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Wypracowanie zaleceń określających przyszły 
model polityki społecznej wobec ON, ugruntowany 
w wiedzy o uwarunkowaniach społecznych, 
ekonomicznych i kulturowych ich położenia 
 

Określenie kierunków zmian systemowych  
w oparciu o dorobek badawczy ostatnich lat oraz 
pogłębione studia empiryczne dotyczące 
wybranych aspektów sytuacji ON 

Cele główne projektu 
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* diagnoza podstawowych wymiarów położenia 
społecznego i ekonomicznego ON, 
 

** usystematyzowanie stanu wiedzy + uzupełnienie o 
brakujące lub niedostatecznie reprezentowane elementy 
 

***określenie czynników ułatwiających/utrudniających 
integrację społeczną ON 
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Od kompleksowej diagnozy do rekomendacji 
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Od kompleksowej diagnozy do rekomendacji – cd. 

* rekomendacje określające niezbędne zmiany w polityce 
publicznej realizowanej wobec ON w Polsce 
** propozycje zmian w modelu polityki społecznej: wymiar 
instytucjonalny i stosowane sposoby wsparcia  
*** rekomendacje oparte na wiedzy o funkcjonowaniu 
obecnego systemu wsparcia dla ON w Polsce i na 
praktykach z wybranych krajów UE 



Potencjał zgromadzonej wiedzy 

Istnienie w Polsce rozległego dorobku badawczego przesłanką dla 
diagnozy położenia ON i określania kierunków dalszych badań 

Skumulowany potencjał wiedzy zastanej i wywołanej nowymi 
badaniami – określenie cech i tendencji przemian w sferze 
aktywności społecznej, zawodowej i ekonomicznej ON 

Przejście od etapu  działań badawczych do etapu interwencji 
społecznej / empowerment 

05 



Selektywność i podejście jakościowe 
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Podejście selektywne: w oparciu o istniejący stan wiedzy 

dokonano wyboru ograniczonej liczby zagadnień, które 

następnie poddano badaniu  

Podejście jakościowe (studia przypadków, analizy wywiadów 

biograficznych i pogłębionych, warsztaty scenariuszowe) 

Wydobywanie z codziennego życia społeczności i 

doświadczenia indywidualnego istotnych wymiarów, 

czynników determinujących ich treść, strukturę i znaczenie 



• Wtórna analiza i synteza ilościowych oraz jakościowych wyników 
badań dotyczących różnych aspektów niepełnosprawności 
(ostatnie 5 lat) 

• Studia porównawcze polskiego systemu wsparcia ON i rozwiązań 
wdrażanych w innych krajach Europy 

• Wykorzystanie danych zastanych (statystyk urzędowych, 
dokumentacji organów administracji publicznej i organizacji 
pozarządowych) oraz zagregowanych danych (zestawienia 
statystyczne i informacje zbiorcze) 

Charakterystyka działań w projekcie 
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• Wykorzystanie materiałów empirycznych z badań terenowych 
(wywiady indywidualne i warsztaty z przedstawicielami instytucji 
publicznych i NGO, ON oraz internautami) 

• Wykorzystanie materiałów empirycznych zebranych w trakcie 
wywiadów biograficznych (z kobietami oraz  absolwentami szkół 
wyższych) 

• Przeprowadzenie analiz z wykorzystaniem elementów metody 
SWOT (mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia) pod kątem 
identyfikowania mocnych i słabych stron działalności instytucji, 
wyodrębniania czynników konstytutywnych dobrych praktyk 

Charakterystyka działań w projekcie 
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6 modułów projektu 
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Polityka społeczna w 
działaniu. 
Instytucjonalne 
uwarunkowania 
sytuacji osób 
niepełnosprawnych 
w Polsce 

Źródła sukcesów i 
niepowodzeń 
instytucji wsparcia 
dla osób 
niepełnosprawnych, 
na przykładzie 
wybranych działań 
realizowanych ze 
środków PFRON 

Wyrównywanie 
szans w zatrudnieniu 
osób z 
niepełnosprawnościa
mi. Dobre praktyki 
pracodawców. 
Doświadczenia 
polskie i 
międzynarodowe 
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6 modułów projektu 
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Wejście na rynek 
pracy 
niepełnosprawnych 
absolwentów szkół 
wyższych. Integracja 
społeczna i 
zawodowa 
 

Niepełnosprawni  
i niepełnosprawność  
w nowych mediach 

Genderowy wymiar 
niepełnosprawności 
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• Raporty eksperckie, raporty z badań i publikacje na tematy: 

 najważniejsze wymiary zjawiska niepełnosprawności i funkcjonowania 
instytucji wsparcia w Polsce 

 położenie społeczne i aktywności ekonomiczna ON,  

 dostępność usług publicznych i komercyjnych  

 stan uczestnictwa społecznego ON 

 zjawisko feminizacji niepełnosprawności 

 wpływ społecznego postrzegania ON na ich funkcjonowanie i kształtowanie 
polityki społecznej 

 aktywność ON w Internecie i jej znaczenie 

Charakterystyka rezultatów projektów 
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• Kompleksowy zbiór rekomendacji dotyczących m.in.: 

 rozwiązań instytucjonalnych poprawiających dostęp do usług ON 

 przekształcania polityki społecznej w zindywidualizowane działania celowe, 
usprawniające integrację społeczną ON  

 zmian na rynku pracy obniżających bezrobocie ON 

 zatrudnienia absolwentów uczelni wyższych i kształtowania ich karier 
zawodowych 

 dostępności i użyteczności stron www dla osób z różnymi 
niepełnosprawnościami, wykorzystywania potencjału sieci do komunikacji 

 dobrych praktyk upodmiatawiających niepełnosprawne kobiety 

Charakterystyka rezultatów projektów – cd. 
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