjonowania oświaty, generalnie dobrze oceniane jest
przygotowanie nauczycieli. Wielu rozmówców wyrażało opinię, że formalne przygotowanie
nauczycieli pracujących w szkołach specjalnych jest znakomite (należy wręcz do najlepszych
w Europie). Typowe jest ukończenie przez nauczycieli co najmniej dwóch kierunków studiów
(najczęściej przedmiotu kierunkowego i oligofrenopedagogiki), a także posiadanie nawet kilku
dyplomów ze studiów podyplomowych czy szkoleń specjalistycznych. Wykształcenie nie jest
jednak gwarancją rzeczywistego przygotowania do zawodu. Poza faktycznym „powołaniem”
do wykonywania tego zawodu problemem jest praktyka kształcenia na studiach („Na pewno są
to osoby, które nie mają praktycznego przygotowania. Mają mało kontaktu, mało doświadczeń.
Nie mają żadnego warsztatu. Zupełnie. Przychodzą do pracy z dziećmi tak naprawdę mają
głowę nabitą jakąś teorią, ale nie będziemy dzieciom wykładać teorii pedagogicznych, ani historii wychowania (…) tylko stajemy wobec grupy i trzeba umieć zaśpiewać…”). Problem poziomu przygotowania nauczycieli i motywacji do pracy z uczniami niepełnosprawnymi dotyczy
w znacznie większym stopniu szkół ogólnodostępnych. W sytuacji zmniejszającej się liczby
uczniów w szkołach, a w konsekwencji także nauczycielskich etatów, „rozwiązaniem” bywa
zdobywanie przez nauczycieli uprawnień, a później uzupełnianie etatów pracą z dziećmi niepełnosprawnymi. Kwestią otwartą jest jednak to, jak bardzo ten rodzaj motywacji do zdobycie
właściwego przygotowania merytorycznego wpływa na zaangażowanie w pracę z dziećmi niepełnosprawnymi, zwłaszcza w przypadku nauczycieli z wieloletnim stażem i utrwalonymi nawykami. Pod znakiem zapytania w takiej sytuacji pozostaje też realna i merytoryczna kontrola
nad pracą nauczycieli, zwłaszcza że może się ona sprowadzać głównie do monitorowania strony formalnej (np. przygotowania indywidualnych programów nauczania, które mogą pozostawać jedynie na papierze).
Innym problemem jest niewystarczające przygotowanie nauczycieli, którzy uczą w
szkołach ogólnodostępnych i nie mają wykształcenia w zakresie pedagogiki specjalnej. Ich
kompetencje do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi (przy całym zróżnicowaniu i specyfice
potrzeb edukacyjnych), a także umiejętność rozpoznawania i reagowania na niepokojące zachowania, które mogą być czynnikami decydującymi o wczesnej diagnozie, są najprawdopodobniej dość ograniczone („Jest ciężko z nauczaniem zintegrowanym w klasach 1 – 3. To jest
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okres, kiedy te dzieci powinny był wyłuskane i szybko powinna iść interwencja. To są lata stracone, ponieważ to się mieli wokół tego (tak jak w przypadku zespołu Aspergera), że dziecko jest
niewychowane, niegrzeczne, rozbestwione. Nikt nie patrzy na jego objawy neurologiczne, że nie
jest w stanie złapać łyżki prawidłowo, zatyka sobie uszy, bo ma nadwrażliwość słuchową, czy
dotyk go boli. On o tym informuje, ale jest to interpretowane jako złe zachowanie”).
Opinie dotyczące szkolnictwa integracyjnego i edukacji włączającej są ambiwalentne.
Dominuje poparcie samej idei, jednak obwarowane dwoma ważnymi zastrzeżeniami: że dobra
idea jest często realizowana niewłaściwie (np. w klasie znajdują się dzieci z „niepasującymi”
do siebie niepełnosprawnościami) oraz, że dla części dzieci bardziej korzystne jest szkolnictwo
specjalne (zwłaszcza dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębszym niż lekki). Opinie na ten temat można streścić w zdaniu: idea jest zasadniczo słuszna, ale nie powinna
być wdrażana mechanicznie.
Integracyjny efekt takich rozwiązań jest także często podważany przez wykluczające
reakcje innych dzieci. W efekcie trudno jednocześnie zrealizować dwa ważne pozakształceniowe cele edukacji: integrację i wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów niepełnosprawnych. Dużą trudnością jest dostosowanie programu, wymagań i konkretnej pomocy do
potrzeb dzieci z różnymi dysfunkcjami, zwłaszcza intelektualnymi. Większość naszych informatorów twierdziła, że o ile uczniowie niepełnosprawni fizycznie z pewnością mogą skorzystać na integracji, o tyle już niekoniecznie dotyczy to uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu wyższym niż lekki. Wskazywano, że może się to dla nich wiązać z obniżeniem
samooceny i nasileniem poczucia inności od rówieśników. Nie są wyjątkiem sytuacje, gdy uczniowie niepełnosprawni intelektualnie stają się po prostu obiektem żartów pełnosprawnych
dzieci (co nie zawsze spotyka się z właściwą reakcją nauczycieli). Również rodzice dzieci pełnosprawnych nie zawsze pozytywnie odnoszą się do obecności tych dzieci w szkole. W takich
warunkach dochodzi raczej do nasilenia izolacji niż integracji.
Problemem klas integracyjnych są duże różnice między dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Bywają one tak odmienne, że nawet wsparcie nauczyciela wspomagającego nie może doprowadzić do wyrównania szans („Jeżeli w klasie integracyjnej jest 5 osób z
orzeczeniami i będzie tak: jeden autysta, jeden niedowidzący, trzeci niedosłyszący, czwarty z
porażeniem mózgowym na wózku, z przyruchami, neurologicznie zaburzony i jeszcze piąty
umiarkowany dzieciak niżej funkcjonujący intelektualnie. Żeby ten pedagog specjalny ze skóry
wychodził nie jest w stanie w tak różnorakiej grupie każdemu temu dziecku pomóc, w tym co
nauczyciel masowy mówi na określonym poziomie”).

Polityka społeczna w działaniu.

Zdecydowanie większe problemy z dostosowaniem metod pojawiają się w szkołach
ogólnodostępnych, w których nie ma nauczycieli wspomagających (choć mogą do nich uczęszczać dzieci niepełnosprawne), a pracujący tam nauczyciele nie zawsze są odpowiednio przygotowani do pracy z dziećmi z różnymi potrzebami. Wskazywano również, że decyzja rodziców o
wysłaniu dziecka do szkoły integracyjnej lub masowej bywa uwarunkowana przede wszystkim
ich aspiracjami (być może także trudnością pogodzenia się z niepełnosprawnością dziecka) i w
niewielkim stopniu opiera się na kompetentnej i wielostronnej diagnozie jego potrzeb i możliwości. Niezależnie od rodzaju formalnego orzeczenia, decyzja o skierowaniu dziecka do tego
rodzaju placówki powinna być bardzo zindywidualizowana.
W opinii wielu ekspertów część szkół decyduje się na klasy integracyjne głównie z powodu ich większej opłacalności, a rodzice z powodu trudności z pogodzeniem się z niepełnosprawnością dziecka i nierealistycznych oczekiwań.
W opiniach respondentów zdecydowanie dominowało przekonanie, że szkoły specjalne
są potrzebne. Wskazywano, że ciągle funkcjonujący stereotyp szkół specjalnych jako „gorszych” jest wprawdzie uporczywie podtrzymywany w opinii społecznej, ale jest nieadekwatny.
Podstawową zaletą szkół specjalnych jest zapewnianie uczniom edukacji najlepiej dostosowanej do ich potrzeb oraz dawanie szansy na przebywanie w środowisku osób podobnych do siebie, w którym czują się dobrze i które buduje ich pozytywną samoocenę. Wielu rodziców przekonuje, że w szkołach specjalnych ich dzieci czują się najlepiej („Szkoła specjalna jest ofertą
specjalną – małe grupy, odpowiednie metody, pomoce, szanse, aby zrobili maksimum uczniowie tych szkół. (…) Mieliśmy matki, które po roku pobytu dziecka niepełnosprawnego prosiły o
zapisanie ich innych dzieci, które sobie nie radziły, bo tak były zadowolone z jakości szkolenia.
(…). Widzimy, że dzieciaki które od początku chodzą do szkoły specjalnej, tzn. od szkoły podstawowej lepiej sobie radzą później niż te, które przyszły później z utrwalonymi mechanizmami
funkcjonowania jako osoba gorsza”).
O roli szkolnictwa specjalnego najlepiej świadczyć skala problemów, jakie stają przed
absolwentami i ich rodzicami. Rozmówcy wskazywali, że dzieci przyzwyczajone do bezpiecznego i akceptującego środowiska mogą zderzać się ze światem, który jest znacznie mniej
wspierający (nie ma jednak pewności, czy wcześniejsze „zahartowanie” poprawiłoby tę sytuację). Jeszcze większym problemem jest znalezienie takich form aktywności, które utrwalałyby
pozytywne efekty edukacji szkolnej. Niestety zjawisko próżni społecznej po zakończeniu edukacji szkolnej jest powszechnym zagrożeniem, w odniesieniu do którego istnieje niewiele dostępnych form przeciwdziałania.
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Pozytywne opinie dominują w odniesieniu do obszaru szkolnictwa wyższego. Jedną z
najbardziej pozytywnie ocenianych zmian w zakresie likwidacji barier w edukacji jest zwiększenie dostępu do wyższej edukacji. Zauważalna jest coraz większa liczba studiujących osób
niepełnosprawnych, działalność biur ds. studentów niepełnosprawnych czy dostosowanie w
obszarze infrastruktury. Badania i opinie informatorów potwierdzają, że studenci niepełnosprawni spotykają się z zasadniczo pozytywną reakcją ze strony innych studentów i wykładowców. Wiele barier zmniejszyło się także wraz z popularyzacją nowych technologii (urządzenia
udźwiękawiające czy zamieniające alfabet łaciński na alfabet Braille’a, możliwość nagrywania
wykładów, platformy internetowe typu Moodle). Szczególnie pozytywne opinie dotyczyły zakończonego już programu „Student” prowadzonego przez PFRON („Program STUDENT to
jest chyba jedna z rzeczy, która bardziej wyszła. Bo faktycznie ci, którzy spełniali kryteria, dostali dofinansowanie do kosztów ponoszonych na studiach. To jest świetna sprawa (…) Rzeczywiście to jest taki program, który wielu osobom ułatwił, umożliwił dostęp do podnoszenia kwalifikacji, żeby skończyć studia, szkoły policealne. On ma jeden minus, że pieniądze są oddawane
z dołu, czyli osoba już poniosła jakieś wydatki pod koniec semestru. Są osoby, które nie mają
środków, aby ich wyłożyć, nie są operatywne, aby z uczelnią się jakoś dogadać i po prostu takie
osoby nie decydują się na studia”). Pozytywny efekt podejmowania kształcenia na poziomie
wyższym nie sprowadza się tylko do efektów poznawczych czy zwiększenia szans na zatrudnienie, ale ma też walor pogłębiania integracji społecznej.
W wypowiedziach informatorów pojawiły się także spostrzeżenia krytyczne dotyczące
działania biur ds. osób niepełnosprawnych, mimo wielu przykładów ich sprawnego działania.
Wskazywano, że bywają one także obarczone przerostem administracyjnym i uczelnianą biurokracją (czasami duża część ich środków jest wydawana na szkolenia pracowników, a świadczone wsparcie jest mało efektywne). Na uczelniach nadal utrzymują się problemy barier architektonicznych, zbyt mało budynków uczelnianych (zwłaszcza starych, zabytkowych) jest przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Problemy dotyczą również studentów niepełnosprawnych, którzy często mają poważne niedostatki umiejętności wynikające z
wcześniejszych etapów edukacji. Pozytywne znaczenie wykształcenia wyższego dla aktywności zawodowej osoby niepełnosprawnej jest w wielu wypadkach osłabiane wskutek doboru
kierunku studiów, a także charakteru motywacji do podjęcia studiów.
Pomimo pozytywnej oceny dorobku edukacji dla niepełnosprawnych nadal dostęp do
edukacji dla tej kategorii osób jest w Polsce ciągle kwestią problematyczną. Źródłem wielu
problemów jest rozbieżność między formalnymi uprawnieniami a faktyczną dostępnością i
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jakością wsparcia. Zgodnie z prawem dzieci niepełnosprawne lub ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi mają prawo do korzystania z nauczania w szkołach integracyjnych, ogólnodostępnych lub specjalnych, lub też do nauczania indywidualnego. Szkoły mają obowiązek respektowania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, a samorządy w przypadku niektórych orzeczeń powinny zapewniać transport dzieci do szkoły. W praktyce te możliwości są
ograniczone. Przede wszystkim szkół i oddziałów integracyjnych jest stosunkowo niewiele.
Duże znaczenie ma wielkość miejscowości (inna jest sytuacja w dużych miastach, a zupełnie
inna w małych miastach czy na wsiach), ponieważ do utworzenia klasy integracyjnej w praktyce potrzeba kilkoro dzieci („Ja składałam wniosek do 17 szkół i odpowiedziała mi jedna /…/, to
jest wizja dwugodzinnej jazdy. To jest makabryczne. Jeśli chodzi o oświatę, to chodzi o to, żeby
była jak najbliżej domu. Spotykamy się z rodzicami głównie na turnusach, z całej Polski są ludzie, i opowiadają, jakie mają problemy, że nie chcą dzieci przyjąć do przedszkola, że w regionie jest jedno przedszkole, i dziecko się tam nie dostanie, trzeba je wozić 50-60 km. /…/ Ale
przy odmowie uzasadnienie jest nijakie.). Mimo że w teorii szkoły powinny uwzględniać orzeczenia o specjalnych potrzebach edukacyjnych wykraczających poza podstawy programowe, w
praktyce dość często potrzebne wsparcie nie jest oferowane albo jego zakres jest zbyt mały
(„Nasi rodzicie skarżą się, że te ich dzieci z orzeczeniami, mają owszem różne zajęcia, ale to
jest troszeczkę fikcja i na papierze (…) mówią, że owszem te zajęcia dzieci miały, ale na przykład te zajęcie korekcyjno-kompensacyjne (…) dzieci mają, na przykład, po pięcioro. To nie ma
sensu. Albo logopedia po troje. To też nie ma sensu. Więc te zajęcia niby są. One na papierze
się odbywają i nie można zarzucić szkole, że ich nie ma, ale dzieci z tego na pewno nie skorzystają”).
Niedostosowanie oferty edukacyjnej przejawia się także w związku z egzaminami.
Przykładowo egzaminy zawodowe zdawane przez uczniów niepełnosprawnych intelektualnie
zawierają dodatkowe wymogi, które są dla nich bardzo trudne do spełnienia (są zdawane przed
zewnętrznymi egzaminatorami, a więc bardziej stresujące). Z kolei dzieci autystyczne mają
problem z tematami sformułowanymi językiem poetyckim. Dostosowanie edukacji, które
obejmuje dostosowanie programu czy pomoc nauczyciela wspomagającego w klasie szkolnej,
ale nie zapewnia tego rodzaju wsparcia w czasie egzaminu, trzeba uznać za niepełne.
W wypowiedziach informatorów pojawiło się bardzo wiele opinii wskazujących na
wpływ, jaki na sytuację uczniów niepełnosprawnych mają problemy finansowe systemu oświaty. W związku z niżem demograficznym i sposobem dystrybuowania subwencji oświatowej
pojawia się swego rodzaju „popyt” na uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności, dla któ127
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rych szkoły otrzymują więcej środków z subwencji oświatowej. Jednocześnie nie ma gwarancji, że środki będę faktycznie wydane na rzecz uczniów niepełnosprawnych, a zamiast tego nie
posłużą do podreperowania budżetów szkół. Nie trzeba dodawać, że tego rodzaju praktyka nie
sprzyja zaspokojeniu potrzeb uczniów niepełnosprawnych. Pojawił się także wątek odmiennej
sytuacji oraz rywalizacji szkół publicznych i niepublicznych. Szkoły niepubliczne nie są zobowiązane do przestrzegania regulacji zawartych w Karcie Nauczyciela i dostają subwencję bezpośrednio. Do szkół publicznych środki przeznaczane na uczniów niepełnosprawnych niekoniecznie trafiają, bo nie zawsze są przekazywane przez gminy (/…/ zapis subwencji oświatowej. Dziecko z różnymi rodzajami zaburzeń, z autystycznymi dostają najwyższą wartość 5. Teoretycznie pieniądze są przeznaczone na nauczanie, rewalidacje i wszelkie działania, które powinny odbywać się na terenie szkoły. Teoretycznie ten pieniądz idzie za dzieckiem, praktycznie
trafia do gminy i traktowany jako dochód własny gminy. Chcemy zmienić zapis i spowodować,
że gmina nie będzie otrzymywał tych pieniędzy, tylko żeby trafiały do szkoły”).
Bardzo różnie są przygotowane szkoły pod względem infrastruktury i jakości pomocy
dydaktycznych. Część respondentów pracujących w szkolnictwie twierdziła, że właściwie nie
ma żadnych zastrzeżeń do przygotowania swoich placówek (łącznie z wyposażeniem ich w
tablety, urządzenia do biofeedbacku i sale do integracji sensorycznej). Zdaniem badanych dużą
rolę w wyposażeniu szkół odegrała możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków
unijnych, Szwajcarskiego Instrumentu Finansowego oraz programów ministerialnych. Choć nie
jest idealnie, to w ostatnich latach zaszło bardzo wiele pozytywnych zmian i wszystkie poważniejsze potrzeby są zaspokajane. Niemniej jednak w wielu miejscach ciągle utrzymują się poważne bariery infrastrukturalne (np. brak windy w szkole specjalnej, w której uczą się dzieci
poruszające się na wózkach) i związane z bardzo niskim budżetem na podstawowe pomoce
dydaktyczne. Wśród problemów w tym obszarze – poza brakiem środków – wymieniano niską
jakość i wysokie ceny pomocy dydaktycznych. Naturalne problemy wynikają także z rozbieżności potrzeb dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. O ile więc poziom dostosowania w
szkolnictwie specjalnym i integracyjnym można uznać za zadowalający, to poziom dostosowania szkół masowych jest znacznie niższy. Obiektywnie trzeba jednak stwierdzić, że brak jest w
tym względzie rzetelnych danych, co samo w sobie jest poważnym problemem.
Dostęp do edukacji i uzyskiwanie właściwych efektów nauczania osób niepełnosprawnych stanowi źródło jednej z barier społecznych, najbardziej ograniczających szanse życiowe
tej kategorii osób. Choć wspólne kształcenie osób niepełnosprawnych i sprawnych jest gwarantowane przez ustawę o systemie oświaty (i w rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z
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dnia 17 listopada 2010 roku), to pozostaje ono nadal tylko teoretyczną możliwością, gdyż z
powodu wielu ograniczeń instytucjonalnych, materialnych i społecznych (stereotypy i uprzedzenia) w praktyce nie jest ona realizowana. Dalej funkcjonuje system kształcenia dzielący
szkoły na specjalne, integracyjne i ogólnodostępne, który wymaga segregacji uczniów na przypisywanych do jednego z typów szkół. Powoduje to często negatywne skutki indywidualne,
odnoszące się do wiedzy i umiejętności uzyskiwanych przez osoby niepełnosprawne, a także
społeczne, odnoszące się do braku zrozumienia ich potrzeb i możliwości funkcjonowania w
społeczeństwie. Poprawa położenia osób niepełnosprawnych w Polsce wymaga poważnych
zmian w podejściu do ich kształcenia na wszystkich etapach życia. Najprościej można to ująć
w formule: należy dostosować edukację do potrzeb osób niepełnosprawnych, a nie potrzeby osób niepełnosprawnych do dostępnej edukacji.
Jednak najważniejszym problemem, którego istnienie znacznie obniża wartość
efektywnej edukacji, jest kwestia „co dalej po szkole?”. O ile dostęp do edukacji wyższej
jest jednym z lepiej funkcjonujących obszarów wsparcia, o tyle zupełnie inaczej wygląda dostęp do kształcenia ustawicznego. Właściwie dostępne są one jedynie w formie kursów dla
osób bezrobotnych, a i ta oferta jest zbyt skąpa („Na pewno przydałby się taki system, jak uniwersytet trzeciego wieku, uniwersytet dla niepełnosprawnych”). Mimo wszystkich niedostatków okres edukacji szkolnej i studiów wyższych jest zdecydowanie czasem, w którym osoby
niepełnosprawnych otrzymują najwięcej wsparcia. Zakończenie edukacji często wiąże się z
radykalnym pogorszeniem możliwości rehabilitacji społecznej. Z punktu widzenia osób niepełnosprawnych ta zmiana bywa dramatyczna, z punktu widzenia efektywności wykorzystania
publicznych środków oznacza ona marnotrawstwo już osiągniętych rezultatów („/…/ pieniądze
pakowane w wypłacanie pieniędzy nauczycielom, którzy pracują z naszymi wychowankami, są
pieniędzmi wyrzuconymi w błoto. Bo przez naście lat prowadzi się w tych oddziałach rewalidacyjno-wychowawczych, po czym zamyka się w DPS, lub siedzą w domu, bo nie ma dla nich
pracy, nikt się nie otwiera na rynku otwartym. (…) Nasi rodzice przeżywali tutaj dramat, bo
25–latkowie odchodzili, co robić dalej”).
Osoba niepełnosprawna intelektualnie, kończąca edukację w wieku 24 lat albo osoba na
wózku czy niewidoma kończąca studia wyższe, często stają przed poważnym i często nierozwiązywalnym problemem znalezienia pracy lub innej formy aktywności społecznej, która będzie miała podobnie pozytywny wpływ na ich społeczne funkcjonowanie. Rozbudzone nadzieje zderzają się w takich sytuacjach z dojmującą twardą rzeczywistością. W tle ogólnie trudnej
sytuacji na polskim rynku pracy, jeszcze wyraźniej widać problem niewystarczającego dosto129
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sowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy i braki w zakresie doradztwa zawodowego
dla osób niepełnosprawnych. Konieczne jest zatem opracowanie i wdrożenie programów służących podtrzymaniu pozytywnych efektów edukacji po jej zakończeniu, głównie przez udział w
rynku pracy oraz dodatkowo przez kształcenie ustawiczne.
Z racji swoich kompetencji merytorycznych szkoła mogłaby w większym zakresie służyć rodzicom wsparciem informacyjnym, szczególnie w zakresie istniejących możliwości edukacyjnych i zawodowych. Może także pokazywać pozytywne przypadki i skalę osiągnięć
dziecka, możliwe do zdobycia pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego wsparcia.
Lepsze przygotowanie dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawnościami do pracy
zawodowej może się realizować dzięki właściwemu wyborowi kierunków kształcenia (np.
przygotowywanie do zawodów, na które jest duży popyt). Wskazane jest także wprowadzenie
ułatwień w tworzeniu pracowni zawodowych (obecnie są kosztowne w utrzymaniu, a jednocześnie muszą spełniać wyśrubowane i nie zawsze uzasadnione standardy), większej dostępności
szkół zawodowych z internatem, a także ułatwień w realizowaniu praktyk zawodowych poza
szkołą, w zakładach pracy. Warto także na jeszcze szerszą skalę wprowadzać doradztwo zawodowe w szkołach, które znając uczniów potrafią lepiej dostosować do nich tego rodzaju usługi.
Dodatkowym rozwiązaniem może być wprowadzenie suplementów do dyplomów, które tworzyły dokładniejszy profil absolwentów, opisując ich umiejętności i mocne strony, ale także
specjalne potrzeby.
Wdrażanie idei integracji nie powinno odbywać się mechanicznie i bez brania pod uwagę rzeczywistej skali różnorodności potrzeb. Uwagi wymaga m.in. dobór dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawnościami do klas integracyjnych (nie powinny mieć potrzeb edukacyjnych wymagających rozbieżnych metod dydaktycznych) oraz kontrola liczebności takich klas.
Z kolei dla funkcjonowania dzieci niepełnosprawnych w szkolnictwie włączającym zdecydowanie korzystne byłoby zapewnienie wsparcia nauczycieli wspomagających.
Wysokość subwencji oświatowej jest mechanizmem dość skutecznie motywującym
szkoły do przyjmowania dzieci niepełnosprawnych, jednak powinna ona mieć większe przełożenie na rzeczywiste wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Realna jakość kształcenia w takich placówkach powinna być kontrolowana przy użyciu adekwatnych, a
nie tylko formalnoprawnych procedur. Uwagi wymaga także przekazywanie środków szkołom
publicznym przez samorządy i likwidacja istniejących w tym względzie nieprawidłowości.
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Zmiany w edukacji osób niepełnosprawnych muszą być dobrze przygotowane. Spełnienie warunków materialnych to nie wszystko, istotne jest przede wszystkim wypełnienie warunków organizacyjnych i merytorycznych: przygotowanie nauczycieli, pedagogów, psychologów,
personelu pomocniczego, przeprowadzenie konsultacji społecznych. Istotna jest także gotowość do włączenia się wszystkich zainteresowanych stron: samorządowców, nauczycieli, rodziców i dzieci. Wdrożenie idei szkoły włączającej jest zadaniem długoterminowym. Biorąc
pod uwagę uwarunkowania finansowe, organizacyjne i społeczne obecnego stanu oświaty w
Polsce, będzie to oznaczało konieczność rozłożenia projektu na wiele etapów, realizację szeregu przedsięwzięć pilotażowych oraz przeprowadzenia kampanii społecznej na rzecz wsparcia
tej idei. Na poziomie konkretnych rozwiązań oznacza to m.in. zwiększenie dostępności do
szkół i klas integracyjnych oraz do szkół specjalnych blisko miejsca zamieszkania, dalsze ułatwianie w transporcie dzieci do szkół, zapewnienie dostępu do odpowiednich pomocy dydaktycznych (w tym podręczników), pomoc dla nauczycieli w opracowywaniu indywidualnych
programów kształcenia oraz ściślejszą kontrolę nad ich realizacją. Konieczne jest także dostosowanie procedur egzaminacyjnych do możliwości uczniów niepełnosprawnych.
Zasadniczym dylematem, który wymaga poważnej debaty społecznej, jest dylemat,
czy dążyć do pełnego wdrożenia modelu szkoły włączającej czy zachować obecny wieloskładnikowy model szkolnictwa dla dzieci niepełnosprawnych. Z jednej strony, ratyfikacja
Konwencji ONZ obliguje do starań na rzecz upowszechniania modelu edukacji włączającej. Są
w Europie przykłady zastosowania zasady pełnego włączenia uczniów z różnymi niepełnosprawnościami do nauczania w szkołach ogólnodostępnych (Włochy). Z drugiej strony wiele
krajów, nawet tych znanych z realizowania silnie prointegracyjnej polityki wobec osób niepełnosprawnych, zachowuje wielotorowość ścieżek edukacyjnych dla dzieci z różnymi rodzajami
niesprawności, w szczególności jeśli dotyczy to dysfunkcji intelektualnych czy psychicznych.
Biorąc pod uwagę kwestie kulturowe, skalę istniejących ciągle stereotypów i uprzedzeń wobec
dzieci niepełnosprawnych, wydaje się, że w Polsce przedwczesne byłoby forsowanie modelu
edukacji, w którym szkoła powszechna jest jedynym miejscem kształcenia dzieci niepełnosprawnych. Choć bezsprzecznie należy dążyć do zwiększania zakresu stosowania takiego rozwiązania, pozostawiając jednak decyzje co do miejsca nauczania konkretnego dziecka niepełnosprawnego do indywidualnego rozstrzygnięcia rodzicom w konsultacji ze specjalistami z
zakresu psychologii i pedagogiki specjalnej.
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Główne rekomendacje:
Realizacja idei szkoły włączającej dotyczy przede wszystkim szkół podstawowych i

