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Bogactwa informacji wiadcz¹cych o ró¿nicach w postawach i zachowaniu
siê wobec osób niepe³nosprawnych dostarcza nam literatura zarówno z zakresu
nauk spo³ecznych, jak i historycznych. Przegl¹daj¹c wymienione ród³a, mo¿emy
zauwa¿yæ, ¿e wraz z rozwojem cywilizacji postawy spo³eczeñstwa wobec ludzi
niepe³nosprawnych ulegaj¹ poprawie.
W staro¿ytnej Grecji praktykowane by³y przypadki dzieciobójstwa niepe³nosprawnych. Selekcja podyktowana wzglêdami biologiczno-medycznymi by³a nie
tylko dopuszczalna, lecz nale¿a³a do obowi¹zków obywatelskich. Sparta, a tak¿e
inne miastapañstwa, gdzie pozbawiano ¿ycia dzieci s³abe i upoledzone, swoje
normy opiera³y na za³o¿eniu, i¿ dobrem najwy¿szym jest stworzenie pañstwa silnego i zdrowego. Jednostki chore i w¹t³e nie tylko nie mog¹ siê przyczyniæ do
rozwoju spo³eczeñstwa, lecz w przysz³oci stanowiæ bêd¹ niepotrzebne obci¹¿enie i mog¹ je tylko os³abiæ1. Podobne normy obowi¹zywa³y w Rzymie, gdzie
w og³oszonym w 499 r. p.n.e. prawie (lex duodecim tabularum) nakazywano
umiercanie dzieci s³abych i kalekich2. Tak¿e we wczesnym redniowieczu podobne przypadki zdarza³y siê, ale nie znajduj¹ one potwierdzenia w dokumentach
jako przyk³ad oficjalnej praktyki.
1
2

L. Winniczuk, Ludzie, zwyczaje, obyczaje staro¿ytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 1983, s. 223.
M. Jaczynowska, Historia staro¿ytnego Rzymu, Warszawa 1983, s. 52.
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Dopiero wp³ywy chrzecijañstwa z³agodzi³y postawy spo³eczne wobec osób
niepe³nosprawnych. Rozpowszechniona, szczególnie w okresie redniowiecza, idea
niesienia pomocy chorym znalaz³a swój wyraz w dzia³alnoci charytatywnej kocio³ów i ró¿nych instytucji powo³anych do tego celu. Postaci¹, która zmieni³a
sposób patrzenia na jednostki s³absze, jest wiêty Franciszek z Asy¿u (11821266).
Jego koncepcja opiera³a siê na idei braterstwa miêdzyludzkiego, które w rozumieniu wiêtego powinno byæ s³u¿b¹, tj. opieraæ siê na oddaniu po³¹czonym z mi³oci¹, jest to tajemnica Boga Wcielonego, który zszed³ do najni¿szych i zrówna³
siê z nimi. Nikt nie ma prawa wywy¿szaæ siê ponad Niego, a byæ bratem oznacza
zrównaæ siê ze wszystkimi, przede wszystkim z najs³abszymi i najbiedniejszymi3.
Kolejne stulecia nie przynios³y znacz¹cych zmian w sytuacji ludzi niepe³nosprawnych, istniej¹ce ró¿nice w ich traktowaniu w poszczególnych spo³eczeñstwach podyktowane by³y zarówno determinantami religijno-kulturowymi, jak
i obowi¹zuj¹c¹ na danym terenie obyczajowoci¹, które z kolei warunkowane by³y
czynnikami ekonomicznymi4. Tak¿e odsetek osób z ograniczon¹ sprawnoci¹ by³
znacznie mniejszy w porównaniu z sytuacj¹ obecn¹. Jednostki s³absze najczêciej
umiera³y, poniewa¿ wspó³czesna im medycyna nie posiada³a wystarczaj¹cej wiedzy i zaplecza technicznego, które umo¿liwi³yby skuteczne leczenie.