I.

gimnazjów, w których powinny nastąpić najpoważniejsze zmiany w tym zakresie.
Wymaga to:
a) Przygotowania odpowiednich programów nauczania, metodyki i pomocy dydaktycznych, które zapewnią uczniom niepełnosprawnym udział w normalnych zajęciach
szkolnych i spełnianie normalnych wymogów w procesie kontroli wyników nauczania.
Konieczne jest lepsze dostosowanie programów i pomocy dydaktycznych do potrzeb
uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności.
b) Przygotowania wszystkich nauczycieli do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi i w zakresie komunikacji alternatywnej, zapewnienie stałej pomocy pedagogicznej, metodycznej i psychologicznej dla nauczycieli prowadzących zajęcia z
udziałem uczniów niepełnosprawnych. Programy studiów nauczycielskich powinny w
odpowiednim zakresie przygotowywać do pracy z uczniami o różnych rodzajach niepełnosprawności. Dobrym rozwiązaniem w edukacji integracyjnej i włączającej byłoby
zwiększenie liczby i udziału w nauczaniu asystentów uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Są oni zwłaszcza potrzebni na etapie aklimatyzacji uczniów w
szkole.
c) Zobligowania szkół ogólnodostępnych, po wcześniejszym ich przygotowaniu organizacyjnym i funkcjonalnym, do przyjmowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz stworzenia mechanizmów finansowania kształcenia ucznia z takimi potrzebami w dowolnej szkole (opłacenie dostosowań i dodatkowych wynagrodzeń dla
nauczycieli).
d) Zapewnienia indywidualizacji kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi opartej na specjalnie opracowanych programach nauczania i ścieżkach kształcenia. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi powinni mieć możliwość
dostosowywania zakresu edukacji do swoich potrzeb na podstawie konsultacji ze specjalistami z zakresu psychologii i pedagogiki.
II.

Rozwinięcie systemu wspierania nauczycieli, rodziców i przedstawicieli władz samorządowych zarządzających szkołami w zakresie metod pracy z uczniami z poszczególnymi rodzajami niepełnosprawności, organizacji i dostosowania szkół, metod współpracy pomiędzy szkołą a rodzicami, np. poprzez utworzenie centrów pomocy dla nau-
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czycieli i szkół – świadczących doradztwo metodyczne i psychologiczne, opracowujących poradniki, programy nauczania dla uczniów z poszczególnymi typami niepełnosprawności i odpowiednie pomoce edukacyjne. Centra takie powinny powstać na
szczeblu regionalnym i lokalnym przy wsparciu MEN (finansowym i programowym).
Szczególną uwagę należy zwrócić na wczesne doradztwo dla rodziców, które pomagałoby wdrożyć odpowiednie oddziaływania już w wieku przedszkolnym. W szkołach
współpracujących z centrami należałoby doprowadzić do powstania zespołów do
opieki nad uczniami niepełnosprawnymi i doradztwa dla rodziców (m.in. dla diagnozowania mocnych i słabych strony dziecka, i ukierunkowywania jego edukacji).
III.

Kształcenie zawodowe wymaga zrewidowania programów nauczania, lepszego ich
dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnymi i do potrzeb rynku pracy. Opracować należy programy nauczania i systemy zewnętrznych egzaminów zawodowych dostosowane do możliwości tych osób i doprowadzić do wyeliminowania ułatwień, które
dyskryminują szanse tych osób na wyższych szczeblach edukacji i na rynku pracy.
Weryfikacji i zmiany wymagają profile kształcenia szkół zawodowych kształcących
osoby z poszczególnymi rodzajami niepełnosprawności, tak aby uzyskały one możliwość nauki w zawodach atrakcyjnych i dających szanse na uzyskanie zatrudnienia
(obecnie kształcą się w mało atrakcyjnych zawodach, bo takie profile oferują szkoły, a
czasem spotyka się też, że w zawodach, w których potem nie mogą pracować ze
względu na rodzaj niepełnosprawności, jaką posiadają czy też w zawodzie, w którym
nie mogą zdawać egzaminu zawodowego). Ze względu na potrzeby uczniów o dużym
stopniu niepełnosprawności konieczne jest utrzymanie zawodowego profilu kształcenia w szkołach specjalnych, zmodyfikowanego według nowoczesnych metod kształcenia i dostosowanych do możliwości uzyskania później pracy w różnych formach.
System kształcenia zawodowego należy uzupełnić o praktyki zawodowe i inne rozwiązania, które wspierałyby orientację zawodową dzieci i młodzieży z różnymi rodzajami niepełnosprawności, a także uczyły radzenia sobie na rynku pracy.

IV.

System finansowania edukacji osób niepełnosprawnych powinien być zindywidualizowany, środki przypisywane konkretnemu uczniowi (rodzinie) i wykorzystywane na
realizowanie programu edukacyjnego, określonego zgodnie z jego potrzebami. Zmiany wymaga również sposób wykorzystywania środków z subwencji oświatowej dla
samorządów przyznawanych do zaspokojania dodatkowych potrzeb związanych z
edukacją uczniów niepełnosprawnych (konieczne jest ich wyodrębnienie i ścisłe przy133
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pisanie wydatkom na dostosowanie szkół, zakup dodatkowego wyposażenia sal szkolnych, pomocy dydaktycznych itp.). Rozważenia wymaga zwiększenie udziału budżetu
państwa (centralnego) w finansowaniu edukacji osób niepełnosprawnych, gdyż gminy
dążą generalnie do ograniczania wydatków na szkoły, bo stanowią one największą
część wydatkową ich budżetów.
V.

Zapewnienie dostępu do szkoleń i kursów osobom niepełnosprawnym na otwartym
rynku usług edukacyjnych. Standardowe szkolenia oferowane na rynku są niedostępne
osobom niepełnosprawnym, przede wszystkim ze względu na bariery infrastrukturalne. Mogą one jedynie uczestniczyć w szkoleniach organizowanych specjalnie dla
określonej grupy z określoną niepełnosprawnością. Wymaga to podjęcia działań na
rzecz egzekwowania dostępności szkoleń dla osób niepełnosprawnych, w szczególności w odniesieniu do kursów finansowanych ze środków EFS i budżetu państwa. W
ramach działań związanych z dostosowaniem systemu edukacji do potrzeb osób niepełnosprawnych należy stworzyć ośrodki szkoleniowe w pełni dla nich dostępne, a
także powołać doradców zawodowych, których zadaniem będzie określanie we
współpracy z nimi możliwych ścieżek kariery zawodowej, tak by trafiały na właściwe
szkolenia.

VI.

Na poziomie szkolnictwa wyższego wskazana jest kontynuacja wysoko ocenianego
programu Student. Uwagi wymaga także adekwatność wsparcia oferowanego przez
Biura ds. Osób Niepełnosprawnych. Wartym uwagi pomysłem jest wprowadzenie jednolitych, krajowych standardów usług świadczonych przez BON. Biura mogłyby w
większym stopniu integrować wsparcie, działać bardziej na zasadzie „jednego okienka”, w których studenci niepełnosprawni mogą zdobyć komplet potrzebnych informacji o dostępnych formach wsparcia, a także je rozliczyć. Jedną ze zgłaszanych przez
badanych możliwości było sprowadzenie działalności BON-ów do funkcji administracyjnych i przesunięcie zaoszczędzonych środków na działalność asystentów.

VII.

Szkolnictwo specjalne dobrze spełnia swoją funkcję i powinno być utrzymane. Należy
prowadzić akcję na rzecz zmiany jego wciąż dość negatywnego wizerunku w społeczeństwie.

VIII.

Potrzebne jest także zapewnienie wczesnej i wszechstronnej diagnozy dzieci, wskazującej ich mocne strony i obszary możliwe do rozwoju. Tego rodzaju zindywidualizowana i przedstawiana w odpowiedni sposób diagnoza jest bardzo potrzebna rodzicom
w kierowaniu ścieżką edukacyjną dzieci. Zespół doradców mógłby opiekować się
dzieckiem w trakcie całej jego edukacji, od wstępnej diagnozy po wejście na rynek
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pracy, dobierając wsparcie elastycznie, w zależności od potrzeb, zakładając możliwość próbowania przez uczniów swoich sił w różnych placówkach (w tym np. przejścia między kształceniem specjalnym i integracyjnym czy zbieranie różnych doświadczeń zawodowych).
Podsumowując, zmiany instytucjonalne związane z edukacją niepełnosprawnych dzieci i młodzieży winny dotyczyć przede wszystkim starannego wyegzekwowania już ustanowionych prawnie zobowiązań szkół i uprawnień przynależnych uczniom z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Jak wykazały ekspertyzy i wywiady
prowadzone z kompetentnymi informatorami, szkoły są instytucjami spełniającymi
jedną z najważniejszych funkcji w całym procesie integracji społecznej osób niepełnosprawnych. To nie oznacza wszakże, iż nie mamy również w tym obszarze do czynienia z pewnymi niedostatkami, które wymagają usunięcia. Najważniejsze znaczenie
będzie miało zmodyfikowanie mechanizmów finansowania uczniów niepełnosprawnych, które w obecnym kształcie nie chroni właściwie zaspokajania wszystkich ich
potrzeb edukacyjnych. Udoskonalenia wymaga również organizacja nauczania w
szkołach i klasach integracyjnych, tak aby zapewniały one wszystkim uczniom niepełnosprawnym osiąganie właściwych postępów w nauczaniu oraz sprzyjały ich rozwojowi społecznemu, budowaniu pozytywnego obrazu własnej osoby.
W warunkach istniejących w Polsce, postulat objęcia wszystkich uczniów niepełnosprawnych edukacją włączającą nie jest – i nie będzie – możliwy do zrealizowania jeszcze przez długi czas. Należy zmierzać do rozszerzania zasięgu szkoły włączającej, ale trzeba przyjąć, że taki model szkolnictwa skutecznie można będzie wcielić w
życie tylko tam, gdzie istnieją do tego odpowiednie warunki finansowe, kadrowe i organizacyjne, a więc najprawdopodobniej w niewielkiej części gmin i powiatów.
Utrzymanie równolegle działających szkół ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych pozwala na faktyczne zróżnicowanie ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci i młodzieży, ich lepsze dostosowanie do potrzeb i oczekiwań uczniów i
ich rodzin.
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Praca
Obowiązujące w Polsce prawo pracy uwzględnia na poziomie ustawowym w odpowiednim stopniu zasady równości i niedyskryminacji z uwagi na niepełnosprawność. Przewidziane są zgodnie z nim rozwiązania systemowe na rzecz wsparcia przy zatrudnianiu, bądź
podejmowaniu aktywności zawodowej przez osoby niepełnosprawne. Niestety rozwiązania
szczegółowe charakteryzuje kilka wad, które znacząco obniżają ocenę praktycznego znaczenia
deklarowanych rozwiązań ogólnych. Przede wszystkim wskutek przepisów z zakresu zabezpieczenia społecznego stworzono tzw. pułapkę świadczeniową w stosunku do osób z prawnie
orzeczoną niepełnosprawnością, osłabiając ich skłonność do aktywności zawodowej. Mechanizm pułapki świadczeniowej skutecznie powstrzymuje przed poszukiwaniem pracy znaczną
liczbę niepełnosprawnych, a także wiele spośród nich skłania do pracy nierejestrowanej.
Kolejny mechanizm, negatywnie oddziałującym na stosunki pracy odnoszące się do
pracowników niepełnosprawnych, to wsparcie zatrudnienia udzielane w ramach stosunku pracy
najemnej głównie podmiotowi zatrudniającemu. Jest to dofinansowanie na wynagrodzenie pracownika. Wzmacnia to przeświadczenie, że taki pracownik jest zatrudniany nie dla jego kwalifikacji, uzdolnień, doświadczenia, lecz z powodu dofinansowania, które otrzymuje pracodawca,
tym samym po spełnieniu warunków formalnych służących otrzymaniu dofinansowania, może
na jego miejsce zatrudnić kolejną, dowolną osobę niepełnosprawną. Wreszcie zróżnicowanie
we wsparciu udzielanym pracodawcom z chronionego i otwartego rynku pracy, stawiające w
uprzywilejowanej pozycji zakłady pracy chronionej nie pozwalało na realizację celu Konwencji
ONZ, jakim jest tworzenie warunków do zatrudnienia na otwartym rynku pracy, lecz wręcz cel
ten osłabiało. Od maja 2014 roku wysokość dofinansowania do wynagrodzenia pracowników
zatrudnionych w zakładach pracy chronionej będzie taka sama jak dla pracodawców z tzw.
otwartego rynku pracy. Kwota miesięcznego dofinansowania do pensji pracownika z lekkim
stopniem niepełnosprawności wyniesie 480 zł miesięcznie, z umiarkowanym – 960 zł, a ze
znacznym – 1920 zł. Kwoty te zwiększą się o 640 zł w przypadku osób niepełnosprawnych z
orzeczonymi: chorobą psychiczną, niepełnosprawnością intelektualną, całościowym zaburzeniem rozwojowym lub epilepsją oraz dla osób niewidomych.
Aktualne rodzaje wsparcia i wymagania, którym muszą sprostać zatrudniający ubiegający się o pomoc, nie uwzględniają tendencji rynku pracy, na którym dominują małe i średnie
przedsiębiorstwa oraz wysokiego wskaźnika osób fizycznych prowadzących działalność go-
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spodarczą. Pracodawcy powinni szczególną wagę przyłożyć do sposobu zamawiania nowych
urządzeń, narzędzi pracy, ich modernizacji, by spełniały wymogi dostępności dla osób niepełnosprawnych w wykonywaniu pracy. W specyfikacjach zamówień publicznych powinno się
umieszczać zobowiązania dla oferentów, by ich produkty spełniały warunki dostępności. Osoby odpowiedzialne za tworzenie miejsc pracy powinny zostać przeszkolone w tym zakresie w
zgodzie z zasadami równości, niedyskryminacji, otwartości, dostępności. Informacje, programy
poradnictwa, usługi pośrednictwa pracy oraz szkolenia zawodowe i kształcenie ustawiczne
powinny być przekazywane i prowadzone w sposób umożliwiający lub ułatwiający korzystanie
z nich osobom niepełnosprawnym. Forma wszelkich informacji, ofert związanych z zatrudnieniem powinna być dostępna dla osób niepełnosprawnych. Treść wszelkich dokumentów związanych z zatrudnieniem powinna być przygotowana w sposób zrozumiały i przystępny.
Należy dążyć do urealnienia pozycji osób niepełnosprawnych na rynku pracy jako jego
pełnoprawnych członków i zmiany w kierunku rekompensowania pracodawcom tylko zwiększonych kosztów związanych z zatrudnieniem takiej osoby, skierowania większego strumienia
środków finansowych bezpośrednio do dyspozycji osób z niepełnosprawnością (na zakup pomocy ułatwiających wykonywanie pracy, zatrudnienie asystenta osobistego, podnoszenie kwalifikacji). Słuszna jest decyzja o rezygnacji z preferencyjnego traktowania pracodawców zatrudniających pracowników w zakładach pracy chronionej. Jednak zatrudnienie na rynku chronionym powinno być dla jak największej liczby osób niepełnosprawnych stosowane jako zatrudnienie o charakterze posiłkowym i przejściowym.
Należy również zrezygnować z odrębnej, stygmatyzującej regulacji zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych. Kwestie bezpośrednio związane z zatrudnianiem, takie jak czas pracy,
prawo do wypoczynku, przystosowanie miejsca pracy dla niepełnosprawnego pracownika,
prawo do ewentualnych zwolnień na niezbędne badania lub rehabilitację powinny być uregulowane w Kodeksie pracy, podobnie jak rozwiązania przyjęte dla innych grup pracowników
(osób opiekujących się dzieckiem, w tym kobiet, młodocianych, pracowników w wieku przedemerytalnym). Z kolei elementy wsparcia zarówno pracowniczego, jak i innego wskazane w
ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, mogłyby stanowić fragment wspólnej, szerszej regulacji dotyczącej promocji zatrudnienia.
W kwestiach dotyczących tworzenia i wdrażania ustawodawstwa o zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych szczególnie ważna jest realizacja obowiązku konsultacji społecznych ze
środowiskiem osób niepełnosprawnych, z reprezentującymi je organizacjami. Jest to niezbędne
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do zapewnienia tego, by decyzje w sprawach dotyczących pracy osób niepełnosprawnych były
dostosowane do realnych sytuacji życiowych, do potrzeb tych osób. Istotne jest również stworzenie mechanizmu monitorowania realizacji zobowiązań wynikających z Konwencji ONZ w
zakresie zapewnienia osobom niepełnosprawnym realizacji prawa do pracy oraz zapewnienie w
tym mechanizmie uczestnictwa reprezentacji osób niepełnosprawnych. Waga tego zagadnienia
jest szczególna, ponieważ na sytuację osób niepełnosprawnych w Polsce w ogromnym stopniu
wpływa fakt ich niskiej aktywności zawodowej. Biorąc pod uwagę, że w nowoczesnych społeczeństwach warunkiem pełnego uczestnictwa w życiu społecznym jest praca, to niski poziom
aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych wpływa na ich marginalizowanie w innych
obszarach aktywności społecznej, a także w konsekwencji może powodować ich negatywny
wizerunek w społeczeństwie i utrudniać w ten sposób budowanie systemu działań wspomagających ich integrację społeczną.
Prawdziwe problemy z pracą dla osób niepełnosprawnych zaczynają się po zakończeniu
edukacji, i to niezależnie od poziomu wykształcenia czy od rodzaju niepełnosprawności. Jeśli
efektywność rehabilitacji zawodowej miałaby być mierzona poziomem aktywności zawodowej,
to należałoby ją uznać za zdecydowanie nieskuteczną. Sytuacje, w których osoba z niepełnosprawnością odnosi sukcesy na otwartym rynku pracy, otrzymując wynagrodzenie, które pozwala jej na godne i niezależne (od pomocy społecznej i rodzinnej) funkcjonowanie, są rzadkie.
System stopniowej aktywizacji – od warsztatów terapii zajęciowej (WTZ) przez zakłady aktywizacji zawodowej (ZAZ) i zakłady pracy chronionej (ZPCh) po otwarty rynek pracy – funkcjonuje, ale nie daje rezultatów, dla których został powołany („W 6 ZAZ mamy w tej chwili 187
miejsc dla osób niepełnosprawnych. Na palcach jednej ręki można policzyć osoby, które w ciągu ostatnich kilku lat wyszły na otwarty rynek pracy. Teoretyczne założenie było takie, że ma to
funkcjonować. Chyba jednak nie do końca to funkcjonuje.”).
Przyczyny tego zjawiska mają najprawdopodobniej głębszy, strukturalny charakter, a
nie są wynikiem błędów lub złej organizacji samych WTZ czy ZAZ. Wskazówek w tym
względzie dostarcza badanie funkcjonowania analogicznej instytucji przeprowadzone w Szwecji (Holmqvist, 2010). Z analizy działalności ogólnonarodowego, wieloletniego projektu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, zorganizowanego w formie przedsiębiorstwa,
wynika, że rocznie zaledwie 2 – 3% pracowników niepełnosprawnych w pełni przygotowanych
do pracy zawodowej przechodzi do firm z otwartego rynku pracy. Dzieje się tak pomimo tego,
że udzielana jest im profesjonalna pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia. Przyczyny tego zjawiska są złożone, ale autor badania zwraca uwagę przede wszystkim na to, że to sami beneficjen-
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ci nie chcą opuszczać firmy, która z założenia powinna być tylko przejściowym miejscem ich
pracy. Stosowane metody treningowe, metody socjalizacji do ról pracowniczych, wreszcie
przyzwyczajenie do pracy zespołowe z osobami, z którymi się utożsamiają, powodują, że pracownicy niepełnosprawni silnie emocjonalnie wiążą się z tym właśnie miejscem pracy i preferują pozostawanie w nim. Również postawy personelu trenerskiego sprzyjają takiej właśnie
strategii życiowej. Nasuwa to dwa wnioski: po pierwsze, takie formy zatrudnienia jak praca w
zakładach aktywizacji zawodowej są być może najlepszym rozwiązaniem dla znacznej części
osób niepełnosprawnych, które nie mogą lub nie chcą podejmować zatrudnienia na otwartym
rynku pracy, a po drugie, skuteczne przystosowanie do pracy zawodowej na otwartym rynku
pracy wymaga zastosowania również innych metod adaptacji niż WTZ i ZAZ, opartych na indywidualnych programach adaptacyjnych prowadzonych w zwykłych firmach (np. na podstawie kontraktów z urzędami pracy). W związku z tym pierwszym wnioskiem rozpatrzyć należałby przekształcanie WTZ i ZAZ w podmioty dające stałe zatrudnienie pracownikom niepełnosprawnym, których szanse i motywacja do zatrudnienia na otwartym rynku pracy są niewielkie. Mogłyby to być np. przedsiębiorstwa utworzone według wzorców ekonomii społecznej.
Dobór odpowiedniej metody adaptacji zawodowej zależeć powinien przede wszystkim
od profesjonalnej oceny możliwości danej osoby ze względu na rodzaj niepełnosprawności.
Zagadnienia funkcjonowania osób niepełnosprawnych na rynku pracy nie sposób bowiem rozwiązywać bez odniesienia go do głębokiego zróżnicowania wewnątrz tej kategorii osób. Przede
wszystkim wyraźnie różni się sytuacja osób niepełnosprawnych fizycznie, intelektualnie i z
problemami psychicznymi. O ile dla osób niepełnosprawnych ruchowo dostosowanie stanowiska pracy wiąże się głównie z jego odpowiednim oprzyrządowaniem oraz zapewnieniem transportu do miejsca pracy, o tyle osoby niepełnosprawne intelektualnie często wymagają znacznie
dalej idącego dostosowania, choćby wyodrębnienia czynności, które mogą z powodzeniem
realizować (np. powtarzalnych). W tym drugim wypadku problemem bywa także samo zrozumienie specyfiki pracy jako rodzaju aktywności (np. zależności służbowych, rodzaju zobowiązań). Z oczywistych powodów inne jest nastawienie osoby niepełnosprawnej od urodzenia, a
inne z niepełnosprawnością nabytą w wieku dorosłym (zwłaszcza w okresie przedemerytalnym). Oddzielną grupę stanowią osoby, którym odebrano uprawienia rentowe: „Najtrudniejsze
przypadki to są osoby, które dostały wiele lat temu rentę z tytułu lekkich schorzeń. Długo brały
tą rentę, więc nie czuły się w obowiązku pracować i w tej chwili są nieprzyjemnie zaskoczone
(…) To są osoby nauczone niepracowania z nawykami 20 letnimi, dłuższymi czy krótszymi,
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niewychodzenia do pracy, niewychodzenia z domu. Przyzwyczajone, że im się należy. Taka
osoba pozostawiona bez środków do życia wymaga ogromnego wsparcia, żeby się uaktywnić.”.
Nie mniej ważna jest kwestia motywacji do pracy. Jak się wydaje, społecznie funkcjonują przede wszystkim dwa stereotypowe wyobrażenia na temat aktywności osób niepełnosprawnych w tej sferze:


przekonanie, że są to osoby, które mają większą motywację do pracy, ponieważ są
„wdzięczne” za sam fakt zatrudnienia i chcą udowodnić swoją przydatność („Z perspektywy
wielu lat wiem, że to osoby naprawdę są dobrymi pracownikami. Na pewno są też wyjątki –
jak wszędzie. Te osoby starają się udowodnić, że pracodawca, który ich zatrudnił, nie zawiedzie się. Chce pokazać, że powierzone zadanie potrafi wykonać na takim poziomie, z
którym niejedna osoba pełnosprawna miałaby problemy.”), oraz



pogląd, zgodnie z którym osobom niepełnosprawnym na pracy nie zależy, ponieważ wystarcza im renta jako źródło utrzymania („Powiem, że nie każdy niepełnosprawny chce podjąć zatrudnienie. Najczęściej nie chce szukać pracy. Bo są to osoby niegotowe do poszukiwania pracy (…) W moim życiu spotkałam się z dwoma osobami, które miały zasiłek stały,
podjęły zatrudnienie”).
Choć obydwa stereotypy motywacji rzeczywiście znajdują odzwierciedlenie w postę-

powaniu wielu osób niepełnosprawnych, to jednak faktyczne uwarunkowania ich decyzji w
sprawie pracy są bardziej skomplikowane. Motywacja do pracy jest także funkcją dostępności
miejsc pracy, atrakcyjnych i dostosowanych do możliwości osób niepełnosprawnych. Wpływ
ma również zniechęcenie osób poszukujących pracy spowodowane zamknięciem się rynku lub
silną deprecjacją oferty: nazbyt często praca jest zajęciem oferowanym na bardzo nieatrakcyjnych warunkach (bardzo nisko płatnym, na umowę zlecenie, mało rozwijającym). Mityczne
znaczenie pracy jako czynnika zapewniającego pozycję społeczną i poprawę warunków życia
ulega w takiej sytuacji swoistego rodzaju falsyfikacji. Istniejący system oferuje stosunkowo
niewiele zachęt do pracy, a ważnym czynnikiem demotywującym jest „pułapka rentowa”, tj.
ograniczenie wysokości renty, jeżeli zarobki przekroczą określoną kwotę („/…/ dodatkowo możemy dorobić 1370 zł netto, bodajże, do renty. Czyli jeśli moje dochody będą wyższe niż 1370 zł
na rękę to będę musiał zawiesić 70% renty, a jeśli będą jeszcze wyższe, tam jakiś próg jest, to
będę musiał zawiesić całą, 100% renty”). Oznacza to, że za wysiłek związany z podjęciem
pracy osoba, która go podejmuje, jest de facto karana (przynajmniej wtedy, gdy jej zarobki nie
są wysokie). Co więcej, informacja o konieczności zwrotu wypłaconej renty następuje z opóź-
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nieniem, co tylko powiększa istniejącą niepewność, a często może wpędzać taką osobę w poważne kłopoty finansowe.
Osoby niepełnosprawne często nie mają doświadczeń i nawyków niezbędnych do
sprawnego poruszania się na rynku pracy, a ich orientacja w możliwościach pozyskania zajęcia
odbiega od realiów. Często spotykanym zjawiskiem są błędne wyobrażenia i nierealistyczne
aspiracje osób niepełnosprawnych. Stosunkowo często spotykana jest również sytuacja, gdy
rodzina zniechęca osobę niepełnosprawną do podejmowania pracy z obawy utraty świadczeń
przyznanych niepełnosprawnemu. Nierzadko motywem jest również strach przed narażaniem
osoby niepełnosprawnej na trudne sytuacje społeczne, stres związany z koniecznością podołania obowiązkom i sprostania oczekiwaniom otoczenia społecznego (postawa nadopiekuńcza).
Pod względem przygotowania do aktywności na rynku pracy występuje wyraźne zróżnicowanie pokoleniowe. Informatorzy w naszych badaniach wyrażali często opinię, że zachowania i
przygotowanie osób młodszych do aktywnego poszukiwania pracy są na zdecydowanie wyższym poziomie niż osób w wieku średnim i starszych („Świetnie przygotowaną grupą do pracy
są młodzi ludzie z niepełnosprawnością. Bardzo często przychodzą do nas raz, rozmawiają z
doradcą zawodowym, orientują się, co mogą zyskać poprzez współpracę z nami i jest to dla
nich za mało”).
Szereg problemów wiąże się z funkcjonowaniem chronionego rynku pracy. Jednym z
jego ważnych elementów są warsztaty terapii zajęciowej, które w założeniu mają spełniać
funkcję rehabilitacji zawodowej. Paradoksem ich działania jest to, że w istocie nie spełniają
funkcji, do której są powołane, ale za to znakomicie sprawdzają się jako ośrodki rehabilitacji
społecznej. W pewnym sensie działają raczej jak dość elitarne ośrodki dziennego pobytu („U
nas w warsztacie dobrze się czują, bo wiedzą, że tu jest dobre miejsce, bezpiecznie, fajne zajęcia, rozwijają się, to trwa całe lata, nawet kilkanaście lat, oni się nie nudzą, bo dostają coś
nowego, oferty zajęć. Nie dziwię się, że jeżeli zaproponujemy takiej osobie pójście do pracy,
jest przerażona, rodzice również, bo oznacza to nagle zmianę wszystkiego. W pewnym sensie to
jest pułapka, bo oni się tu fajnie adaptują, poprzez lata, trudno dać ofertę pracy”). Znaczenie
WTZ wynika w dużej mierze z tego, że są jedynymi, względnie licznymi ośrodkami zapewniającymi tego rodzaju wsparcie, w wielu powiatach po prostu nie ma dla nich realnej alternatywy.
W przypadku WTZ mamy do czynienia z transformacją charakteru instytucji. O ile to,
że spełniają one pozytywną funkcję wobec pewnej wyselekcjonowanej grupy osób niepełnosprawnych nie budzi wątpliwości, to jednak kwestią sporną jest w tej sytuacji to, czy duże
środki, jakie pochłania utrzymanie WTZ, są faktycznie wydawane efektywnie. Beneficjentami
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działalności WTZ jest stosunkowo nieduża liczba osób, co wynika – poza małą liczbą takich
ośrodków – z faktu, że miejsce w nich bywa dożywotnie (z kolei rotacyjność niekoniecznie
byłaby dobrym rozwiązaniem, ponieważ mogłaby prowadzić do cofania się pozytywnych efektów rehabilitacji). W jednym z powiatów, którego przedstawiciele brali udział w wywiadach, z
WZT korzysta 100 osób na 12 000 osób niepełnosprawnych żyjących na jego terenie. Do innych problemów WZT należą: brak swobody finansowej ośrodków, niskie wynagrodzenia pracowników oraz trudność tworzenia placówek dla tych rodzajów niepełnosprawności, których
jest w danym regionie zbyt mało (np. dla osób głuchych).
Również ocena funkcjonowania zakładów aktywizacji zawodowej i zakładów pracy
chronionej jest niełatwa. Pomyślane jako kolejne etapy na drodze do wejścia osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy zbyt rzadko faktycznie realizują to zadanie, a są bardzo
kosztowne w utrzymaniu. Dość często bywają natomiast po prostu przedsiębiorstwami, które
utrzymują się na rynku, oferując dumpingowe ceny dzięki dofinansowaniu ze środków publicznych. Nasi informatorzy wskazywali także na niedostatki sposobu finansowania i procedur
kontrolnych, które niewystarczająco skutecznie utrudniają nieuczciwe praktyki, takie jak zawieranie fikcyjnych umów z niepełnosprawnymi, które służą wyłudzaniu pieniędzy z PFRON
bez faktycznego świadczenia pracy. Nie zawsze także praca w tego rodzaju placówkach jest
rzeczywiście pracą w pełni chronioną, a osoby tam zatrudnione otrzymują odpowiednie wsparcie.
Mimo powyższych niedostatków, badani zdecydowanie twierdzili, że tego rodzaju instytucje powinny istnieć, bowiem dla wielu osób (zwłaszcza z poważniejszymi niepełnosprawnościami) są jedyną możliwością zatrudnienia. Jednocześnie – jak zgodnie twierdzili – jest tej
pracy zdecydowanie zbyt mało. Respondenci wskazywali np. na sytuację istniejącą w Warszawie, w której funkcjonuje 16 WTZ i tylko jeden ZAZ. Alternatywą dla takich zakładów tworzonych według schematu tradycyjnego przedsiębiorstwa mogą stać się inicjatywy ruchu ekonomii społecznej i powoływane przez nie kooperatywy, jak również inne formy organizacyjne
działalności gospodarczej osób niepełnosprawnych.
Inna możliwość to zmiana w obecnym modelu aktywizacji zawodowej (WTZ –
ZAZ/ZPCh – rynek pracy), który ma w teorii charakter linearny i powszechny, a w praktyce
jest raczej punktowy (ograniczony do któregoś z etapów) i elitarny (jest dostępny dla nielicznych). Z kolei usługi świadczone przez urzędy pracy opierają się raczej na dopasowaniu oferty
do osoby niż aktywnym oddziaływaniu na popytową i podażową stronę pracy. Tymczasem
dobre praktyki, często wdrażane przez organizacje pozarządowe w ramach projektów, opierają
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się na kompleksowym wsparciu: od diagnozy potrzeb i możliwości, przez dostosowane szkolenia, kontakty z pracodawcami, aktywne poszukiwanie miejsc pracy i pomoc w tworzeniu stanowisk, po realne wsparcie osób niepełnosprawnych w miejscu pracy, związane nie tylko z
wykonywaniem zadań, ale też oswojeniem ze społeczną stroną pracy. Jeśli ten proces ma być
skuteczny, to powinien być również: elastyczny (a więc umożliwiać powrót do wcześniejszych
etapów), ciągły (monitorowanie i udzielanie pomocy w razie potrzeby przez cały okres zatrudnienia) i nie dotyczyć wyłącznie kontekstu pracy, ale także obejmować usługi informacyjne i
wsparcie psychologiczno-motywacyjne. Zmiana polegałaby na zastosowaniu podejścia projektowego, w którym całość procesu podlegałaby zintegrowanemu finansowaniu i zarządzaniu.
Podstawową rolę w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych odgrywa PFRON,
którego podstawowym narzędziem wspierania ich zatrudniania na otwartym rynku pracy jest
dofinansowanie stanowisk pracy. Dostępność tego rodzaju dofinansowania była przez badanych oceniana zdecydowanie pozytywnie. Jest to w zgodnej ich opinii podstawowy argument
przekonujący pracodawców do tworzenia takich miejsc pracy („Jedynym, wg mojej wiedzy,
powodem dla którego przyjmowani są niepełnosprawni, to zwroty dla pracodawców, z
PFRON-u.; „Mnie się wydaje, że to jest społecznie sprawiedliwe, nie działa tak źle, ten system
bardzo długo się docierał, i działa nie najgorzej, idzie we właściwym kierunku, wyjmowania
tych osób niepełnosprawnych z tych gett, z tych spółdzielni na otwarty rynek”). Jako problemy
związane z finansowaniem przez PFRON wskazywano obniżenie dofinansowania dla osób ze
stopniem lekkim niepełnosprawności oraz niewystarczającą kontrolę sposobu wykorzystywania
środków przyznawanych podmiotom gospodarczym.
Mimo wsparcia publicznego zatrudnianie osób niepełnosprawnych na otwartym rynku
pracy wciąż napotyka na duże trudności. Jedną z podstawowych barier po stronie pracodawców
jest niewiedza i brak świadomości możliwości, jakie wiążą się z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Pracodawcy często nie zdają sobie sprawy z istniejących warunków prawnych i
finansowych zatrudniania osób niepełnosprawnych, a także z tego, że mogą korzystać z pomocy profesjonalnego doradztwa dotyczącego adaptacji pracowników niepełnosprawnych. Nie
rozumieją specyfiki niektórych rodzajów niepełnosprawności (np. utożsamiają zaburzenia psychiczne z niepełnosprawnością intelektualną), co daje podstawę np. do obawy przed ryzykiem
związanym z tym, czy zatrudniona osoba sprosta stawianym wymaganiom bez konieczności
wsparcia obciążającego innych pracowników, lub przed obowiązkiem zapewnienia dodatkowych świadczeń (np. więcej dni urlopu, krótszy czas pracy). Wiele obaw dotyczy tego, czy
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procedury rozliczeniowe w kontakcie z instytucjami publicznymi nie będą zbyt skomplikowane. Problemy te dobrze oddają następujące wypowiedzi respondentów:


Mnóstwo firm, przedsiębiorstw, myślę, że 80% nie wie, że mogłoby zatrudniać osoby niepełnosprawne i jeszcze coś z tego mieć. Tu jest bardzo niska świadomość korzyści wynikających z zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Wszyscy sobie myślą tak, gdzieś na prowincji, niepełnosprawny to zbędny element. On jest niepełnosprawny, nie zrobi tego czy tamtego, nie pojedzie, nie przeniesie, nie załatwi.



(…) wszystkie przywileje dla osób z niepełnosprawnością dla przeciętnego pracodawcy
mogą być mocno przytłaczające, bo jeżeli się policzy ilość dodatkowych dni wolnych, ilość
urlopów rehabilitacyjnych, możliwości dodatkowych przerw etc. to oczywiście wszyscy mówią osoba z niepełnosprawnością może, ale nie musi z tego skorzystać, ale wiedząc, że też
musimy się borykać z różnymi postawami o charakterze roszczeniowym, to w momencie
kiedy osoba z niepełnosprawnością idzie i wyciąga ustawę, i mówi, to pracodawca woli
czasem zapłacić karę, podatek PFRON-owi, niż konfrontować się z osobą, która ma zapisane prawa.
Można powiedzieć, że w pewnym sensie zatrudnienie osoby niepełnosprawnej jest z

perspektywy pracodawcy źródłem dodatkowego i niepotrzebnego ryzyka, którego w powszechnej opinii nie stwarzają osoby pełnosprawne, postrzegane jako bardziej elastyczne, samodzielne i wydajne. Wskazywano także, że jedną z faktycznych barier jest konieczność spełnienia wielu warunków dotyczących dostosowania zakładu i stanowiska pracy. Inną barierą w
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy jest stawianie im zbyt wysokich wymagań. Jak twierdziła część rozmówców, pracodawcy teoretycznie poszukują pracowników z orzeczeniami, najlepiej o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z powodu wyższego dofinansowania), ale w rzeczywistości obciążają ich pracą ponad ich siły, niezgodną ze
wskazaniami w orzeczeniu. Rozmówcy twierdzili również, że obecnie w zbyt małym stopniu
zatrudnianie osób niepełnosprawnych pojawia się jako element działań związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu i budowaniem pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa.
Badani krytycznie oceniali działalność urzędów pracy w obszarze rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Przyczyną tego była jednak nie zbyt niska aktywność (bo wymieniano przykłady projektów i szkoleń prowadzonych przez urzędy), ale raczej ocena sposobu
działania. Oferowane przez nie usługi są raczej formą rejestracji niż kompleksowego wsparcia
w znalezieniu pracy (tj. szkolenia, znalezienia ofert, przygotowania do procesu rekrutacyjnego,
wsparcia w miejscu pracy w początkach zatrudnienia). Wskazywano, że urzędy nie są zmoty-
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wowane do poszukiwania i rzeczywistej aktywizacji osób niepełnosprawnych (tacy klienci
„psują statystyki”). Niskie jest także ich dostosowanie do specyfiki potrzeb osób niepełnosprawnych („Nie ma tam czego szukać, jeżeli chodzi o pomoc i znalezienie ciekawej oferty pracy”). Bardzo krytycznie wypowiadano się także na temat oferowanych tam szkoleń. Zbyt mało
jest takich, które były adresowane do osób niepełnosprawnych i stanowiły realną pomocą w
znalezieniu zatrudnienia („Nie kojarzę takiej sytuacji, że ktoś skończył szkolenie w Urzędzie
Pracy i poszedł do pracy. /…/ to przepychanie setek niepełnosprawnych przez szkolenia nikomu
do niczego nie potrzebne. W kółko autoprezentacje, przełamywanie barier, psychologiczne nie
wiem co”). Niewiele lepiej mówiono też o stażach, które – zdaniem badanych – stosunkowo
rzadko kończą się faktycznym zatrudnieniem.
Poważnym problemem – zdaniem części badanych – jest fakt, że zgodnie z prawem nie
można zamieścić osobnego ogłoszenia o pracę dla osób niepełnosprawnych intelektualnie
(„Pani z urzędu nie może dać takiego osobnego ogłoszenia, bo byłaby to dyskryminacja osób z
normą. Często bywają ogłoszenia na stanowiska idealne dla osób niepełnosprawnych intelektualnie np. w zieleni miejskiej, czy praca biurowa, bardziej obsługowo-biurowa, gdzie taka
osoba powtarzalne czynności wykonuje świetnie. Jeżeli nie przewartościujemy tego, że w takiej
sytuacji ten niepełnosprawny będzie zawsze wykluczony, jeżeli my nie możemy dać ogłoszenia
dla tych ludzi”). Istotną barierą w korzystaniu z pomocy urzędów bywa także konieczność comiesięcznego stawiennictwa, co dla niektórych osób niepełnosprawnych jest realnym problemem. Wymienione tutaj niedostatki funkcjonowania urzędów pracy nie dotyczą wszystkich
placówek. Rozmówcy wskazywali na takie, które mają dobry kontakt z działającymi lokalnie
organizacjami pozarządowymi i starają się przekazywać klientom jak najwięcej informacji o
realizowanych w okolicy szkoleniach czy projektach. Nie zmienia to jednak dominującego sposobu działania urzędów, który opiera się raczej na dobrej woli i kontaktach osobistych ludzi
zatrudnionych w instytucjach niż na systemowych zasadach działania.
Wyniki badań prowadzonych w ramach projektu potwierdzają tezę o dominującej roli
ekonomicznych zachęt w tworzeniu miejsc pracy dla niepełnosprawnych. Jednak dalsze analizy
dowodzą, że instrumenty ekonomiczne nie są wystarczające dla tworzenia miejsc pracy, ale
muszą wystąpić w otoczeniu innych czynników, które sprzyjają podejmowaniu decyzji o zatrudnianiu pracowników niepełnosprawnych. Istotną rolę odgrywa w tym wypadku środowisko
lokalne, działania samorządu terytorialnego na rzecz budowania odpowiedniej infrastruktury
technicznej i transportu publicznego, zapewniających mobilność osobom niepełnosprawnym.
Samorząd może wpływać na warunki zatrudnienia osób niepełnosprawnych również poprzez
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świadczenie szeregu usług wspomagających, zapewnienie odpowiedniej podaży szkoleń zawodowych, organizację służb pośrednictwa pracy i tworzenie ram organizacyjnych dla współpracy pomiędzy różnymi instytucjami i środowiskami społecznymi (pracodawcy, organizacje pozarządowe) w rozwiązywaniu problemu podaży pracy dla osób niepełnosprawnych.
Analizując zrealizowane w ostatnich latach badania nad zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, dochodzi się do wniosku, że stosowany w Polsce system kwotowy12 w polityce
zatrudniania tej grupy pracowniczej ma ograniczoną skuteczność. Jest to zgodne z historycznym doświadczeniem wielu krajów. Przykładowo w Wielkiej Brytanii system kwotowy był
stosowany od lat czterdziestych ubiegłego wieku, lecz został oceniony jako nieskuteczny ze
względu na łatwość obchodzenia wyznaczonych kwot zatrudnienia oraz słabość mechanizmu
skłaniającego do zatrudniania pracowników niepełnosprawnych (jest to też częsty motyw wypowiedzi polskich pracodawców, którzy stwierdzają, że bardziej opłaca im się płacić składkę
na PFRON niż podejmować wysiłek zatrudniania pracownika niepełnosprawnego). Korzyści
finansowe lub kary finansowe dla pracodawców oferowane w tym systemie w Polsce są zbyt
słabe, aby doprowadzić do istotnej poprawy stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w
wieku produkcyjnym. Wniosek, jaki nasuwa się z badań i analiz, to wskazanie na potrzebę stosowania bogatszego zakresu instrumentów związanych z zachęcaniem pracodawców do aktywnego podejścia do angażowania pracowników niepełnosprawnych, poczynając od szkoleń i
kampanii informacyjnych dla pracodawców, po stosowanie elastycznych rozwiązań przy zatrudnieniu niepełnosprawnych oraz propagowanie najlepszych praktyk wypracowanych przez
wiele firm na rynku europejskim i w Polsce. Sądzić należy, że wpływanie na kulturę organizacyjną przedsiębiorstw jest długofalowo jednym z najważniejszych kierunków oddziaływania na
nastawienie pracodawców wobec zatrudniania osób niepełnosprawnych.
Główne rekomendacje:
I.

Osoby niepełnosprawne mają poważne problemy przy poszukiwaniu, podjęciu i utrzymaniu zatrudnienia. Organy publiczne realizujące politykę społeczną państwa w sferze
zatrudnienia powinny monitorować stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych i
uwzględniać w swoim zakresie odpowiedzialności konwencyjne prawo do zatrudnienia
takich osób, na które składają się nie tylko takie elementy, jak równość i niedyskryminacja, ale także swoboda wyboru pracy oraz otwarte, integracyjne i dostępne dla osób

12

System kwotowy - nakłada na pracodawców, którzy nie zatrudniają wymaganej liczby niepełnosprawnych
pracowników, obowiązek płacenia składki (kary) na wydzielony fundusz (Francja, Hiszpania, Niemcy, Włochy,
Polska).
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niepełnosprawnych środowisko pracy. Każda instytucja powinna przejrzeć przepisy i
procedury wewnętrzne, by rozpoznać i usunąć regulacje utrzymujące istniejące bariery
w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
II.

Należy zmienić sposób funkcjonowania urzędów pracy. Ich działanie nie może
ograniczać się do rejestracji i prostej obsługi klientów. Metoda oceny ich pracy i
wynagradzania pracowników musi zawierać zachęty do wychodzenia z inicjatywą do
osób niepełnosprawnych, utrzymywanie ściślejszych kontaktów z pracodawcami,
aktywne poszukiwanie i inspirowanie tworzenia dostosowanych stanowisk pracy,
oferowanie wsparcia już po podjęciu zatrudnienia. Urzędy pracy należałoby rozliczać
ze wskaźników liczby osób niepełnosprawnych, którym skutecznie zapewniono
podjęcie

pracy

lub

jej

kontynuowanie.

Z

punktu

widzenia

wielu

osób

niepełnosprawnych istotną barierą w korzystaniu z pomocy urzędów bywa także
konieczność comiesięcznego stawiennictwa, co dla niektórych z nich jest realnym
problemem. Wskazuje to na potrzebę uruchomienia urzędników w roli mobilnych
doradców, docierających do osób niepełnosprawnych w miejscach ich zamieszkania
oraz do pracodawców w siedzibach ich firm.
III.

Ważnym postulatem jest zapewnienie większej dostępności szkoleń podtrzymujących
dobre efekty wcześniejszej edukacji. Wskazywano, że kształcenie ustawiczne pełni
również ważne funkcje społeczne i rehabilitacyjne, a nie tylko edukacyjne. Szkolenia
organizowane przez urzędy pracy muszą uwzględniać obowiązkowe dostosowanie
warunków ich przeprowadzania do potrzeb osób niepełnosprawnych.

IV.

Niezbędne są zmiany w organizacji systemu wsparcia w zatrudnieniu poprzez zastosowanie w szerszym zakresie model uzarządzania projektowego, w którym poszczególne
etapy procesu aktywizacji podlegają zintegrowanemu zarządzaniu od etapu diagnozy
potrzeb do etapu podjęcia i utrzymania zatrudnienia.

V.

Dobrym przykładem kompleksowego, indywidualnego i elastycznego oddziaływania
jest wsparcie trenerów pracy. Co ważne, ich obecność wpływa pozytywnie także na
pracodawców, zmniejsza bowiem poziom niepewności związany z zatrudnieniem osoby
niepełnosprawnej. Trenerzy powinni być dostępni w razie potrzeby przez cały okres zatrudnienia takiej osoby. Wielu rozmówców wskazywało, że bez wsparcia trenerów pracy zatrudnienie w niektórych kategoriach niepełnosprawności ma charakter sporadyczny i właściwie przypadkowy, a wycofanie tego wsparcia bardzo często kończy się utratą
pracy po jakimś czasie. Pozytywnie ocenianym rozwiązaniem są także warsztaty pracy
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– formy krótkich, kilkudniowych praktyk, które pomagają wypróbować kilka miejsc
pracy, przed dalszym szkoleniem czy podjęciem pracy.
VI.

Konieczne są zmiany w funkcjonowaniu warsztatów terapii zajęciowej, które są
oceniane bardzo pozytywnie w społecznościach lokalnych, bywają jedyną alternatywą
dla osób nieznajdujących zatrudnienia na otwartym rynku pracy, a uczestnicy często po
prostu przywiązują się do nich. Rozwiązaniem, które uporządkowałoby sytuację,
byłoby powołanie oddzielnych instytucji, które oficjalnie pełniłyby funkcje edukacyjnospołeczne, co pomogłoby samym WTZ w rzeczywistej realizacji zadań związanych z
rynkiem pracy. Proponowano także stworzenie większych możliwości prowadzenia
przez WTZ działalności zarobkowej. Inną propozycją jest wprowadzenie instytucji
swoistych „urlopów”, pozwalających na czasowe opuszczenie WTZ w celu szukania
pracy na otwartym rynku z możliwością powrotu do nich w przypadku niepowodzenia.

VII.

Chroniony rynek pracy powinien być utrzymany jako jedyna alternatywa dla części
osób niepełnosprawnych. Wydaje się jednak, że założenie o stopniowym przechodzeniu
na otwarty rynek pracy w ramach tego systemu jest trudne do utrzymania, być może potrzebne jest zatem przedefiniowanie roli, jaką mają odgrywać te instytucje. Problem
zbyt małej liczby działających ZAZ i ZPCh rozwiązać mogą ułatwienia przy zakładaniu
i utrzymaniu tego typu placówek. Rozważyć należy możliwość powoływania jednostek
mniejszych (np. dla kilku osób) i bardziej powiązanych z WTZ (co ułatwiałoby przechodzenie między tymi instytucjami). Istotne znaczenie ma także zapewnienie właściwej kontroli wykorzystania otrzymanego dofinansowania.

VIII.

Zwiększać należy różne formy indywidualnego wsparcia kierowanego do osoby niepełnosprawnej, np. w formie bonów szkoleniowych, usług asystentów i trenerów pracy,
przyznawania indywidualnych funduszy na wyposażanie stanowiska pracy i transport
do miejsca pracy. Na szerszą skalę powinni być dostępni trenerzy pracy i rekrutowani
spośród pracowników firm mentorzy.

IX.

Pożądane jest również wyodrębnianie procesów produkcyjnych, które mogą być
wykonywane przez osoby niepełnosprawne (wiele przykładów takich rozwiązań
sprawdziło się za granicą). Warto również wprowadzać na szerszą skalę programy
stażowe, zwłaszcza wspierające zatrudnienie po zakończeniu stażu. Przygotowanie i
wykonywanie skutecznych programów stażowych winno być elementem zmiany
modelu działania urzędów pracy.

X.

Ponieważ istotną barierą w podejmowaniu pracy przez osoby niepełnosprawne jest
„pułapka rentowa”, potrzebne jest zwiększenie limitów wysokości zarobków
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pozwalających na otrzymywanie świadczeń w pełnej wysokości. Rozważyć należy
także uelastycznienie procesu „powrotu” do renty w przypadku niepowodzenia na
rynku pracy.
XI.

Zachęty dla pracodawców w postaci dofinansowania stanowisk pracy osób niepełnosprawnych czy uniknięcia konieczności płacenia kar na rzecz PFRON powinny być
kontynuowane, a jednocześnie wspierane skuteczniejszą polityką informacyjną i zwiększaniem świadomości istniejących możliwości. Potrzebnym rozwiązaniem jest także aktywne oddziaływanie w kierunku tworzenia nowych stanowisk pracy przez wyodrębnianie takich czynności, które mogą być z powodzeniem wykonywane przez osoby niepełnosprawne. Szansę w tym obszarze stanowi także rozwój nowych technologii, eusług i telepracy. Wartym uwagi rozwiązaniem jest wprowadzanie instytucji mentorów,
rekrutowanych spośród pracowników przedsiębiorstwa zatrudniającego osobę niepełnosprawną.

XII.

Wzmocnić należy mechanizmy angażowania przedsiębiorstw działających na otwartym
rynku pracy w rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych poprzez współpracę z
organizacjami pracodawców i przedsiębiorców. W szczególności promować należy
działania na rzecz zwiększania społecznej odpowiedzialności biznesu oraz budowania
pozytywnego wizerunku firm.
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Opieka zdrowotna, rehabilitacja i pomoc psychologiczna
Sferą wsparcia wywołującą najwięcej krytyki jest opieka zdrowotna i rehabilitacja medyczna. Nie może to budzić zdziwienia, gdyż powszechność narzekań w Polsce na służbę
zdrowia i działalność wszystkich instytucji z nią powiązanych jest od lat stanem uznawanym za
normalny. Zagadnienie opieki zdrowotnej nad osobami niepełnosprawnymi jest częścią problemu funkcjonowania całego systemu służby zdrowia w Polsce. Nie jest możliwe rozwiązanie
jej specyficznych problemów bez zmian w regułach działania ochrony zdrowia jako całości.
Niemniej jednak w odniesieniu do sytuacji życiowej osób niepełnosprawnych zły stan oferowanych im usług zdrowotnych jest szczególnie dolegliwy, gdyż oznacza w wielu wypadkach
odbieranie szans na normalne życie. W odniesieniu do możliwości bardziej całościowej i głębiej sięgającej poprawy usług medycznych i rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych
można przyjąć, że stanie się ona możliwa wraz z ogólną poprawą efektywności finansowania i
jakości organizacji służby zdrowia.
Niepełnosprawność jest zwykle ściśle związana z występowaniem długotrwałych schorzeń lub dysfunkcjami fizycznymi organizmu, które z natury rzeczy wymagają interwencji medycznych. Osoby niepełnosprawne stanowią znaczną część stałych klientów zakładów opieki
zdrowotnej (w tym w przeważającej mierze specjalistycznych), a więc poprawa ich sytuacji
zdrowotnej zależy od zmian w ogólnej jakości świadczeń medycznych. Ponieważ kwestie reformowania instytucji Narodowego Funduszu Zdrowia i organizacji zakładów opieki zdrowotnej wykraczały poza ramy badania, to w raporcie odnoszę się tylko do kilku szczególnych
aspektów wsparcia zdrowia osób niepełnosprawnych.
Podstawowym problemem jest przede wszystkim długi czas oczekiwania na wizyty
specjalistyczne i rehabilitację. Nie należą do rzadkości sytuacje takie, jak opisana przez jednego z respondentów naszych badań: „(…) na rehabilitacje trzeba czekać 3 lata. Jeżeli ja się
zgłaszam do szpitala przystosowanego z pytaniem o rehabilitację, w odpowiedzi otrzymuje, że
przybliżony termin jej realizacji to 2015 rok. Co mam robić przez te 2 lata?”. Podobnie jak w
przypadku osób pełnosprawnych, niewystarczający zakres usług pokrywanych ze środków publicznych zmusza nieraz do poszukiwania i finansowania pomocy na własną rękę. Szczególnie
trudną sytuację pod tym względem mają osoby, których schorzenie i ułomność wymagają rehabilitacji permanentnej, jak to jest np. w przypadku dzieci z porażeniem mózgowym. NFZ w
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takich sytuacjach finansuje jedynie wczesną rehabilitację, nierzadko tylko w elementarnym
zakresie. Osoby niepełnosprawne – w opinii naszych informatorów – nie mają specjalnych ułatwień w korzystaniu z usług służby zdrowia, choć ich stan zdrowia powinien do tego uprawniać
(jest wiele schorzeń powiązanych z różnymi rodzajami niepełnosprawności). Tymczasem w
rzeczywistości doświadczają one dodatkowych barier zależnie od rodzaju niepełnosprawności,
np. wskutek braku wyposażenia w gabinetach lekarskich, które umożliwiałoby obsłużenie osoby niesprawnej ruchowo, sparaliżowanej itp. Brakuje także lekarzy, którzy specjalizowaliby się
w pomocy osobom z określonymi niepełnosprawnościami („Czego mi brakuje tak z doświadczenia – np. lekarzy neurologów, psychiatrów, seksuologów, ale to już mniej, którzy by byli…
żeby się czuło specjalizację dotyczącą osób z niepełnosprawnością intelektualną.; „Odstępuje
się od badań, bo dziecko [autystyczne] się źle zachowuje. Nie ma kadry od tego jak postępować
z takim dzieckiem. Leczenie jest utrudnione, bo pójdzie na oddział, zrobi histerię. Pielęgniarki
nie są przygotowane na to jak pobrać krew itd.”).
Jednak najbardziej charakterystyczną cechą funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej
i rehabilitacji wydaje się brak kompleksowości leczenia, która warunkuje efektywność świadczonej pomocy. Symbolem istniejącego stanu rzeczy mogą być problemy z dostępem do rehabilitacji po wypadku: brak ciągłości wsparcia wyraźnie obniża jego skuteczność, a w rezultacie
środki są marnowane („Jak np. ktoś ma wypadek i ulega kontuzji i idzie do szpitala, szpital
udziela pomocy doraźnej, a potem wychodzi i potrzebuje rehabilitacji. Czeka pół roku na 10
zabiegów. To jest nieporozumienie, bo podstawa to szybkość reakcji. Natychmiastowa rehabilitacja jest efektywna i tania. A zostawienie pacjenta w kolejce na pół roku, żeby potem szedł na
zabiegi, to w zasadzie przez ten czas zachodzą zmiany w organizmie nieodwracalne.”; „(…)
logopedia w szkole specjalnej jest przez 30 minut raz w tygodniu. A rodzice na zajęcia indywidualne powinni chodzić 3 razy w tygodniu. (…) 30 minut w tygodniu to równie dobrze mogłoby
jej nie być. To są pieniądze wyrzucone w błoto (…)”).
Brakuje również ośrodków, które koordynowałyby cały proces terapeutyczny, zapewniając optymalne wykorzystanie dostępnego wsparcia i jego integrację. Tego typu centra mogłyby występować w roli przewodników i informatorów dla rodzin, na których obecnie w dużej
mierze spoczywa zadanie znalezienia i organizacji odpowiedniej pomocy („Osoba, która wychodzi ze szpitala, nie wie, gdzie ma się udać po dalszą rehabilitację, do jakiego ośrodka, gdzie
starać o dofinansowania np. na sprzęt rehabilitacyjny, jaki byłby najlepszy. Takiej wiedzy nie
uzyska od personelu medycznego w szpitalu”). Zatem w istocie radzenie sobie z niepełnosprawnością własną lub członka rodziny w dużej mierze wiąże się z dostępem do właściwej
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informacji i poradnictwa. W szczególnie dramatyczny sposób widać to na etapie wczesnej diagnozy oraz następującej po niej terapii u dzieci niepełnosprawnych z chorobami wrodzonymi
lub nabytymi w okresie niemowlęcym („Rodzi się dziecko niepełnosprawne i już w szpitalu do
mamy powinien przyjść psycholog, lekarz, rehabilitant, pracownik socjalny, który powinien jej
powiedzieć, że ma pani prawo do tego i tego. Może się pani udać i tu i tu.”).
Ważnym problemem rehabilitacji są ceny sprzętu i zakres dostępnego dofinansowania.
Według respondentów naszego badania ceny urządzeń certyfikowanych (a tylko na takie można uzyskać dofinansowanie) są wielokrotnie wyższe niż podobnego sprzętu bez odpowiednich
certyfikatów, a jednocześnie często są silnie skorelowane z wysokością dofinansowania aktualnie dostępnego ze środków publicznych. Biurokratyczna troska o wydanie każdej złotówki
zgodnie z procedurą doprowadza paradoksalnie do nieefektywnych wydatków („Ze względu na
dofinansowania firmy robiące różnego rodzaju przyrządy dla niepełnosprawnych windują ich
ceny, pomimo że takie same można kupić dla zdrowej osoby o wiele taniej. To pochłania sporo
środków z dofinansowań NFZ. Często jest to dofinansowanie w przedziale 70-100% więc nie
płaci tego sam niepełnosprawny tylko państwo”). Uzyskanie dofinansowania wiąże się z kolei
z koniecznością spełnienia dość złożonych procedur (skierowana, wnioski, kolejki), a nierzadko obejmuje ono tyko niewielką część kosztów albo zmusza do kupowania przestarzałych
urządzeń.
Obiektem zróżnicowanych ocen były także turnusy rehabilitacyjne dofinansowywane ze
środków PFRON. Wskazywano, że spełniają one raczej rolę rehabilitacji społecznej niż zdrowotnej. Są dość powszechnie postrzegane jako „wczasy” (w niektórych wypadkach także dla
opiekunów osób niepełnosprawnych). Doceniając wagę rehabilitacji społecznej i wsparcia
opiekunów osób niepełnosprawnych można jednak mieć wątpliwości, czy jest to wystarczająco
efektywny sposób realizacji tych zadań i czy głównym beneficjentem dofinansowania nie są
podmioty, które oferują takie turnusy.
Postulatem powszechnie wyrażanym przez ekspertów i przedstawicieli środowiska osób
niepełnosprawnych jest zwiększenie dostępu do pomoc psychologicznej. Warto przy tym
uświadamiać sobie różnorodność potrzeb w tym obszarze. Zupełnie inne będą potrzeby młodego mężczyzny po ciężkim urazie kręgosłupa, autystycznego dziecka uczęszczającego dla klasy
integracyjnej, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, której brakuje motywacji do „wyjścia z domu”, czy wreszcie rodzica, któremu urodziło się dziecko z zespołem Downa. W każdym z tych przypadków pomoc psychologiczna będzie potrzebna, ale za każdym razem będzie
to pomoc innego rodzaju. Nie ulega wątpliwości, że mamy do czynienia z rosnącym zaintere-
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sowaniem pomocą psychologiczną wśród osób niepełnosprawnych. Jest to ważny czynnik,
gdyż – jak wykazano w wielu badaniach – skuteczność wielu działań leczniczych, rehabilitacyjnych, doradztwa zawodowego i aktywności edukacyjnej w znacznym stopniu zależy od nastawienia psychicznego osoby niepełnosprawnej, od jej motywacji i postrzegania sensu własnej
aktywności (Wolski, 2010).
Wśród różnych form wsparcia psychologicznego najwięcej zainteresowania budzą te,
które są związane ze wspomaganiem aktywności zawodowej: działalność poradni psychologiczno-pedagogicznych, praca psychologów w procesie doradztwa i rehabilitacji zawodowej
(np. w WTZ), działalność psychologów dziecięcych i szkolnych, ale także obecność psychologów klinicznych w szpitalach. Duże nadzieje wiązane są z tym, że ofertę pomocy psychologicznej coraz częściej przedstawiają organizacje pozarządowe w różnych prowadzonych przez
nie projektach. Oferta organizacji pozarządowych na usługi psychologiczne jest z reguły dobrze dostosowana do potrzeb konkretnej grupy osób. Można zatem stwierdzić, że zróżnicowanie dostępnych form pomocy psychologicznej jest bardzo duże. Jednocześnie zwraca uwagę
fakt, że ten rodzaj wsparcia również silnie związany jest z funkcjonowaniem osoby w ramach
konkretnej instytucji. Przykładowo, dziecko uczęszczające do szkoły specjalnej ma zazwyczaj
względnie szeroki dostęp do pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ale po zakończeniu edukacji sytuacja zmienia się diametralnie. Dość często przekonaniu badanych, że pomoc psychologiczna jest bardzo potrzeba, towarzyszyła opinia, że nie jest ona wystarczająco dostępna,
głównie z powodu zbyt długiego oczekiwania na wizytę („Generalnie nie działa to źle. Nie
mam większych zarzutów. Tylko dostępność. Tam są terminy (jak wszędzie), więc żeby ta dostępność rodziców była lepsza, żeby nie czekali tygodniami na orzeczenie. Czas dla dzieci jest
bardzo ważny”; „Mieliśmy przykład mama chciała się zapisać na Woli, ale musiała 3 miesiące
czekać, a tu zaczęło się tak źle dziać, że dziecko weszło w konflikt z prawem”).
Formą pomocy psychologicznej, o której wspominano bardzo często w wypowiedziach
respondentów, było poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne dla dzieci. Wskazywano na
jego względnie dużą dostępność w szkolnictwie specjalnym i znacznie mniejszą w przypadku
szkół integracyjnych czy ogólnodostępnych (mimo dużego zapotrzebowania). Zazwyczaj dobrze oceniano współpracę z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, choć pojawiły się
głosy o zbyt długim czasie oczekiwania na opinie, a także wynikającej z nadmiaru klientów
koncentracji działalności poradni na prowadzeniu tylko diagnozy (a nie terapii). Zdecydowanie
słabiej przedstawia się możliwość uzyskania wsparcia w ogólnym (tj. nieograniczonym do nauki w szkole) funkcjonowaniu psychologicznym niepełnosprawnych dzieci i młodzieży, np. w
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związku z problemem akceptacji siebie czy trudności w kontaktach z grupą rówieśniczą. Pomoc psychologów szkolnych i w poradniach pedagogicznych jest silnie skoncentrowana na
funkcjonowaniu intelektualnym dzieci i młodzieży (/…/ trudniejszy jest moment dorastania
dzieci niepełnosprawnych, jest krytyczny, widzi się swoją inność. I tutaj jest wiele takich problemów, powiedziałabym nawet z tożsamością tych osób”).
Badani zwracali także uwagę na duże znaczenie dostępności pomocy psychologicznej
dla rodzin osób niepełnosprawnych (rodziców – często samotnych matek, ale także rodzeństwa). Wskazywano, że niepełnosprawność jest olbrzymim ciężarem dla rodzin, a z drugiej
strony ich poprawne funkcjonowanie wyraźnie wpływa na sytuację życiową osób niepełnosprawnych („Znamy przypadki, gdy dzieci podejmowały próby samobójcze np. gdy rodzice byli
skupieni na bardzo poważnym przypadku autyzmu. Młodsza siostra czuła się odrzucona i nie
radziła sobie z niczym – ze wstydem z powodu tego, że ma niepełnosprawne rodzeństwo, nie
radziła sobie w jej przekonaniu z brakiem uczuć ze strony rodziców itd. Matka potrzebuje
wsparcia. Wisi na niej cała rodzina. Na ogół ona jest pielęgniarką, ona zajmuje się dzieckiem”). Obszarem, w którym niedostatki wsparcia dla rodzin są szczególnie widoczne, jest
moment po urodzeniu dziecka niepełnosprawnego, w którym wielu rodziców zostaje pozostawionych bez pomocy („Ja myślę, że cały czas borykamy się z brakiem poradnictwa dla rodziców, bo rodzi się dziecko niepełnosprawne, i żaden rodzic nie jest na to przygotowany. Dzieci
niesłyszące rodzą się tak samo śliczne, jak słyszące, a dla rodzica jest to dramat, kiedy się dowiaduje, że jego dziecko nie słyszy”).
Wśród problemów w obszarze pomocy psychologicznej, o których wspominali badani,
pojawiło się także kilka specyficznych, związanych z konkretnymi niepełnosprawnościami.
Wskazywano na:


problemy w dostępie do specjalistów-psychologów biegle posługujących się językiem migowym (konieczność korzystania z usług tłumacza jest w tego rodzaju usługach szczególnie kłopotliwa); dodatkową trudnością jest konieczność używania w procesie psychoterapii
abstrakcyjnych pojęć, które są niezrozumiałe dla osób głuchych;



rosnące zapotrzebowanie na pomoc psychologiczną dla studentów (wśród których jest wiele osób chorujących psychicznie);



trudny dostęp do specjalistów psychotraumatologów (po wypadkach, urazach kręgosłupa,
utracie wzroku lub słuchu).

Polityka społeczna w działaniu.

Główne rekomendacje:
I.

Problem niewystarczającego dostępu do specjalistów i rehabilitacji mógłby zostać
zmniejszony przez wprowadzenie bonów lub częściowej odpłatności za te usługi. Warte
rozważenie jest również wprowadzenie ułatwień w korzystaniu z części usług dla osób
z niektórymi niepełnosprawnościami. Mogą to być m.in. ułatwienia w dostępie do leków (np. stałe uprawnienia do zakupu niektórych leków, dłuższe okresy ważności recept), które powinny przynieść także zmniejszenie kolejek do specjalistów.

II.

Opieka zdrowotna powinna być także bardziej kompleksowa. Dobre efekty może przynieść wprowadzenie zespołów specjalistycznych zajmujących się pacjentami całościowo. Ich działanie obejmowałoby całość potrzebnych interwencji i terapii, a nie jedynie
wycinek ograniczony do specjalizacji konkretnego lekarza. Z uwagi na specyfikę wielu
niepełnosprawności (choroby sprzężone, efekty uboczne terapii, indywidualny przebieg
chorób i leczenia) potrzebnych jest również więcej specjalistów przygotowanych do
pracy z różnymi niepełnosprawnościami, posiadających odpowiednie przygotowanie
merytoryczne i doświadczenie. Być może systemowym rozwiązaniem tego problemu
byłoby powołanie placówek (centrów) przygotowanych do świadczenia interdyscyplinarnej opieki nad pacjentami niepełnosprawnych.

III.

Bardzo ważne jest udoskonalenie systemu wczesnej diagnozy i wsparcia, które na tym
etapie jest najskuteczniejsze (i zapewne także bardziej efektywne ekonomicznie).

IV.

Obszarem wymagającym dalszych działań jest także infrastruktura placówek ochrony
zdrowia – istotne jest w szczególności dostosowanie toalet, a także wyposażenie (np.
fotele dentystyczne czy ginekologiczne dostosowane dla osób poruszających się na
wózkach).

V.

Uwagi wymagają także rozwiązania prawne, który byłyby dostosowane do potrzeb osób
z niepełnosprawnością intelektualną. W niektórych sytuacjach wymagana jest zgoda na
zabieg, której rodzina nie może wydać, jeśli osoba nie jest ubezwłasnowolniona. W takich sytuacjach przydatne byłby rozwiązania prawne o bardziej ograniczonym zasięgu i
większej elastyczności.

VI.

Koszty sprzętu rehabilitacyjnego nie powinny być w tak znacznym stopniu związane z
wysokością aktualnych dotacji. Rozwiązaniem mogłoby być wprowadzenie koszyka
usług z odpowiednią wyceną oraz mechanizmów, które pozwalałyby wykorzystać
określoną pulę środków na różnego rodzaju sprzęt (zamiast dofinansowania
określonego urządzenia za z góry zdefiniowaną kwotę). Jednocześnie potrzebne jest
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uaktualnianie limitów wysokości wsparcia oraz ograniczeń dotyczących wieku i
czasokresu dofinansowania sprzętu rehabilitacyjnego (obecne są niedostosowane).
VII.

Sposób dofinansowania wyjazdów rehabilitacyjnych byłby efektywniejszy, gdyby istniały kontrolowane standardy tego rodzaju opieki, a dofinansowanie rehabilitacji było
oddzielone od dofinansowania (skądinąd zapewne potrzebnych) wyjazdów wypoczynkowych.

VIII.

W obszarze pomocy psychologicznej pożądane jest przede wszystkim zwiększenie dostępności tego rodzaju wsparcia. Dotyczy to w szczególności szkół masowych i integracyjnych, w których dostępność usług psychologicznych jest zdecydowanie za mała. Potrzebne jest również zwiększenie dostępności wsparcia rodzin osób niepełnosprawnych
(dzieci i dorosłych) – szczególnie w obszarze wczesnej interwencji. Godne uwagi wydają się przede wszystkim grupy wsparcia (w ich ramach rodzice mogą wymieniać się
informacjami, co jest dodatkową pomocą) i terapie rodzinne.

IX.

Warto rozwijać wsparcie, które jest adresowane do specyficznych potrzeb określonych
grup osób niepełnosprawnych. Przykładem takich usług może być wsparcie psychotraumatologów (dla osób po urazach kręgosłupa, utracie wzroku lub słuchu). Dobrze
dostosowane jest także wsparcie oferowane przez organizacje pozarządowe w ramach
projektów (zwłaszcza przy założeniu długofalowej realizacji projektów).

Polityka społeczna w działaniu.