Prze³om XIX i XX wieku i zwi¹zane z nim wydarzenia, jak: pierwsza i druga
wojna wiatowa, rozwój medycyny umo¿liwiaj¹cy bardziej skuteczne ratowanie
¿ycia postawi³ spo³eczeñstwa przed koniecznoci¹ opieki nad inwalidami wojennymi. Nale¿a³o zapewniæ im miejsce w spo³eczeñstwie, tj. przyznaæ rodki finansowe w postaci rent i stworzyæ odpowiednie instytucje nios¹ce im pomoc5.
Wzrost liczby inwalidów ukaza³ jeszcze inne problemy, nie mniej wa¿ne,
by³y nimi trudnoci zwi¹zane z przystosowaniem siê do ¿ycia spo³ecznego inwalidy, a tak¿e przystosowanie siê spo³eczeñstwa do wspó³istnienia z osobami niepe³nosprawnymi.
Uwiadomienie spo³eczeñstwu wielorakich potrzeb jednostek z ograniczon¹
sprawnoci¹ by³o bodcem do rozwoju takich dyscyplin, jak: pedagogika specjalna, psychologia i socjologia6. Okres, w którym socjologowie zainteresowali siê
3
J. Radwan-Prag³owski, K. Frysztacki, Spo³eczne dzieje pomocy cz³owiekowi: Od filantropii greckiej do pracy socjalnej, Biblioteka Pracownika Socjalnego, Warszawa 1996, s. 75.
4
M. Chodkowska, Kulturowe uwarunkowania postaw wobec inwalidztwa oraz osób niepe³nosprawnych. Ci¹g³oæ i mo¿liwoci zmiany [w:] M. Chodkowska [red.], Cz³owiek niepe³nosprawny.
Problemy autorealizacji i spo³ecznego funkcjonowania, Lublin 1994, s. 111126.
5
W roku 1864 szwajcarski filantrop Henri Dunant zainicjowa³ powstanie organizacji Czerwonego Krzy¿a, która objê³a sw¹ dzia³alnoci¹ obok rannych ¿o³nierzy tak¿e ludnoæ cywiln¹. Zob. E. Gorczycka, Przystosowanie m³odzie¿y ze schorzeniami narz¹du ruchu do ¿ycia spo³ecznego, Warszawa
1981, s. 9.
6
Pierwsze prace z zakresu pedagogiki specjalnej opublikowano w drugiej po³owie XIX wieku
i w tym czasie (1861 r.) pojawia siê termin pedagogika lecznicza, jako pierwsze okrelenie obejmuj¹ce ogóln¹ problematykê wychowania jednostek z ró¿nymi kategoriami upoledzenia. Zob.
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problemami niepe³nej sprawnoci, przypada na lata szeædziesi¹te i zwi¹zany jest
z powstaniem nowej subdyscypliny, jak¹ jest socjologia medycyny.
Zwiêkszenie zainteresowania problemami osób niepe³nosprawnych wyra¿a
siê zarówno rozwojem prac badawczych, jak i wprowadzaniem do realizacji efektów tych badañ. W Polsce analizy postaw spo³ecznych w stosunku do niepe³nosprawnoci prowadzone s¹ w³aciwie od chwili powstania nowej dyscypliny, a kolejne dziesiêciolecia przynios³y ich uzupe³nienie i aktualizacjê7. Szczególnie ostatnie dziesiêciolecie jest wa¿nym okresem w dalszej realizacji badañ nad postawami. Okres transformacji i zwi¹zane z nim przemiany spo³eczne pomog³y w nag³onieniu omawianej problematyki, aktywizuj¹c zarówno spo³ecznoæ ludzi niepe³nosprawnych, jak i zdrow¹ czêæ spo³eczeñstwa. Jest to jednak dopiero pocz¹tek
drogi maj¹cej na celu zmianê obecnej sytuacji osób z ograniczon¹ sprawnoci¹
w spo³eczeñstwie polskim. Zrealizowane na przestrzeni lat badania pokazuj¹ ewolucjê interesuj¹cych nas postaw. Kierunek zmian wskazuje na wiêksz¹ tolerancjê,
lepsz¹ znajomoæ problemów inwalidów i ich sytuacji ¿yciowej, a tak¿e wiêksz¹
akceptacjê integracyjnego modelu stosunków spo³ecznych8.
Zagadnienia dotycz¹ce relacji pomiêdzy ludmi z ograniczon¹ sprawnoci¹
i zdrow¹ czêci¹ spo³eczeñstwa od wielu lat s¹ przedmiotem rozwa¿añ socjologów. M. Soko³owska wyró¿ni³a trzy g³ówne typy wspó³¿ycia osób niepe³nosprawnych z ludmi zdrowymi9. Podstawa tego podzia³u opiera siê na ocenie poziomu
zadbania o interesy tych osób i mo¿liwoci ich uczestnictwa w ¿yciu spo³ecznym,
a tak¿e na ocenie stopnia widzialnoci ludzi niepe³nosprawnych w spo³eczeñstwie.
Typ pierwszy wystêpuje w krajach trzeciego wiata, gdzie niski poziom gospodarki i urbanizacji nie stwarza barier architektonicznych i komunikacyjnych.
Osoby upoledzone s¹ obecne i widoczne w ¿yciu spo³ecznym, jednak formy pomoO. Lipkowski, Podstawy pedagogiki specjalnej [w:] A. Hulek [red.], Pedagogika rewalidacyjna,
Warszawa 1980, s. 33. Prace z zakresu psychologii i socjologii pojawiaj¹ siê dopiero w latach
piêædziesi¹tych i szeædziesi¹tych XX wieku. Przyk³adem jest praca B. A. Wright, Psychologiczne aspekty fizycznego inwalidztwa, Warszawa 1965. Obszerna bibliografia znajduje siê w pracy
A. Ostrowskiej i J. Sikorskiej, Syndrom niepe³nosprawnoci w Polsce. Bariery integracji, Warszawa 1996, s. 1017.
7
Ukaza³y siê prace: H. Larkowa, Postawy otoczenia wobec inwalidów, Warszawa 1970; A. Ostrowska, Postawy spo³eczeñstwa polskiego wobec niepe³nej sprawnoci, Warszawa 1981; E. Gorczycka,
Dystans czy tolerancja. Studium nad postawami osób niepe³nosprawnych, Czêstochowa 1988;
A. Ostrowska, Niepe³nosprawni w spo³eczeñstwie, Warszawa 1994; zob. tak¿e: A. Ostrowska, J. Sikorska, Syndrom , s. 1017.
8
A. Ostrowska, Niepe³nosprawni w spo³eczeñstwie, s. 110.
9
Zob. M. Soko³owska, Polityka spo³eczna a zdrowie, Warszawa 1978, s. 435 i n.; zob. tak¿e
A. Ostrowska, Bariery spo³eczne w stosunku do osób niepe³nosprawnych [w:] M. Soko³owska [red.],
Studia z socjologii niepe³nej sprawnoci, Wroc³aw 1983. Problematykê dotycz¹c¹ miejsca cz³owieka niepe³nosprawnego w rodowisku spo³ecznym podjê³a tak¿e Z. Kawczyñska-Butrym w publikacji: Niepe³nosprawnoæ  specyfika pomocy spo³ecznej, Warszawa 1996, s. 140144.
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cy i poziom wiadczeñ socjalnych na ich rzecz s¹ bardzo ograniczone. Drugi typ
wspó³¿ycia ³¹czy siê z zaawansowanym procesem urbanizacji i gospodarki. Dokonuj¹ce siê przemiany stwarzaj¹ nowe mo¿liwoci dla zdrowej czêci spo³eczeñstwa (np. poprzez ofertê nowych miejsc pracy), jednak nie uwzglêdniaj¹ ograniczeñ i zwi¹zanych z nimi potrzeb osób niepe³nosprawnych. Pozostaj¹ oni w izolacji z powodu niewystarczaj¹cej pomocy w przezwyciê¿aniu ró¿nego rodzaju
barier, np. architektonicznych, urbanistycznych. Dlatego te¿ s¹ niewidzialni dla
zdrowej czêci spo³eczeñstwa. Ten typ wspó³¿ycia wystêpuje w krajach rednio
rozwiniêtych.