Usługi publiczne i komercyjne. Mechanizmy finansowania wsparcia
Dostępność usług dla osób niepełnosprawnych jest jednym z najważniejszych aspektów
procesu ich integracji społecznej. Jest to czynnik, który w wysokim stopniu decyduje o jakości
ich życia, wpływa na poprawę lub obniżanie ich szans na pełne uczestnictwo społeczne. Jeśli
mówimy o eliminowaniu praktyk dyskryminujących osoby niepełnosprawne, to tworzenie mechanizmów umożliwiających tym osobom korzystanie na równi z osobami sprawnymi z pełnej
gamy oferowanych na danym rynku usług jest jednym z najważniejszych instrumentów osiągania celów polityki antydyskryminacyjnej. W części dotyczącej ochrony zdrowia wskazywałam,
że niepełnosprawni w Polsce oprócz zwykłych, w pewnym sensie normalnych, trudności związanych z korzystaniem z usług medycznych natrafiają na dodatkowe bariery wynikające z braku dostosowania gabinetów lekarskich i ambulatoriów do obsługi pacjentów niesprawnych
ruchowo lub z powodu nieprzygotowania personelu do postępowania z dziećmi cierpiącym na
pewne specyficzne dysfunkcje psychiczne (autyzm, zespół Aspergera). Jest to typ sytuacji stanowiący model jednej z sytuacji wykluczających: usługa nie jest możliwa do wykonania, ponieważ osoba z niepełnosprawnością nie może skorzystać z jej konstytutywnych elementów z
powodu ich niedostosowania do jej możliwości działania lub specyficznej organizacji tego
działania. Drugi typ sytuacji wykluczającej to uniemożliwianie skorzystania z usługi z powodu
bariery finansowej, zbyt wysokiej ceny. Oczywiście te dwie sytuacje wymagają różnych rodzajów interwencji w celu umożliwienia korzystania z usług przez osoby niepełnosprawne, ale ich
wspólnym mianownikiem jest uznanie samej dostępności do usług dla osób niepełnosprawnych
za standard.
Trudno jest mówić o integracji społecznej, jeśli możliwości skorzystania ze sklepów,
banków czy dóbr kultury są ograniczone dla różnych kategorii osób niepełnosprawnych. Warto
przy tym zdać sobie sprawę, z jak wielką różnorodnością tego rodzaju usług mamy do czynienia: od usług transportowych (publicznych i prywatnych), handlowych, gastronomicznych poprzez dostęp do dóbr kultury (kina, teatry, muzea), po turystykę czy usługi porządkowe (sprzątanie mieszkania). Problem ten dotyczy również dostosowania wielu produktów. Przykładowo
osoby z dysfunkcją wzroku potrzebują telefonów komórkowych z klasyczną klawiaturą (mają
utrudnione korzystanie z ekranów dotykowych), urządzeń domowych z sygnalizacją dźwiękową, aplikacji do korzystania z bankowości elektronicznej czy audiodeskrypcji w kinach. Po157
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dobne przykłady można mnożyć. Warto także mieć świadomość, że dostosowanie nie dotyczy
tylko warstwy technicznej. Przykładowo, osoby z niepełnosprawnością intelektualną mają bardzo ograniczoną ofertę filmów, które byłyby dla nich zrozumiałe, ale nie były zarazem infantylne. Dostosowanie takiego produktu jak film wymaga w tym wypadku również świadomych
zabiegów związanych z rozumieniem sposobu postrzegania otoczenia, relacji społecznych,
cech innych osób przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną.
W opiniach naszych respondentów o dostępności usług komercyjnych dominował pogląd, że dokonał się postęp, ale nadal utrzymuje szeroki zakres barier. Opinia ta dotyczyła
zwłaszcza usług transportowych, związanych z turystyką (szczególnie w przypadku organizowania turnusów rehabilitacyjnych) i gastronomią. Pozytywne zmiany objęły również ofertę
urządzeń rehabilitacyjnych oraz dostosowane usługi elektroniczne (np. bankowość internetowa). Jak twierdzili badani, co do zasady, firmy i instytucje nie zamykają się na potrzeby osób
niepełnosprawnych, a wiele pozytywnych zmian wywołują też regulacje unijne wsparte odpowiednim dofinansowaniem (np. na dostosowanie obiektów). Mimo to wciąż mamy do czynienia z utrzymywaniem się wielu dolegliwych barier. Przede wszystkim dość często dostosowane
usługi i produkty są drogie – zwłaszcza w porównaniu z produktami dla osób pełnosprawnych
– jak gdyby były czymś luksusowym („/…/ jak się szuka ośrodków [turystycznych] to, że jest
przystosowany to oznacza, że jest dwa czy trzy razy droższy”). Poważną barierą pozostają zawyżone ceny produktów i usług, w szczególności dotyczy to produktów związanych z rehabilitacją (np. obuwia ortopedycznego), dostosowanych podręczników i transportu. Sytuację tę interpretować można jako pewną strategię rynkową przedsiębiorstw, które chętnie dostosowują
się do popytu na usługi czy produkty realizacji potrzeb osób niepełnosprawnych, ale dyktują na
nie wysokie ceny, licząc na to, że sprzedaż dojdzie do skutku dzięki pomocy finansowej państwa lub samorządu (czyli, że kosztami nie zostaną obciążeni tylko niepełnosprawni, których
nie stać byłoby na dokonywanie zakupów wyłącznie z zasobów własnych). Jest to sytuacja
wskazująca na płytkość tego segmentu rynku: osoby niepełnosprawne nie są aktywnymi konsumentami, dokonującymi zakupów, samodzielnie kształtującymi relacje z dostawcami dóbr
rynkowych, w związku z tym odniesieniem dla kalkulacji producentów i usługodawców są
raczej instytucje publiczne i ich polityka dofinansowania zakupów.
Zainteresowanie rynkowe dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych jest nadal stosunkowo niewielkie, a więc ich potrzeby po prostu nie są wystarczająco zauważane i
dostosowanych usług zwyczajnie brakuje. Jest to oferta nadal traktowana jako coś specjalnego,
pozytywny wyjątek, nie zaś oczywistość. Sama osoba z niepełnosprawnością jest postrzegana
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nie tylko jako „klient”, ale też jako „problem”. O wielu takich sytuacjach mówili badani: „Na
moje pytanie, czy jest tłumacz – pojawia się konsternacja i pytanie, czy te osoby muszą mieć
tłumacza. Jeżeli są to osoby głuchonieme posługujące się językiem migowym, to powinny mieć
tłumacza. Wszyscy mi mówią, że nie przewidzieli tego w projekcie”; „(…) tak naprawdę firmy
komercyjne troszkę unikają takich kontaktów podczas realizacji swoich przedsięwzięć. Bo to
stwarza problem, może z obawy, że nie wiedzą jak pomóc, jak się zająć.”. Dość częste jest również zjawisko pozornego dostosowania. Mimo informacji o dostosowaniu okazuje się, że miejsce czy produkt nie spełniają jakiegoś, pozornie mało znaczącego wymogu, który jednak dla
osoby z określoną niepełnosprawnością ma fundamentalne znaczenie. Zmusza to osoby niepełnosprawne do wyjątkowej ostrożności i sprawdzania zawczasu, czy dana usługa faktycznie jest
właściwa. Zdarzają się sytuacje, iż obiekty przeznaczone do wypoczynku dla osób niepełnosprawnych mają podjazdy o stopniu nachylenia uniemożliwiającym wyjechanie wózkiem, albo
nie mają dostosowanych łazienek i toalet. Naraża to osoby niepełnosprawne na dodatkowe stresy i często uniemożliwia skorzystanie z usług w planowanym zakresie.
Fakt nierozpoznania rzeczywistych potrzeb osób niepełnosprawnych wynika zapewne
nie tylko z mniejszej siły nabywczej wymuszonej różnorodnością niepełnosprawności i związanych z nimi potrzeb. Jak się wydaje, poza mechanizmami rynkowymi podstawowe znaczenie
mają tutaj również utrzymujące się w społeczeństwie postawy wobec niepełnosprawności, stereotypizacja i dystans społeczny. Braku wiedzy i zrozumienia dla problemu nie da się wyeliminować samymi dobrymi chęciami. Kwestią, którą należy poważnie rozważyć, jest rola państwa
i zinstytucjonalizowanych mechanizmów wymuszających zwiększenie dostępności usług dla
osób niepełnosprawnych.
Poglądy przedstawicieli środowisk niepełnosprawnych co do roli państwa są odzwierciedleniem podziałów panujących generalnie w opinii publicznej w Polsce. Podział opinii dotyczy przede wszystkim sposobów zwiększania przez państwo dostępności usług komercyjnych.
Część respondentów skłaniała się do poglądu, że zależy ona głównie od siły nabywczej osób
niepełnosprawnych, zatem poprawa ogólnej sytuacji finansowej tej kategorii społecznej ma
podstawowe znaczenie. Tym samym stali oni na stanowisku, że nie powinno wprowadzać się
żadnych mechanizmów specjalnych, lecz pozostawić sprawę do uregulowania przez rynek.
Wielu jednak twierdziło, że potrzebne jest specjalne dofinansowanie korzystania z tego rodzaju
usług przez państwo. Były jednak różne opinie na temat sposobu dystrybucji tych środków: czy
mają to być indywidualne budżety, pozostające w dyspozycji osób niepełnosprawnych, a następnie rozliczane, czy środki, których wydawanie odbywa się pod ścisłą kontrolą instytucji, a
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może specjalne dotacje i ulgi dla przedsiębiorców świadczących poszczególne usługi? Brak
silniej wyartykułowanych koncepcji na ten temat jest wyrazem tego, że zagadnienie uczestnictwa rynkowego osób niepełnosprawnych nie stał osię dotąd przedmiotem głębszej refleksji
zarówno w środowisku niepełnosprawnych, jak i wśród specjalistów od polityki społecznej.
Oznacza to potrzebę rozwijania debaty na ten temat, gdyż dokonanie prawdziwego przełomu w
kwestii dostępu do usług komercyjnych nie będzie możliwe bez upodmiotowienia osób niepełnosprawnych jako uczestników rynku. Niezależnie od tego, czy będzie to się dokonywało z
pomocą interwencji państwa, czy na zasadach gry rynkowej.
Warto w tym kontekście wspomnieć o tym, że biznes podejmuje inicjatywy, czasami we
współpracy z organizacjami pozarządowymi, na rzecz włączenia osób niepełnosprawnych do
rynku. Najczęściej mieszczą się one w ramach realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility). Szczególnie cenne są takie działania, które nie
sprowadzają się do jednorazowych czy nawet cyklicznych akcji, ale wiążą się z wprowadzaniem większej wrażliwości na potrzeby osób niepełnosprawnych do codziennego funkcjonowania organizacji („Wiem, że coraz więcej jest takich kursów doszkalających z zakresu obsługi
osób niepełnosprawnych i to pod kątem różnych niepełnosprawności, chociażby w obszarze
turystyki, czy innych usług np. bankowych czy pracowników pracujących na kolei. Firmy działające PR-owo i budujące dobry obraz w Polsce starają się, by ich pracownicy byli szkoleni w
zakresie tej obsługi, i żeby też pokazywali, że są otwarci na osoby niepełnosprawne, ale też
korzyść jest obopólna, bo ci pracodawcy mogą się kreować jako nowoczesnego i to buduje dobrą markę”). Działania w ramach CSR są bez wątpienia cenne, lecz trzeba dostrzegać ich ciągle niewielki zasięg w skali funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce, a także to, że ich efekt
społeczny na razie nie jest wielki. Z pewnością nabiorą one większego znaczenia wówczas, gdy
będą realizowane w ramach systemu rynkowego, w którym funkcjonują regulacje obligujące do
dostosowywania usług i produktów do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Prawne regulowanie dostosowania produktów i usług do potrzeb osób niepełnosprawnych nie jest zjawiskiem powszechnym, niemniej jednak istnieje wiele przykładów takich regulacji. Na dodatek są to regulacje wprowadzone w krajach o wysokorozwiniętych gospodarkach
rynkowych. Idzie tu o tzw. pierwszą generację ustaw o prawach osób niepełnosprawnych, przyjętych na początku lat 90-tych XX wieku w Stanach Zjednoczonych (1990), Australii (1992) i
Nowej Zelandii (1993). W UE regulacje antydyskryminacyjne nie objęły jak dotąd zagadnienia
dostosowania produktów i usług, ale działania podejmowane przez organizacje zrzeszające
osoby niepełnosprawne (przede wszystkim Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych) do-
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prowadziły do podjęcia debaty na ten temat i bardzo możliwe, że doprowadzą do przyjęcia regulacji europejskich w tej dziedzinie. W kilku krajach europejskich ustawodawstwo antydyskryminacyjne objęło swoim zakresem również przepisy dotyczące dostępu do produktów i
usług. Regulacje takie przyjęto w Wielkiej Brytanii (1995), Irlandii (2000), Niemczech 2002) i
Hiszpanii (2003) (Gooding, Casserley, 2005). Generalnie przyjmuje się w tych regulacjach dwa
modele: powszechnie obowiązujących, standardowych wymagań wobec produktów i usług,
które muszą uwzględniać przedsiębiorstwa w swojej działalności rynkowej (jest to podejście
stosowane przede wszystkim w ustawodawstwie anglosaskim) oraz dokonywanie adaptacji
produktów i usług do potrzeb osób niepełnosprawnych przez instytucje publiczne (model niemiecki). Podstawowym wnioskiem, jaki należy wyciągnąć z doświadczenia wdrażania ustawodawstwa antydyskryminacyjnego w odniesieniu do produktów i usług, jest to, że stworzenia
ram prawnych i instytucjonalnych dla tego rodzaju działań nie można uznać za samoczynne
rozwiązanie tej kwestii przez mechanizmy ekonomiczne. Aby stymulować ofertę kierowaną do
osób niepełnosprawnych oczywiście nie wystarczy samo narzucenie zobowiązań prawnych,
lecz konieczne jest zwiększanie zdolności osób niepełnosprawnych do uczestniczenia w rynku
jako konsumenci, podejmujący decyzje zakupowe i dokonujący transakcji. To z kolei wymaga
zwiększenia ich zdolności nabywczej, czyli albo podniesienia dochodów (poprzez efektywne
zatrudnienie lub wzrost zasiłków), albo poprzez nadanie im uprawnień w zakresie dysponowania przynajmniej częścią środków publicznych przeznaczanych na wsparcie dla nich. Temu
zagadnieniu poświęcę więcej uwagi.
Zasadniczą sprawą jest zmiana w podejściu do kwestii tego, jaką funkcję ma spełniać
wsparcie publiczne. W obowiązującym w Polsce modelu kompensacyjnym polityki społecznej
państwo nastawione jest na wypłacanie osobom niepełnosprawnym świadczeń kompensacyjnych i dostarczanie usług opiekuńczych, których funkcją jest umożliwianie zaspokajanie potrzeb na poziomie minimalnych standardów. Wydatki na świadczenia kompensacyjne nie prowadzą właściwie do istotnej zmiany położenia społecznego tych osób. Aktywizujący model
polityki społecznej, w którym dąży się do maksymalizacji szans na to, że osoba z niepełnosprawnością uzyska zdolność do pełnego lub częściowego samoutrzymania się, wymaga zastosowania innego podejścia do kwestii usług świadczonych na rzecz osób z niepełnosprawnością.
Usługi stają się ważnym elementem włączania osób z niepełnosprawnością w rynek, w aktywność społeczną i do współodpowiedzialności za własne życie. Poniżej przedstawiamy kilka
przykładów rozwiązań zastosowanych w innych krajach UE, których wprowadzenie można by
rozważyć również w naszym kraju.
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a) Wprowadzenie mieszkalnictwa klastrowego wzorowanego na rozwiązaniach holenderskich.
Poprzez oferowane komercyjne usługi osoby niepełnosprawne mają wyjątkową możliwość
samodzielnego życia, jednocześnie posiadając asortyment usług wsparcia na żądanie. Model opiera się na budowie osiedli domów specjalnie dostosowanych dla osób niepełnosprawnych wraz z lokalami, w których na stałe przebywają asystenci osób niepełnosprawnych, rehabilitanci, lekarze. Również osoby niepełnosprawne mogą się wspierać wzajemnie. Wsparcie inicjatyw tworzenia mieszkalnictwa klastrowego z pewnością wpłynęłoby na
możliwość realizacji niezależnego życia przez polskich niepełnosprawnych. Niezbędne byłyby subsydia oraz wsparcie takiej inicjatywy komercyjnej poprzez władze krajowe.
Odmianą tej propozycji mógłby być stosowany w Wielkiej Brytanii model tzw. wspomaganego zamieszkania („supported living”), w ramach którego osoby niepełnosprawne mieszkają w pobliżu siebie (ale nie w ramach odrębnego osiedla) i są na co dzień wspierane przez
opiekunów mieszkających również w tej samej okolicy (ale nie wspólnie z podopiecznymi).
b) Usługi mobilności i transportu to rodzaj usług o wyjątkowym znaczeniu, ponieważ często
warunkują możliwość skorzystania z innych usług i w ogóle uczestnictwo w życiu społecznym. Pomimo wielu pozytywnych zmian w zakresie dostępu do transportu w Polsce wciąż
mamy do czynienia z uporczywie utrzymującymi się barierami, np. wybiórczym dostosowaniem (odpowiednie podjazdy tylko na niektórych przystankach danej linii komunikacji
miejskiej); niską jakością świadczonych usług (np. przetargi na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół są wygrywane przez firmy oferujące najniższą cenę; niektórzy kierowcy komunikacji miejskiej niechętnie udzielają pomocy osobom poruszającym się na wózkach); koniecznością rezerwacji dostosowanego transportu (taksówek) z dużym wyprzedzeniem (np. tygodniowym).
W modelu irlandzkim modernizacja i dostosowanie usług transportowo-mobilnościowych
przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych są wykonywane jako usługa komercyjna
przez organizacje pozarządowe. Z jednej strony osoby niepełnosprawne dysponują budżetem na przewozy, a z drugiej organizacja otrzymuje subsydia rządowe pozwalające na zakup i dostosowanie samochodów, co w sumie skutkuje niskokosztowym transportem dostępnym w każdej chwili dla osób niepełnosprawnych. Również w Wielkiej Brytanii usługi
transportowe dla osób niepełnosprawnych są świetnie rozwinięte w oparciu usługi komercyjne (zwykłe sieci taksówkowe), gdyż osoby te otrzymują karty lub vouchery całoroczne
na przejazdy, którymi płacą za zamówione kursy (np. w Londynie wszystkie taksówki są w
związku z tym dostosowane; inicjalny proces dostosowania korzystać musi jednak z pomo-
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cy publicznej).
c) Ustanowienie standardów dostępu do stron internetowych dla osób niepełnosprawnych,
dostępu do usług telefonii komórkowej i programów telewizyjnych. Umożliwienie korzystania z e-usług jest jednym z najważniejszych czynników sprzyjających poprawie zaspokajania potrzeb przez osoby niepełnosprawne, umożliwiających im samodzielne funkcjonowanie w miejscu zamieszkania, a także ułatwiających zatrudnienie. Wdrożenie programów
szkoleniowych dla osób niepełnosprawnych w zakresie korzystania z sieci i stosowania
specjalnych programów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych. Władze publiczne
wspierać winny inwestowanie w dostępność infrastruktury technicznej niezbędnej dla ułatwienia dostępu do sieci internetowych dla osób niepełnosprawnych.
d) Wsparcie dla rozwoju ekonomii społecznej – formy przedsiębiorstw funkcjonujących w
wybranych sektorach produkcji i usług, które mogą stwarzać nowe miejsce pracy i zarazem
rozszerzać ofertę produkcji dóbr i usług dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
e) Kontraktowanie usług z zakresu opieki zdrowotnej i rehabilitacji w organizacjach komercyjnych oraz w ośrodkach prowadzonych przez organizacje pozarządowe, a także wprowadzenia różnych form współpłacenia za usługi rehabilitacyjne, co zwiększyłoby szanse na
poprawę ich efektywności. Rozwiązanie takie mogłoby również zwiększyć prawdopodobieństwo uniknięcia długiego oczekiwania na rehabilitację i poprawić jej dostosowanie do
potrzeb zdrowotnych konkretnej osoby.
Generalnie rzecz ujmując, aby dostęp do usług nabrał charakteru trwałego i przyczynił
się do aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych, to musi on być oparty na mechanizmie
maksymalnie zbliżonym do normalnych relacji rynkowych, z zaangażowaniem beneficjenta
jako konsumenta podejmującego decyzje zakupowe i w ten sposób zasilającego rynek usługowy. Państwo – a właściwie instytucje publiczne – musi wycofać się z roli patrona, który odgórnie określa to, jakie usługi i w jakim standardzie będzie świadczył osobom niepełnosprawnych.
O ile nastąpiło już w dużej mierze odseparowanie państwa (i innych instytucji publicznych) od
bezpośredniego dostarczania usług, o tyle nadal zachowuje ono rolę hegemona określającego
to, „co” i „jak” ma być dostarczane. To musi się zmienić na rzecz upodmiotowienia osób niepełnosprawnych. Aby tak mogło się stać, konieczna jest zmiana mechanizmów finansowania
wsparcia niepełnosprawnych.
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Wśród respondentów badania dominowało przekonanie o konieczności indywidualizacji
i deinstytucjonalizacji w obszarze wsparcia finansowego osób niepełnosprawnych. Optymalnym modelem byłoby wsparcie systemu rodzinnego, który najlepiej rozpoznaje swoje zasoby i
potrzeby, przy założeniu, że wsparcie jest negocjowane z zespołem specjalistów i kontraktowane. Nie było jednak zgody, jak daleko ta indywidualizacja powinna sięgać. Zwracano uwagę, że wspieranie finansowe rodzin może skutkować tym, że środki finansowe będą przeznaczone na podreperowanie budżetów domowych, a nie na wspieraniem osób niepełnosprawnych. Dobrą praktyką w tym obszarze może być rozliczanie wydatków na podstawie oświadczeń i innych form potwierdzeń (co stosowano w programie „Student”).
Sposobem na zwiększenie skuteczności wsparcia udzielanego na poziomie lokalnym
osobom niepełnosprawnym jest zwiększenie roli rodziny we wszystkich działaniach z tym
związanych. Często postulat przeniesienia punktu ciężkości w wykonywaniu zadań wspierających na rodziny nazywany jest deinstytucjonalizacją wsparcia dla osób niepełnosprawnych,
ale bardziej adekwatne i celowe byłoby raczej określenie tego rodzaju rozwiązań mianem instytucjonalizacji roli rodziny. W praktyce polegać to powinno na zawieraniu kontraktu pomiędzy władzami publicznymi lub ich agendami a rodzinami na wykonywanie działalności
opiekuńczej oraz realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osoby niepełnosprawnej. Byłaby to faktycznie forma umowy na realizację określonego programu działań, mających na celu osiągnięcie pewnych rezultatów w integracji społecznej osoby niepełnosprawnej. W połączeniu z rozwiązaniami finansowymi, omawianymi wcześniej, mogłoby to
przynieść znaczną intensyfikację działalności rehabilitacyjnej i zwiększyć znacząco jej efekty
aktywizacyjne. Kontrakty rodzinne powinny być monitorowane i zarządzane przez wyspecjalizowane osoby w służbach społecznych gmin i powiatów, które powinny posiadać instrumenty
interwencji w przypadkach, gdyby postępowanie rodzin odbiegało od założeń przyjętych dla
programu wsparcia osoby niepełnosprawnej.
W obszarze wsparcia finansowego osób niepełnosprawnych i ich rodzin widoczne są
szczególnie trzy problemy: niewystarczająca wysokość świadczeń (są po prostu zbyt niskie,
żeby zapewnić niezależność finansową), rozdrobnienie źródeł (renta związana z grupą inwalidzką, renta socjalna, zasiłki pielęgnacyjne, dofinansowania na sprzęt specjalistyczny, likwidacja barier architektonicznych itd.) oraz ich niestabilność (związana ze zmianą orzeczeń lub zamykaniem niektórych programów, np. „Student”). Efektywność dystrybucji środków nie zawsze jest wysoka, przykładowo, dofinansowanie na niektóre rodzaje dostosowania infrastrukturalnego bywa bardzo wysokie, a liczba osób korzystających z udogodnień niewielka. W prak-
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tyce podstawowym kryterium oceny jest poprawność formalna wniosków i rozliczeń, a nie
maksymalna racjonalność wydatkowania środków.
Osobnym źródłem problemów jest biurokratyzacja, rozumiana jako mnożenie formalnych procedur i wymogów. W efekcie dostępne wsparcie nie jest wystarczająco elastyczne, a
korzystanie z niego wymaga spełnienia określonych w sposób sztywny i zewnętrzny warunków
(beneficjent pomocy „powinien” raczej korzystać w ściśle określony sposób z gotowego zestawu rozwiązań niż swobodnie gospodarować płynną pulą środków, które mogłyby być stosownie ukierunkowane). Instytucje związane z niepełnosprawnością cierpią na podobne problemy
co wiele innych instytucji w Polsce.
Zbyt niskie jest także dostosowanie wsparcia do rzeczywistych potrzeb, przez co ponownie ograniczeniu ulega jego efektywność (np. wydając duże środki do dostosowanie infrastruktury zapomina się poprosić osoby niepełnosprawne o zaopiniowanie projektów i ocenę ich
realizacji). W wielu obszarach nie jest ono także wystarczająco motywujące , np. osoba zarabiająca powyżej określonej kwoty automatycznie musi zwrócić część zasiłku, co obniża chęć
podjęcia pracy („pułapka rentowa”).
W opinii ekspertów i przedstawicieli środowiska niepełnosprawnych nagłe przejście od
wsparcia uzależnionego od decyzji instytucji pomocowych do rozwiązań w rodzaju bonów na
usługi byłoby zbyt ryzykowne. Proponuje się strategię wdrażania pilotażowego programów
takich jak „Student” w różnych obszarach życia codziennego i następnie upowszechnianie na
szerszą skalę tych rozwiązań, które dobrze się sprawdzają. Ten swoisty konserwatyzm w podejściu do upodmiotowienia finansowego osób z niepełnosprawnością ma swoje korzenie w
ukształtowanych przez dziesięciolecia nawykach i utrwalonych kulturowo stereotypach osób
niepełnosprawnych jako niezdolnych do brania pełnej odpowiedzialności za siebie. Oznacza to
rzecz jasna, że żaden odpowiedzialny polityk społeczny czy decydent w instytucjach publicznych nie może wprowadzać radykalnych zmian, gdyż ryzyko ich fiaska i pogrzebania szans na
długofalowe przekształcenia byłoby zbyt duże. Jednakże sprawą o strategicznym znaczeniu jest
zapoczątkowanie zmian i stopniowe ich rozszerzanie. Jak pokazuje doświadczenie wielu krajów, w których realizowane są zasady polityki niezależnego życia, upodmiotowienie finansowe
osób niepełnosprawnych jest możliwe, pozwala normalnie i skutecznie wykonywać zadania
publiczne związane ze wsparciem niepełnosprawnych. Warunkiem jest dobre przygotowanie
zarówno służb społecznych, jak i samych niepełnosprawnych, a także zadbanie o właściwe
wsparcie administracyjne dla tego procesu.
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Podstawowym problemem w sferze wsparcia finansowego osób niepełnosprawnych jest
jego pasywny charakter. Świadczenia finansowe mają charakter kompensacyjny, nie służą finansowaniu zindywidualizowanych potrzeb i oczekiwań osoby z niepełnosprawnością, gdyż są
ustalane i wypłacane na podstawie sztywnych procedur administracyjnych i tylko w ramach
ujednoliconych standardów. W krajach, które dokonały zmiany modelu polityki społecznej,
pomoc finansowa ma spełniać funkcję aktywizującą, mobilizować osoby niepełnosprawne, ich
rodziny lub opiekunów do podejmowania decyzji, poszukiwania lepszych sposobów wydawania przyznanych środków.
Przykładem finansowych mechanizmów wsparcia osoby niepełnosprawnej, które spełniają funkcje aktywizujące i pozwalają na upodmiotowienie takiej osoby na rynku, są budżet
personalny i płatności bezpośrednie.
Wielka Brytania wprowadziła płatności bezpośrednie w połowie lat 90-tych. Są to pieniądze wpłacane bezpośrednio na konto prywatne przez instytucję publiczną odpowiedzialną za
finansowanie świadczeń dla osób niepełnosprawnych. Służą do kupna komercyjnych usług
opiekuńczych, rehabilitacyjnych, szkoleniowych itp. przez beneficjenta. Nie można z nich pokrywać kosztów usług świadczonych przez instytucje publiczne. Wprowadzenie takiego rozwiązania w Polsce wpłynęłoby pozytywnie na efektywność dostarczania usług komercyjnych
dla osób niepełnosprawnych ze względu na wprowadzenie konkurencji dostawców usług publicznych, jednocześnie zwiększając nacisk na jakość i standardy dostarczanej usługi. Płatność
za efekt/wynik umożliwiłaby usługodawcom komercyjnym (w tym fundacjom oraz organizacjom pozarządowym) rozwinąć silny wachlarz usług komercyjnych dla niepełnosprawnych,
często efektywniejszych i bardziej dostosowanych do potrzeb beneficjentów. W Wielkiej Brytanii wiele osób wybiera model mieszany – częściowo korzysta z usług instytucji publicznych,
a częściowo z usług komercyjnych opłacanych metodą płatności bezpośrednich.
Budżet personalny w Holandii pozwala na wykorzystanie pieniędzy publicznych na zakup usług komercyjnych dostarczanych również poprzez rodzinę, sąsiadów oraz znajomych.
Wraz ze specjalnym modelem szkoleń dla opiekunów domowych, umożliwia to profesjonalizację opieki domowej. Jednocześnie to rozwiązanie jest przykładem pozytywnej roli państwa w
przeciwdziałaniu dyskryminacji kobiet na rynku pracy, gdyż zdecydowana większość niepłatnych prac opiekuńczych w rodzinach jest wykonywana przez kobiety. Wprowadzenie możliwości chociaż częściowej odpłatności za usługi opieki nad osobami niepełnosprawnymi sprawowane przez rodzinę w Polsce byłoby milowym krokiem w zakresie uznania pracowników tej
nieodpłatnej „szarej strefy”. W Holandii korzystanie z budżetu personalnego musi być poprze-

Polityka społeczna w działaniu.

dzone odpowiednią rekomendacją i decyzją lokalnej instytucji odpowiedzialnej za pomoc społeczną, a wielkość budżetu zależy od rodzaju niepełnosprawności.
W Niemczech wprowadzono specjalny dodatek na zarządzanie administracją i dokumentacją związaną z budżetem personalnym, co często sprawia trudności osobom z niepełnosprawnością. Z punktu widzenia efektywności istotne jest wprowadzenie tzw. części budżetu
celowego, w ramach którego osoba z niepełnosprawnością zobowiązuje się do realizacji określonych celów.
Nie istnieją żadne przeszkody natury zasadniczej, aby metody bezpośrednich płatności i
budżetów indywidualnych nie mogły być wprowadzone w Polsce jako podstawowa forma
wsparcia finansowego osób niepełnosprawnych. Taka modernizacja systemu wsparcia powinna
się oprzeć na starannym przygotowaniu służb publicznych do ich wdrażania, w tym przede
wszystkim w zakresie doradztwa i wsparcia administracyjnego osób niepełnosprawnych we
właściwym przeprowadzaniu działań związanych z wydatkowaniem pieniędzy i ich rozliczaniem. Oczywiście taka zmiana w zakresie świadczeń wymagałaby również starannego określenia kręgu beneficjentów (rola orzecznictwa) i akcesu na zasadzie dobrowolności, przynajmniej
w pierwszym okresie wdrażania.
Główne rekomendacje:
I.

Niezbędne jest wypracowanie polityk, które będą sprzyjały dalszemu zwiększeniu dostępności usług. Zasadniczym krokiem w tym kierunku byłaby ustawowa regulacja obowiązku
prawnego dostosowania produktów i usług do potrzeb osób niepełnosprawnych wzorem
wielu krajów, które wprowadziły takie rozwiązania w ostatnich kilkudziesięciu latach (mogłoby to być częścią jednolitej ustawy o niepełnosprawności).

II.

Ustanowienie mechanizmów finansowania zakupu usług komercyjnych dla osób niepełnosprawnych z funduszy publicznych, w których te osoby miałyby rolę podmiotową, np. mechanizmu płatności bezpośrednich lub budżetów indywidualnych.

III.

W kontekście korzystania z usług publicznych i komercyjnych bardzo ważne jest wprowadzenie na szerszą skalę asystentów osoby niepełnosprawnej, którzy mogliby wpływać na
korzystanie z innego rodzaju usług (np. w zakresie przemieszczania się, zakupu sprzętu, korzystanie z dóbr kultury) poprzez doradztwo, wyszukiwanie i sprawdzanie ofert, pomoc w
dokonywaniu zakupu. Nie bez znaczenia jest także wprowadzenie na wzór innych krajów
europejskich ulg dotyczących na przykład abonamentu TV, biletów do muzeów, filharmonii ,
teatru. Szersze zaangażowanie organizacji pozarządowych w dostosowywanie usług do po167
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trzeb osób niepełnosprawnych w roli doradczej lub roli wykonawczej. Organizacje te, w
szczególności zrzeszające osoby niepełnosprawne, mają dobre rozeznanie istniejących potrzeb i wymagań dotyczących właściwości produktów i usług.
IV.

Stworzenie mechanizmów prawnych i finansowych przejmowania przez rodziny określonych świadczeń na rzecz osób niepełnosprawnych w zamian za wypłacanie zasiłków pielęgnacyjnych. Takie świadczenia powinny być oparte na formie kontraktowej pomiędzy rodziną a instytucją nadzorującą programowanie i realizowanie świadczeń. Funkcjami takiego
kontraktu byłoby określenie zakresu świadczeń wykonywanych przez rodzinę i celów, które mają być osiągane wskutek ich dostarczenia (np. ukończenie szkoły, uzyskanie kwalifikacji zawodowych, skuteczna rehabilitacja, prewencja zdrowotna itp.). Takie mechanizmy
mogłyby przyczynić się do poprawy jakości wsparcia osób niepełnosprawnych w szczególności w środowiskach pozamiejskich.

V.

Kontraktowanie usługi ze środków publicznych powinno obejmować także procedury weryfikacji jakości świadczonych usług (m.in. przez badanie zadowolenia osób, które z nich
korzystają). Powinien to być obowiązkowy aspekt każdej procedury kontraktowania usług.
Poprawa sytuacji nie jest możliwa w sytuacji, gdy ci sami dostawcy usług kontynuują swoją
działalność w ramach kontraktów z administracją publiczną, choć ich usługi są źle zorganizowane, nie biorą pod uwagę oczekiwań i wymagań beneficjentów, narzucają tym ostatnim,
wygodne wyłącznie dla nich samych, zasady realizacji usług.
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Aktywność obywatelska i reprezentacja interesów. Organizacje pozarządowe
Wszystkie najważniejsze zadania skierowane na wspieranie osób niepełnosprawnych są
wykonywane przez instytucje publiczne działające w społecznościach lokalnych. Likwidacja
barier architektonicznych, organizacja transportu publicznego dla niepełnosprawnych, umożliwianie korzystania z kultury, edukacji, pośrednictwa pracy to przykłady tych działań, które są
organizowane przez administracje gminne i powiatowe, a mają podstawowe znaczenie w zaspokajaniu potrzeb osób niepełnosprawnych. Poprawa jakości działalności instytucji lokalnych
w sferze rozwiązywania problemów niepełnosprawności ma podstawowe znaczenie dla osiągnięcia większej skuteczności w osiąganiu celów polityki społecznej w zakresie integracji społecznej i szeroko rozumianej aktywizacji osób niepełnosprawnych.
Skoncentrować się należy na podwyższeniu jakości lokalnej polityki wobec niepełnosprawności (poprawa planowania działań, zarządzania projektami i ich finansowania), w tym
głównie na koordynacji działań w różnych obszarach życia codziennego. Konieczne jest doprowadzenie do systematycznej współpracy lokalnych struktur administracyjnych z obszarów
pomocy społecznej, ochrony zdrowia, oświaty, pracy w celu skuteczniejszego planowania i
realizowania działań adresowanych do osób niepełnosprawnych. Wymiana informacji, wspólne
planowanie i monitorowanie realizowania zadań, ocenianie skutków podjętych przedsięwzięć
to działania, które mogą przynieść pozytywne efekty poprawy sytuacji osób, którym udzielana
jest pomoc ze strony instytucji państwowych. Zorganizowanie takiej współpracy powinno być
zadaniem władz samorządowych (zarządów gmin i powiatów).
Współpraca władz lokalnych z partnerami społecznymi powinna przyjąć formy zinstytucjonalizowane i być prowadzona systematycznie. Jej cele to właściwe rozpoznanie potrzeb
środowisk osób niepełnosprawnych, wybór najlepszych metod udzielania im skutecznego
wsparcia, ocena realizacji zadań administracji lokalnej w odniesieniu do wspierania osób z niepełnosprawnością, włączanie organizacji pozarządowych i środowisk społecznych do działalności na ich rzecz. Instytucjonalne formy tej współpracy mogłyby przyjąć postać rad/komisji
ds.

rozwiązywania

problemów

niepełnosprawności

powołanych

przy

wój-

tach/burmistrzach/prezydentach miast oraz tam, gdzie jest to uzasadnione skalą problemów –
powołaniem pełnomocników ds. spraw osób niepełnosprawnych w urzędach gmin169
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nych/miejskich. Istnieje już wiele przykładów udanego rozwijania dialogu ze środowiskami
osób niepełnosprawnych przez władze polskich samorządów, co pozwala na postulowanie
upowszechnienia takich działań jako standardu w administracjach lokalnych.
Funkcjonowanie organizacji pozarządowych przez naszych rozmówców w badaniach
oceniane było pozytywnie: wypełniają one wiele luk w działaniu państwowych instytucji, mają
elastyczne struktury, reprezentują interesy osób niepełnosprawnych w sferze publicznej i służą
jako kompetentni przewodnicy w gąszczu źródeł i form wsparcia. Podkreślano, że w pewnej
mierze wypełniają one luki w publicznej pomocy i pokonują jej słabości, np. oferując bardziej
zindywidualizowane i dostosowane wsparcie. Rozmówcy zauważali także, że organizacje pozarządowe są bliżej osób niepełnosprawnych i lepiej rozumieją ich potrzeby. Świadczą także
bardzo ważne usługi informacyjne, a dzięki temu pomagają zintegrować rozproszone wsparcie,
z czym instytucje publiczne mają spore problemy. Wskazywano także na wysoki poziom zaangażowania i ideowość ich pracowników, w znacznej mierze rekrutujących się spośród osób
niepełnosprawnych i ich rodzin („Oni są filarem w tym momencie, robią bardzo dużo na rzecz
niepełnosprawnych. Od nich się można więcej dowiedzieć niż od lekarza w szpitalu. Tych organizacji powinno być kilka razy więcej, z kilka razy większym budżetem. Tylko tego typu organizacje są w stanie skoordynować działania czegoś, co jest bardzo sformalizowane. Skleić kilka
światów”).
Zasadniczo dobrze przebiega także współpraca między różnymi organizacjami, choć w
jakimś zakresie silnie konkurują one o beneficjentów i dofinansowanie. Rozmówcy w naszych
badaniach wskazywali na ogromne różnice działania organizacji pozarządowych. Podkreślali,
że zupełnie inna jest sytuacja organizacji dużych, znanych i reprezentowanych przez powszechnie rozpoznawane osoby, a zupełnie inna małych stowarzyszeń, których popularność i
możliwości pozyskiwania środków są bardzo ograniczone. Do tej drugiej grupy należą m.in.
stowarzyszenia założone przez rodziców dzieci z jakimś rodzajem niepełnosprawności albo
nauczycieli z konkretnej szkoły czy przedszkola, którym forma prawna stowarzyszenia daje
szansę na podejmowanie dodatkowych działań i pozyskiwanie finansowania z innych źródeł.
Kontakt z organizacjami zależy w dużej mierze od miejsca zamieszkania i są one także
silnie wewnętrznie zróżnicowane: od tych największych, rozpoznawalnych, po lokalne, zakładane np. przez nauczycieli pracujących w jednej szkole specjalnej, głównie by efektywniej pozyskiwać środki na jej działalność. W jakiejś mierze powiększa to stopień skomplikowania
oferowanych form wsparcia, niezależnie od tego, że zasadniczo to właśnie organizacje pozarządowe aktywnie pomagają w orientacji w systemie. W gąszczu instytucji organizacje poza-
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rządowe i samorządy (urzędy gmin, powiatów) cenione są za życzliwość i kompetencję. Samorządy są postrzegane jako dysponenci znacznej części środków wsparcia osób niepełnosprawnych, wywiązujący się ze swoich obowiązków, działający dość elastycznie i z wyczuciem rzeczywistych potrzeb.
Współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób
niepełnosprawnych zależy w dużej mierze od woli władz samorządowych, ale także od zdolności organizacji do wyłonienia swojej reprezentacji. Mechanizm stałych konsultacji jest sensowny i możliwy do wypracowania, ale dużą barierą bywa obieg informacji (np. zaproszenie na
spotkania dociera tylko do niektórych organizacji). Bardzo wiele zależy od konkretnych osób,
zajmujących ważne urzędy lub stanowiska związane ze wsparciem osób niepełnosprawnych i
ich rozumienia potrzeb tego środowiska.
Kwestią wymagającą uwagi jest posługiwanie się zbiorczym określeniem „środowisko
osób niepełnosprawnych”. Jest ono równie problematyczne jak kategoria niepełnosprawności.
Trudno byłoby uznać tę grupę za osobną kategorią różniącą się w wyraźnie określony sposób
od reszty społeczeństwa. Oczywiście niepełnosprawność bywa podstawą wspólnej tożsamości,
ale trudno mówić tutaj o istnieniu odrębnego i jednolitego środowiska. Zdaniem badanych właściwie jedynie wśród osób głuchych (i – częściowo – niewidomych) widoczna jest silniejsza
tożsamość, poczucie odrębności wyrażające się w tendencjach do izolowania się od reszty społeczeństwa i zamknięcia we własnym środowisku. Ogromne znaczenie mają też wewnętrzne
różnice w gronie osób niepełnosprawnych. W tym kontekście najczęściej wskazywano na różnice między osobami niepełnosprawnymi ruchowo, intelektualnie, głuchymi i niedosłyszącymi,
niewidomymi i niedowidzącymi oraz chorującymi psychicznie. Podkreślano różne potrzeby
osób należących do tych kategorii i czasami ich sprzeczne interesy. Prowadzi to do sytuacji
konfliktowych w przypadku podejmowaniu decyzji przez władze publiczne o finansowaniu
rozmaitych dostosowań przestrzeni publicznej, budynków, środków transportu publicznego,
gdyż rozwiązania pożądane dla jednej grupy mogą być nieprzyjazne dla innej (np. wszelkie
dodatkowe urządzenia niezbędne dla osób upośledzonych ruchowo mogą stanowić przeszkodę,
a nawet zagrożenie, dla osób niewidzących).
Z pewnością więc nie można mówić o jednolitej reprezentacji interesów całego środowiska niepełnosprawnych. Realnie funkcje te wykonują organizacje zrzeszające osoby z określonymi rodzajami niesprawności, takiej jak Polski Związek Głuchych, Polski Związek Niewidomych czy Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Są to organizacje będące przykładami samoorganizacji osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Jak wskazu171
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je doświadczenie międzynarodowe, są to zrzeszenia, które należałoby uznać za jedynych autentycznych wyrazicieli interesów niepełnosprawnych (Oliver, 2009). W opinii publicznej – ale
także w świadomości wielu przedstawicieli tego środowiska – jako reprezentanci interesów
niepełnosprawnych funkcjonują organizacje pozarządowe zajmujące się działalnością charytatywną na ich rzecz, często utożsamiane ze znanymi osobistościami życia publicznego, aktorami, dziennikarzami. Nie negując dorobku tych organizacji i wagi ich działalności dla zaspokajania wielu potrzeb osób niepełnosprawnych, nie można ich jednak uznać za wyrazicieli interesów tej kategorii społecznej, gdyż z reguły zajmują się silnie wyspecjalizowaną działalnością
pomocową i nie formułują propozycji kształtujących politykę publiczną, określających trwałe,
instytucjonalne rozwiązania problemów środowiska niepełnosprawnych. Co więcej, często jako
beneficjenci funduszy publicznych, organizacje te nie są zainteresowane głębszymi zmianami
w sposobie ich dystrybuowania, co może niekiedy kolidować z autentycznymi interesami osób
niepełnosprawnych.
Organizacje pozarządowe są przy tym nierównomiernie rozproszone na terenie kraju –
najwięcej działa w dużych miastach. Liczba organizacji działających realnie jest też naturalnie
znacznie mniejsza niż istniejących w rejestrach, „na papierze”. Nie zawsze jednak organizacje
faktycznie aktywne są również powszechnie rozpoznawalne, tymczasem status organizacji pożytku publicznego i poziom rozpoznawalności warunkują możliwość pozyskania środków z
niektórych źródeł (głównie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych). „Organizacji jest
bardzo dużo, ale działa niewielka ilość. Na 600 w województwie, 20-30 działa faktycznie.” „Ja
mam wrażenie przy okazji 1% - zebrało się 10-15 organizacji, które zbierają 3/4 środków,
pewnie to dobrze robią, fajnie działają, ale jest sto tysięcy innych, którzy też fajnie to robią, one
już nie mają takich szans, nie są medialne, nie mają funduszy, żeby się reklamować, szukać, to
już jest inna sprawa, na ile to jest etyczne, żeby te fundusze na reklamę, na reklamę… nie dyskutuję z tym, różne są zdania na ten temat”.
Rozwój sektora pozarządowego działającego na rzecz osób niepełnosprawnych związany jest zatem z poważnymi dylematami. Z jednej strony jego aktywność jest bardzo pożądana i
wielu obszarach skuteczniejsza niż działania podejmowane przez instytucje publiczne. Mamy
jednak także do czynienia z powstawaniem organizacji w odpowiedzi na mnożenie się programów i funduszy, o środki których mogą się ubiegać. Rośnie zatem poziom konkurencji między
organizacjami, a w tej rywalizacji z reguły wygrywają te z największym doświadczeniem i
wpływami, które o swój wizerunek muszą odpowiednio dbać. Dodatkowo, konieczność zabiegania o popularność skłania do wydawania środków na działania z zakresu PR, a nie na bezpo-
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średnią pomoc osobom potrzebującym. W efekcie pojawia się naturalna presja na efektywne
działanie, związane jednak nie tylko z działalnością statutową organizacji, ale w dużej mierze z
zapewnieniem warunków istnienia i działania. Proces ten prowadzi do profesjonalizacji i nabierania cech korporacyjnych przez organizacje pozarządowe, w związku z czym wzrastają w nich
poważnie koszty utrzymania ich struktur organizacyjnych. W sytuacji, gdy wymogiem staje się
profesjonalizacja działalności, ten problem przekłada się na możliwości zatrudnienia i utrzymania personelu o odpowiednich kwalifikacjach, a także na trudność prowadzenia stałej działalności promocyjnej i lobbingowej (co wymaga stałych struktur organizacyjnych). Niektóre z
nich przekształcają się stopniowo w quasi-instytucje publiczne. Charakterystyczne były następujące wypowiedzi naszych respondentów:
o „Kwestia, jaki jest udział tych kosztów w mojej działalności, to co myślę o dużych fundacjach – zbierają kupę kasy, ale 20-30% idzie na utrzymanie struktury.
o (…) większość pracy to jest obróbka dokumentacji. A więc tworzenie stanowisk specjalistycznych, czy to finansowych, czy zajmujących się przetargami (…) Efekt jest taki, że to
specjalista psycholog czy doradca zawodowy zajmuje się konkurencyjnością oferty szkoleniowej, a jego rolą jest dopasowanie oferty do klienta a nie prowadzenie samej procedury”.
Pytaniem otwartym jest to, w jakim stopniu procesy rosnącej konkurencyjności i profesjonalizacji, w jakimś zakresie naturalne i potrzebne, wpływają na rzeczywiste zwiększenie
skuteczności realizacji podstawowych celów, a jak dalece są ubocznym i kosztownym efektem
walki organizacji o przetrwanie. Konieczność konkurowania ma także efekt uboczny w postaci
zamiany relacji między organizacjami w grę o sumie zerojedynkowej, kosztem zdolności do
współdziałania. Może ona także prowadzić do zachowań korupcyjnych, „umawiania się”, która
organizacja weźmie udział w konkretnym konkursie. Obie te alternatywy są problematyczne w
punktu widzenia jakości i efektywności świadczonej pomocy. Zwracano także uwagę na fakt,
że zazwyczaj organizacje pozarządowe nastawione są na wsparcie osób z konkretnymi rodzajami niepełnosprawności, które mają swoją specyfikę (np. wymagają nakładów różnej wielkości, żeby osiągnąć te same wyniki). Tymczasem w konkursach o dofinansowanie stosowane są
ujednolicone i wymierne kryteria, co sprawia, że konkurencja między organizacjami jest nierówna i dyskryminująca wobec osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.
Podstawowym problemem organizacji pozarządowych jest zapewnienie ciągłości działania. Wymaga ono stabilności finansowej i organizacyjnej (w tym stałej, wykwalifikowanej
kadry i infrastruktury, np. pomieszczeń). Tymczasem dostępne źródła finansowania nie zaspokajają tych potrzeb w wystarczającym stopniu. Nie tylko opierają się na konkursach na dość
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krótki czas (co utrudnia planowanie), ale także są rozproszone, operują różnymi i zmiennymi
kryteriami przyznawania środków, działają według wygodnych dla siebie kalendarzy wypłat i
sposobów rozliczeń. W efekcie organizacje należące do sektora pozarządowego obarczone są
koniecznością działania w niepewnym i zmiennym środowisku, co może niekorzystnie odbijać
się na sytuacji beneficjentów, zwłaszcza wtedy gdy świadczona pomoc wymaga trwałości i
ciągłości w dłuższym okresie.
Jak mówiono, „pieniądz publiczny jest trudny” i niełatwo wyobrazić sobie działania,
które mogłyby radykalnie zmienić tę sytuację. Jednym z możliwych rozwiązań mogłoby być
wprowadzenie znacznie szerszej oferty konkursów na projekty wieloletnie i projekty pomostowe (tzw. „na zakładkę”, żeby nie trzeba było czekać na ogłoszenie kolejnego konkursu na dany
rodzaj działania). Bardzo pożądane jest także uproszczenie i ujednolicenie procedur konkursowych, np. w zakresie wymogów dokumentacyjnych i rozliczeniowych. Dobrym rozwiązaniem
byłoby także finansowanie przez samorządy wkładu własnego organizacji w ubieganiu się o
duże projekty unijne.
Podsumowując działalność organizacji trzeciego sektora na rzecz i dla osób niepełnosprawnych w Polsce można wskazać na kilka ważnych jej aspektów: po pierwsze, na lepszą ich
sytuację finansową na tle całego sektora w Polsce, jak również ich subiektywnie postrzeganą
skalę potrzeb osób niepełnosprawnych, których nie są w stanie wypełnić, z powodu braku finansowania ich działań; po drugie, wydaje się, że liczba organizacji pozarządowych jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb, na co wpływ ma słabsza aktywność społeczna osób niepełnosprawnych; po trzecie, wyraźnie należy podkreślić siłę roli rzeczniczej i reprezentacyjnej
organizacji osób niepełnosprawnych w Polsce.
Prawdziwym problemem dla osób niepełnosprawnych jest skuteczne korzystanie z różnych form wsparcia, które można uzyskać od instytucji publicznych i organizacji pozarządowych na szczeblu lokalnym, lecz zarazem są rozproszone pomiędzy wiele podmiotów. Konieczne jest stworzenie na poziomie lokalnym, w miejscach zamieszkania, systemu wsparcia
osób z niepełnosprawnością, który w sposób zintegrowany, ciągły i elastyczny docierałby do
poszczególnych beneficjentów z ofertami dostosowanymi do ich potrzeb. Służyć temu może
np. tworzenie swoistych „interfejsów” czy „przewodników” systemowych, w postaci organizacji i stanowisk świadczących usługi informacyjne i doradcze. Pomysł ten mógłby praktycznie
zostać zrealizowany poprzez ustanowienie asystentów systemowych, wyspecjalizowanych pracowników socjalnych, których zadaniem byłoby orientowanie osób niepełnosprawnych i ich
rodzin w tym, z jakich form wsparcia, gdzie, na jakich zasadach i po przeprowadzeniu jakich
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procedur mogą skorzystać. Byłaby to autentyczna pomoc w obliczu prawdziwego gąszcza instytucji, organizacji, projektów, programów, form i źródeł wsparcia. Wdrożenie tej lub innej
metody wspomagania osób niepełnosprawnych w poruszaniu się po świecie pomocy instytucjonalnej mogłoby również odegrać pozytywną rolę w skorelowaniu ze sobą różnych form
wsparcia udzielanych danej osobie z niepełnosprawnością i jej rodzinie. Mogłoby wywołać to
efekt synergii wsparcia, który jest trudny do uzyskania wobec fragmentaryzacji wsparcia instytucjonalnego (każda instytucja interesuje się tylko swoim „odcinkiem” pomocy). Dawałoby to
również zwiększenie możliwości wyrównywania szans osób niepełnosprawnych w korzystaniu
z różnych form wsparcia. Obecnie szanse te są dystrybuowane nierówno ze względu na spore
różnice w umiejętnościach społecznych różnych kategorii niepełnosprawnych i indywidualne
zróżnicowanie umiejętność korzystania z istniejących zasobów (ze względu na posiadane wykształcenie, wsparcie rodziny, znajomych).
Odrębnym zagadnieniem jest partycypacja polityczna osób niepełnosprawnych. Brak
jest precyzyjnie określonych działań na rzecz wspierania partycypacji politycznej
niepełnosprawnych oraz projektów realizowanych przez poszczególne podmioty, zarówno z
sektora publicznego, jak i pozarządowego. Ponadto znikomy odsetek osób korzystających z
alternatywnych form głosowania takich jak np. wizyta komisji u osoby niepełnosprawnej, albo
internetowe głosowanie po specjalnym logowaniu, w porównaniu do 2 mln niepełnosprawnych
wyborców, którzy mogą nie korzystać z praw wyborczych, wskazuje na wieloletnie
zaniedbania ze strony państwa oraz utrwaloną tym bierność środowiska niepełnosprawnych.
Przejawia się to przede wszystkim brakiem odpowiedniej reprezentacji we władzach, zarówno
na poziomie centralnym, jak i lokalnym oraz wysokiej absencji wyborczej. Również głęboko
zakorzeniony brak świadomości w społecznościach lokalnych i władzach samorządowych
ogromu problemu marginalizowania osób niepełnosprawnych w życiu politycznym nie sprzyja
poprawie istniejącego stanu rzeczy. Skutkuje to kilkoma charakterystycznymi zjawiskami:


W obszarze tworzenia polityk publicznych w zakresie niepełnosprawności należy wskazać
wyraźny deficyt uczestnictwa, wynikający w dużej mierze z barier i niechęci ze strony instytucji publicznych, jak również słabej aktywności trzeciego sektora w tej sferze.



Zdecydowanie lepiej przedstawia się sytuacja w zakresie realizacji zadań publicznych w
obszarze niepełnosprawności. Obszar potencjalnych zadań realizowanych przez organizacje
pozarządowe jest dość szeroki, w razie słabości współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego PFRON często dofinansowuje zadania realizowane przez trzeci sektor. Oznacza
to, że organizacje pozarządowe przyjmują rolę wykonawcy ustaleń przyjmowanych przez
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administrację publiczną, a nie wchodzą w rolę aktywnych uczestników kształtowania samych decyzji.


Władze publiczne, przede wszystkim na poziomie regionalnym i w wielu społecznościach
lokalnych tworzą płaszczyzny legitymizacji swojej polityki wobec osób niepełnosprawnych
powołując rady i inne formy ciał konsultacyjnych z udziałem reprezentantów środowisk
osób niepełnosprawnych. Rozwija się zatem dialog społeczny osób niepełnosprawnych niezależnie od dialogu obywatelskiego.
Główne rekomendacje:

I.

Wspieranie lokalnego rynku drobnych usług opiekuńczych i innych form działalności, w
tym włączających rodziny osób niepełnosprawnych i wspólnotę lokalną (np. sąsiedzi), które
poprawiają jakość życia osób niepełnosprawnych. Władze samorządowe winny podejmować inicjatywy aktywizujące wspólnoty lokalne do angażowania się w tego rodzaju działalność poprzez oferowanie wsparcia finansowego, organizacyjnego i rzeczowego.

II.

Ułatwieniem w funkcjonowaniu organizacji pozarządowych byłoby wprowadzenie
znacznie szerszej oferty konkursów na projekty wieloletnie i projekty pomostowe. Bardzo
pożądane jest także uproszczenie i ujednolicenie procedur konkursowych np. w zakresie
wymogów dokumentacyjnych i rozliczeniowych.

III.

Dobrym rozwiązaniem byłoby również finansowanie przez samorządy wkładu własnego
organizacji pozarządowych w ubieganiu się o duże projekty unijne, a także udostępnianiu
organizacjom pozarządowym lokali komunalnych.

IV.

Ważnym czynnikiem stopniowej poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych jest
zwiększenie obecności organizacji ich reprezentujących w różnych gremiach dialogu i
konsultacji społecznych. Warunkiem jest jednak otwartość instytucji publicznych na takie
formy współpracy i jej prawne umocowanie.
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Konkluzje. Osoby niepełnosprawne: obywatele, konsumenci, pracownicy
Opracowane na podstawie ekspertyz i wyników badania opinii kompetentnych
informatorów wnioski i rekomendacje ukazują wielką złożoność problemów społecznych
związanych z sytuacją osób niepełnosprawnych w Polsce. Jest ona pogłębiana przez to, że
wprawdzie w oficjalnych dokumentach władz publicznych mówi się o integracji społecznej
jako deklarowanym celu polityki społecznej wobec tej kategorii osób, to jednak faktyczna
działalność instytucji publicznych odpowiedzialnych za różne formy wsparcia ciągle jest oparta
na zasadach postępowania wywodzących się z modelu polityki społecznej, w którym osoba z
niepełnosprawnością jest zdefiniowana jako przedmiot oddziaływania, biorca świadczeń,
jednostka wymagająca rekompensaty za osobistą tragedię. Istnieje wyraźna niespójność
pomiędzy deklarowanym

dążeniem

do

aktywizacji

zawodowej

i

społecznej

osób

niepełnosprawnych a stosowanymi w praktyce rozwiązaniami odnoszącymi się do sposobu
udzielania im świadczeń, dostarczania usług, wspomagania ich zatrudnienia, wspierania ich
aspiracji edukacyjnych, które w znacznym stopniu są odpowiedzialne za ciągle obserwowany
stan bierności społecznej, relatywne pogarszanie się położenia społecznego i niską jakość życia
osób niepełnosprawnych.
Aby lepiej zrozumieć, na czym polega ta luka pomiędzy deklaracjami a realiami,
spojrzyjmy na listę typowych barier jakie społeczeństwo stwarza osobom niepełnosprawnym:
 Źle zaprojektowane, niedostępne budynki i obiekty użyteczności publicznej.
 Niedostępny transport publiczny: niedostosowane środki transportu i organizacja
przewozów.
 Brak wind i innych ułatwień w poruszaniu się w miejscach publicznych i
domach.
 Brak lub niska dostępność urządzeń i technologii wspomagających.
 Segregacja w szkołach.
 Bieda i niskie dochody.
 Izolacja rodzin w środowisku lokalnym.
 Słabe perspektywy na uzyskanie pracy.
 Uprzedzenia i stereotypy wykluczające z aktywności.
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 Niedostępność informacji publicznej.
Przezwyciężanie tych uporczywych barier jest nieodzownym warunkiem zmiany
położenia społecznego

osób

niepełnosprawnych, uczynienia z

nich pełnoprawnych

uczestników życia gospodarczego, społecznego, politycznego. Nie ma przy tym sprzeczności
pomiędzy tym sposobem ujmowania polityki społecznej wobec niepełnosprawności a takim jej
modelem, w którym koncentrujemy się na indywidualnej rehabilitacji medycznej i lepszym
dostosowywaniu osoby niepełnosprawnej do funkcjonowania w otoczeniu takim, jakim ono
jest. Obydwa podejścia są w gruncie rzeczy komplementarne. Najlepiej nawet przeprowadzona
rehabilitacja medyczna nie pozwoli osobie niepełnosprawnej skorzystać z poprawionej
sprawności fizycznej czy psychicznej, jeśli nie zostanie jej umożliwione włączenie się w
aktywność w sferze publicznej. A to nie będzie możliwe, jeśli społeczeństwo, różne jego
segmenty nie stworzą warunków uczestnictwa osobom niepełnosprawnym. W projekcie
nazwaliśmy to kwestią „tylko trzech schodków”. Określenie to pochodzi z wypowiedzi
pracownika jednej z instytucji akademickich, który na pytanie organizatorów seminarium
projektowego, w którym uczestniczyć miały liczne osoby niepełnosprawne, czy sala jest
dostosowana do ich specyficznych wymagań odpowiedział, że tak, a żeby dojść do mównicy
trzeba pokonać „tylko trzy schody”. Trudno lepiej zilustrować problem braku świadomości
tego, z jakimi problemami ma się do czynienia, starając się zapewnić osobom
niepełnosprawnym pełne uczestnictwo społeczne. Skala problemu jest określona przez
konieczność zmiany modelu polityki publicznej i przebudowy nawyków kulturowych
związanych z postrzeganiem osób niepełnosprawnych.
Zmiana obu aspektów stosunku do osób niepełnosprawnych – instytucjonalnego i
kulturowego – wymaga przede wszystkim redefinicji ich postrzegania, uznania, że są one w
pełni uprawnione do wykonywania wszystkich ról społecznych, określających podmiotowość
człowieka. Są to role obywatela, konsumenta i pracownika. Społeczeństwo ma obowiązek
zapewnienia warunków do wykonywania tych ról przez osoby niepełnosprawne na równi z
osobami sprawnymi. Po pierwsze, oznacza to włączenie osób niepełnosprawnych w
funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego, stworzenie ram instytucjonalnych do ich
reprezentacji w procesach tworzenia, wdrażania i oceniania polityki publicznej, a także do ich
pełnoprawnego uczestnictwa w sprawowaniu władzy publicznej w Polsce. Po drugie, oznacza
to ich maksymalne włączenie rynkowe, jako konsumentów towarów i usług, dokonujących
wyborów i transakcji, zaspokajających samodzielnie potrzeby i mających możliwość
kształtowania swojego stylu życia. Po trzecie, oznacza to ich włączenie w specyficzny segment
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rynku – rynek pracy. Posiadanie statusu pracownika lub przedsiębiorcy jest jednym z
najważniejszych atrybutów podmiotowości we współczesnym społeczeństwie, stąd każdy
instrument służący aktywizacji ekonomicznej osoby niepełnosprawnej powinien być popierany
przez władze publiczne. Zaryzykować można nawet stwierdzenie, że jest to wysiłek, na którym
nie wolno oszczędzać. Oczywiście to wielowymiarowe integrowanie osób niepełnosprawnych
nie może być oceniane wyłącznie z perspektywy usatysfakcjonowania tych osób osiąganą
jakością życia. Korzyści powstają również po stronie państwa, społeczności lokalnych,
przedsiębiorstw. Ich rodzaj i zakres jest przedmiotem wielu szczegółowych analiz i opracowań,
które powstały w ramach projektu i będą upowszechniane w opinii publicznej.
Dokonanie zmian w położeniu społecznym osób niepełnosprawnych wymaga
zasadniczej przebudowy formuły polityki społecznej w kierunku wyznaczanym od
kilkudziesięciu już lat w innych krajach przez społeczny model niepełnosprawności. Jest to nie
tylko zobowiązanie etyczne wobec osób niepełnosprawnych, ale również wyzwanie
cywilizacyjne

dla

społeczeństwa,

które

w

perspektywie

starzenia

się

i

deficytu

demograficznego nie może pozwolić sobie na dalsze kontynuowanie modelu instytucjonalnego
wsparcia, coraz bardziej kosztownego, nie przynoszącego poprawy sytuacji. Osoby
niepełnosprawne muszą stać się aktywnymi uczestnikami życia gospodarczego i społecznego,
należy je zacząć traktować jako zasób ludzki, którego społeczeństwo nie może marnotrawić.
Strategia działania władz publicznych i społeczeństwa obywatelskiego winna w tej sytuacji
opierać się na ustanawianiu i konsekwentnym wdrażaniu takich mechanizmów polityki
publicznej, które będą powodowały, że osoby niepełnosprawne w coraz większym zakresie
będą stawały się zdolne do niezależnego życia, do samodzielnego wykonywania ról
społecznych i zawodowych, do aktywnej partycypacji w najważniejszych formach aktywności
społeczeństwa. Niezbędne do tego jest włączenie osób niepełnosprawnych co najmniej w
trzech wymiarach: rynkowym (jako konsumentów i pracowników), społecznym (jako
uczestników życia społeczności lokalnych, aktywności organizacji pozarządowych, jako
odbiorców i twórców kultury), politycznym (jako obywateli uczestniczących w wyborach
politycznych, we współtworzeniu polityki publicznej). Jak przekonują przykłady z wielu
krajów z naszego kręgu cywilizacyjnego, jest w pełni możliwe stworzenie warunków do
normalnego wypełniania przez osoby niepełnosprawne wszystkich ważnych ról społecznych.
Nie spowoduje to rzecz jasna eliminacji wielu trudnych problemów medycznych i społecznych
związanych z rehabilitacją i opieką nad osobami niepełnosprawnymi, w szczególności gdy
dotyczy to głębokich niesprawności intelektualnych i fizycznych. Ale daje to szansę na
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zmniejszenie skali problemów i umożliwi lepsze dystrybuowanie świadczeń i organizowanie
różnych form pomocy w sposób precyzyjnie adresowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
W tym kontekście należy zarysować zasadnicze elementy takiej inteligentnej polityki
społecznej wobec niepełnosprawności, definiując w ten sposób najważniejsze obszary
wyborów dotyczących sposobów realizacji celu nadrzędnego, jakim jest integracja społeczna
osób niepełnosprawnych. Koncepcja inteligentnej polityki społecznej nie jest jeszcze
dostatecznie ugruntowana, niemniej jednak można wskazać następujące jej założenia:


Realizacja celów strategicznych jest dostosowana do możliwości finansowych państwa i
samorządu państwa. Nie może to jednak oznaczać trwałej rezygnacji z osiągnięcia
założonych celów, ale rozłożenia na klarownie zdefiniowane etapy, które mają
zabezpieczenie finansowe. Poszczególne etapy polityki charakteryzować się winny
weryfikowalnymi wskaźnikami osiągania celów. Określmy to jako inteligentne
programowanie i planowanie finansowe.



Ważnym obowiązkiem władz publicznych jest w tej sytuacji dbałość o zachowanie
ciągłości działań, kumulowanie ich efektów, tak aby kolejne fazy realizacji polityki
faktycznie przybliżały osiągnięcie zakładanych stanów normatywnych. Określmy to jako
inteligentne zarządzanie strategiczne.



Instrumenty realizacji polityki społecznej winny być optymalnie dostosowane do
zróżnicowania społecznego grup, które są jej beneficjentami. W przypadku osób
niepełnosprawnych oznacza to konieczność wypracowania szeregu mikropolityk (lub
programów publicznych), które będą oferowały różne możliwości działań i zaspokajania
potrzeb w zależności od rodzaju niepełnosprawności, wieku i miejsca zamieszkania.
Określmy to jako inteligentną operacjonalizację polityki.



Służby społeczne państwa i samorządów terytorialnych powinny mieć klarownie
przypisane obowiązki i zasoby dla realizacji zadań wynikających z poszczególnych
mikropolityk. Służby społeczne winny podlegać dywersyfikacji, mieć elastyczną
organizację w zależności od zakresu wykonywanych zadań i skali obciążeń nimi. Określmy
to jako inteligentną organizację służb społecznych.



Realizacja polityki społecznej musi być oceniana z punktu widzenia końcowego odbiorcy,
beneficjenta różnych świadczeń i form pomocy. Dlatego konieczne jest zbieranie i
analizowanie informacji zwrotnych o wpływie polityki społecznej na subiektywne poczucie
dobrostanu, jej wpływie na położenie społeczno-ekonomiczne grup wspieranych.

Polityka społeczna w działaniu.

Niezbędnym

elementem

takiej

ewaluacji

jest

współudział

stowarzyszeń

osób

niepełnosprawnych w ocenie skutków świadczeń oraz jakości usług. Określmy to jako
inteligentną ewaluację polityki.
Ważnym aspektem paradygmatu tak rozumianej polityki społecznej jest również
standaryzacja usług publicznych, która jest bardzo istotna dla prawidłowego jej planowania, w
szczególności w związku z większą przewidywalnością zasobów, które należy mieć w
dyspozycji, aby służby społeczne mogły prawidłowo wykonać zadania.
RYSUNEK 1. KONCEPCJA INTELIGENTNEJ POLITYKI SPOŁECZNEJ
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Standardy usług publicznych odgrywają coraz istotniejszą rolę w organizacji wsparcia
dla osób niepełnosprawnych we współczesnych społeczeństwach. Trzeba przy tym podkreślić,
że standardy oznaczają zarówno ilościowe, mierzalne parametry określające cechy świadczonej
usługi, jak i ogólne zasady ich organizacji i dostarczania, które pozwalają ocenić czy konkretna
usługa jest wykonywana prawidłowo, zgodnie z potrzebami beneficjenta i kryteriami jakości
usankcjonowanymi prawnie (Szarfenberg, 2011). W wielu krajach (m.in. Australii, Irlandii,
Wielkiej Brytanii) standardy usług dla niepełnosprawnych są określane przez krajowe i lokalne
władze jako dokumenty powszechnie obowiązujące i służą do kontrolowania jakości
działalności służb społecznych, ale także podmiotów prywatnych, zajmujących się
dostarczaniem usług osobom niepełnosprawnym. Określenie, a bardziej jeszcze upublicznienie,
standardów usług ma fundamentalne znaczenie dla prawidłowego zabezpieczenia interesów
osób niepełnosprawnych, pozwala bowiem na społeczną kontrolę tego, jak są realizowane
zobowiązania instytucji publicznych wobec tych osób.
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Taki format polityki należy wypełnić konkretnymi wyborami wyznaczającymi cele i
kierunki

działań

podejmowanych

wobec

osób

niepełnosprawnych.

Na

podstawie

przeprowadzonych analiz i ich podsumowania przedstawionego w niniejszym raporcie
możemy nakreślić mapę takich najważniejszych kwestii, które konstytuują model polityki
społecznej wobec niepełnosprawności (patrz tabela 3). Największym problemem, przed jakim
stoimy, jest rozbieżność pomiędzy deklarowanymi w ustawach i dokumentach politycznych
celami, zdefiniowanymi w nich stanami normatywnymi a faktycznymi działaniami instytucji
publicznych na rzecz osób niepełnosprawnych. Jeśli ograniczylibyśmy się do poziomu
ustawowego i pewnych rozwiązań instytucjonalnych (np. PFRON), to system wsparcia dla
osób niepełnosprawnych można by uznać za oparty na nowoczesnych rozwiązaniach,
nawiązujących do dobrych praktyk stosowanych w innych krajach europejskich. Jeśli natomiast
bierzemy pod uwagę sposób działania administracji publicznej, to z kolei nasuwa się wniosek,
że podejmowane działania są ograniczone do wypełniania minimalnego zakresu zobowiązań,
podporządkowane wyłącznie wymogom biurokratycznych procedur i w niewielkim stopniu
służą osiąganiu stanu integracji społecznej jak największej liczby osób niepełnosprawnych.
Składa się na to szereg przyczyn, z których najważniejsze to: niedostateczne finansowanie
różnych obszarów polityki wobec niepełnosprawności, rutyna administracyjna służb
społecznych

i

brak

zrozumienia

dla

wagi

problemu

niepełnosprawności

Tabela 3. Elementy modelu polityki społecznej wobec niepełnosprawności
OBSZARY WYBORU

OPCJE

REKOMENDACJE

Model indywidualny vs model
społeczny

Zastosowanie modelu socjo- medycznego: usprawnienie działań adresowanych
do jednostek (rehabilitacja, wsparcie psychologiczne i medyczne; świadczenia
opiekuńcze) + usuwanie barier prawnych, infrastrukturalnych, informacyjnych,
organizacyjnych.
Stopniowe wdrażanie przepisów Konwencji ONZ o prawach osób
niepełnosprawnych (zmiany ustawowe, zmiana praktyk administracyjnych).
Etapowe rozszerzanie rozwiązań włączających na kolejne dziedziny życia
społecznego i gospodarczego.
Utworzenie instytucji dialogu obywatelskiego z niepełnosprawnymi na
wszystkich szczeblach zarządzania publicznego. Partycypacja środowisk
niepełnosprawnych w opracowywaniu i ewaluacji polityki społecznej.

USTAWODAWSTWO

Horyzontalna ustawa / ustawy
sektorowe

Uchwalenie jednolitej ustawy o niepełnosprawności, konsolidacja przepisów o
uprawnieniach podmiotowych oraz zobowiązaniach władz i instytucji
publicznych, podmiotów prywatnych.
Włączenie przepisów szczególnych do ogólnych regulacji sektorowych (np. do
Kodeksu Pracy).

ORZECZNICTWO /
STATUS PRAWNY

Orzeczenia celowe / sektorowe
vsorzeczenie jednolite

Wprowadzenie jednolitego orzeczenia wielofunkcyjnego.
Powiązanie uprawnień nadawanych orzeczeniem z realizacją zadań programu
rehabilitacji zawodowej i integracji społecznej.

CHARAKTER

Kompensacyjne vs aktywizacyjne

Dostosowywanie poziomu świadczeń kompensacyjnych do uznawanych
społecznie standardów życiowych
Dywersyfikacja świadczeń. Zwiększanie udziału świadczeń aktywizujących.
Wprowadzanie świadczeń opartych na formule niezależnego życia (pilotażowo).

Usługi publiczne vs komercyjne

Ustanowienie i kontrola wdrażania standardu usług publicznych.
Stopniowe rozszerzanie zakresu świadczenia usług komercyjnych
(mieszkalnictwo, transport, opieka i rehabilitacja).
Zwiększanie udziału organizacji pozarządowych w dostarczaniu usług.
Ustanowienie standardów usług powszechnych zapewniających dostęp dla

KATEGORYZACJA
PROBLEMU
SPOŁECZNEGO.

PREFEROWANE ŚRODKI
ROZWIĄZYWANIA

ŚWIADCZEŃ

USŁUGI
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niepełnosprawnych.
Ogólna służba zdrowia /
specjalistyczne zakłady opieki

Wdrożenie instytucji koordynatorów leczenia i rehabilitacji.
Zwiększanie zakresu usług rehabilitacyjnych zamawianych w ośrodkach
prowadzonych przez organizacje pozarządowe.
Integracja funkcji leczniczych i rehabilitacyjnych: specjalizacja zakładów opieki
zdrowotnej (regionalne, lokalne).
Integracja funkcjonalna ośrodków medycznych i wsparcia psychologicznego.

Szkoła włączająca vs zróżnicowane
typy szkół

Modyfikacja mechanizmu finansowania: przypisanie subwencji oświatowej na
uczniów niepełnosprawnych do wydatków na dostosowania i wspomagane
nauczanie.
Zwiększanie udziału szkół włączających w systemie oświaty (przygotowanie
kadr nauczycielskich, programów nauczania, rodziców).
Udoskonalanie funkcjonowania szkół i klas integracyjnych (przygotowanie
kadry, metodyka nauczania, pomoce dydaktyczne). Zwiększenie liczby
nauczycieli wspomagających i asystentów.
Zachowanie szkół specjalnych jako alternatywy dla uczniów o głębokich
dysfunkcjach w tym głównie intelektualnych.

Otwarte szkolenia zawodowe vs
specjalne szkoły zawodowe

Pełna dostępność dla osób niepełnosprawnych szkoleń zawodowych
organizowanych w ramach programów publicznych.
Ustanowienie standardów dostępności edukacji ustawicznej i e-learningu.
Dostosowanie programów szkół specjalnych do możliwości zatrudnienia osób
niepełnosprawnych.

ZAWODOWA

Zakłady pracy chronionej vs otwarty
rynek pracy

Zachowanie alternatywnych form zatrudnienia: zakładów pracy chronionej i
zakładów aktywizacji zawodowej. Rozwijanie form zatrudnienia specjalnego dla
osób niepełnosprawnych (spółdzielnie, przedsiębiorstwa społeczne).
Wdrożenie programów adresowanych do przedsiębiorstw i pracodawców
otwartego rynku pracy: zmiany kultury organizacyjnej, informacje i doradztwo,
finansowanie trenerów pracy i mentorów.
Zmiany metody działania urzędów pracy (rozliczanie za efektywne zatrudnianie
osób niepełnosprawnych): przejście na projektowy model zarządzania.

POZIOM

Centralizacja vs decentralizacja

Konsolidacja odpowiedzialności za problematykę niepełnosprawności w ramach

OPIEKA ZDROWOTNA I
REHABILITACJA

NAUCZANIE DZIECI
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

KSZTAŁCENIE
ZAWODOWE

AKTYWIZACJA
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rządu. Ustanowienie organu konsultacyjnego / opiniodawczego przy RM.
Powołanie urzędu lub krajowej agencji ds. rozwiązywania problemów
niepełnosprawności. Nadzór nad realizacją programów rządowych oraz
horyzontalna kontrola wdrażania zasady dostępności.
Wzmocnienie zdolności administracyjnych samorządu terytorialnego do
rozwiązywania problemów niepełnosprawności: delegacja kolejnych uprawnień
i zasobów (rynek pracy, ochrona zdrowia i rehabilitacja). Wdrożenie systemu
regionalnych i lokalnych programów integracji społecznej niepełnosprawnych,
dotacji celowych na projekty, obligatoryjnej współpracy jednostek samorządu
terytorialnego w organizacji usług dla osób niepełnosprawnych (ekonomia
skali).
Zwiększanie roli i wsparcia rodzin i wspólnot naturalnych w pełnieniu funkcji
opiekuńczych i wykonywaniu zadań aktywizacyjnych.

ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMU
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

KSZTAŁTOWANIE
ŚWIADOMOŚCI
SPOŁECZNEJ

Kampanie społeczne vs
unormalnienie uczestnictwa ON

Wdrażanie kodeksów zachowań wobec osób niepełnosprawnych: urzędy,
instytucje publiczne, podmioty komercyjne.
Obligatoryjne wdrażanie w strefie publicznej dostosowań informacyjnych i
komunikacyjnych.
Systematyczne organizowanie kampanii informacyjnych adresowanych
środowiskowo (przedsiębiorcy, nauczyciele, młodzież, pracownicy mediów).
Umożliwianie obecności osób niepełnosprawnych: obiekty użyteczności
publicznej, wydarzenia społeczne, polityczne, sportowe, kulturalne.
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przywódców politycznych. Stan rzeczy, jaki otrzymujemy w rezultacie, to brak poprawy
położenia społecznego osób niepełnosprawnych zarówno w wymiarze subiektywnym, jak i
obiektywnym. Byłoby złudzeniem, że można dokonać zmiany w funkcjonowaniu polityki
społecznej wobec niepełnosprawności z dnia na dzień, niemniej jednak konieczne jest podjęcie
kroków ją modyfikujących, aby stopniowo doprowadzić do ukształtowania się nowej kultury
postępowania wobec osób niepełnosprawnych. Dlatego postępowanie w tej dziedzinie
opierać się winno na starannie zaplanowanej wieloletniej strategii, która stopniowo prowadzić
będzie do wytwarzania rzeczywistych warunków włączenia społecznego, rynkowego i
obywatelskiego osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Istniejące formy świadczeń i usług
publicznych dla osób niepełnosprawnych, jeśli spełniają swoją rolę, są pozytywnie oceniane
przez beneficjentów i ich środowiskowe reprezentacje, powinny być zachowane. W odniesieniu
do nich niezbędne są działania udoskonalające. Głównym aspektem zmiany sytuacji osób
niepełnosprawnych

w

Polsce

jest

natomiast

wypełnienie

luk

w

polityce

wobec

niepełnosprawnych, podjęcie działań, które w ogóle nie miały miejsca do tej pory, były
ignorowane lub co najmniej zaniedbywane przez władze publiczne. Taką sferą są reguły
organizacji społecznej, które decydują o tym kto, w jaki zakresie i w jakiej roli może
uczestniczyć w poszczególnych rodzajach aktywności społecznej. Celem jest doprowadzenie
do sytuacji, w której taki powszechny udział osób niepełnosprawnych w codziennej aktywności
społeczeństwa będzie stanem normalnym, a nie będzie stanowić ciągle zdarzenia
nadzwyczajnego, odświętnego.
Mając na uwadze uwarunkowania makroekonomiczne i społeczne występujące obecnie
w Polsce, musimy mieć świadomość, że postulowanie rewolucji w polityce społecznej jest
nierealne, a nawet mogłoby być kontrproduktywne. To, czego należy jednak oczekiwać od
władz publicznych, to podjęcie wysiłku na rzecz sformułowania wieloletniego programu
stopniowych przekształceń, na rzecz stworzenia inteligentnych narzędzi polityki społecznej,
które pozwolą na stosowanie zróżnicowanych rozwiązań adresowanych do poszczególnych
kategorii

osób

niepełnosprawnych,

dostosowanych

do

uwarunkowań

lokalnych

(w

szczególności w związku z głębokimi, strukturalnymi różnicami pomiędzy obszarami
wielkomiejskimi a wiejskimi i małomiasteczkowymi w możliwościach realizacji polityki
społecznej wobec niepełnosprawności). Przekształcenie polityki publicznej wobec osób
niepełnosprawnych jest jednym z ważnych wymiarów modernizacji Polski. Jest tym jej
elementem, którego czas nadszedł.
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