Optymalne rozwi¹zanie proponuje trzeci typ wspó³¿ycia realizowany w krajach wysoko rozwiniêtych. Pomoc i opiekê dla osób z ograniczon¹ sprawnoci¹
zapewniaj¹ zarówno profesjonalne instytucje, jak i nieformalne ruchy i inicjatywy. Dzia³ania te obejmuj¹ edukacjê, zatrudnienie, usprawnienie lecznicze i zabezpieczenie spo³eczne10. W efekcie osoby niepe³nosprawne mog¹ w³¹czyæ siê w ¿ycie spo³eczne i staæ siê jego pe³noprawnymi cz³onkami.
Sytuacja osób z ograniczon¹ sprawnoci¹ w Polsce wydaje siê zbli¿ona do
stanu, kiedy ludzie niepe³nosprawni musz¹ przebywaæ w mieszkaniach lub zak³adach specjalnych. Ich izolacja wynika zarówno z przyjêtych form opieki (np. poprzez tworzenie placówek specjalnych), jak i z powodu niezabezpieczenia im
wystarczaj¹cego poziomu pomocy w pokonaniu istniej¹cych barier. Podobne utrudnienia dotycz¹ tak¿e rodzin z dzieckiem niepe³nosprawnym, co prowadzi w efekcie do izolacji spo³ecznej tak rodziców, jak i dzieci, uniemo¿liwiaj¹c im realizowanie procesu rewalidacji w sposób w³aciwy.
UCZESTNICTWO NIEPE£NOSPRAWNYCH W ¯YCIU SPO£ECZNYM

Zespó³ Badañ Spo³ecznych Aspektów Niepe³nosprawnoci przedstawi³ dane
na temat uczestnictwa w ¿yciu spo³ecznym ludzi z ograniczon¹ sprawnoci¹, odwo³uj¹c siê do dwóch jego wymiarów: relacji z innymi osobami i udzia³u w ¿yciu
publicznym11. Badania wykaza³y, i¿ odczuwany przez niepe³nosprawnych niedosyt kontaktów z innymi ludmi dotyczy³ szczególnie sfery codziennych relacji
podczas wspólnego spêdzania czasu. Tak¿e uczestnictwo osób z ograniczon¹ sprawnoci¹ w ¿yciu publicznym, tj. ich przynale¿noæ do organizacji spo³ecznych by³a
wyranie ograniczona, a tylko w odniesieniu do kontaktów z Kocio³em respondenci deklarowali bardziej o¿ywiony udzia³12.
Przytaczam za Z. Kawczyñska-Butrym, Niepe³nosprawnoæ , s. 143.
A. Ostrowska, J. Sikorska, Z. Sufin, Sytuacja ludzi niepe³nosprawnych w Polsce, Warszawa
1994, s. 113116.
12
Tam¿e, s. 114116.
10
11
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W poni¿szych rozwa¿aniach ograniczê siê do próby wskazania, w jakim zakresie niepe³nosprawne dzieci i ich rodziny uczestnicz¹ zarówno w kontaktach
z otoczeniem, jak i w ¿yciu publicznym, a tak¿e podejmê próbê okrelenia czynników determinuj¹cych jakoæ tych kontaktów. W literaturze przedmiotu mo¿emy odnaleæ informacje dotycz¹ce problemów zwi¹zanych z negatywnym stosunkiem wspó³czesnego spo³eczeñstwa polskiego wobec niepe³nosprawnoci dziecka13. Wyra¿a siê on brakiem akceptacji ze strony otoczenia i niechêci¹ do nawi¹zania bezporedniego kontaktu z dzieckiem upoledzonym. W odczuciu badanych,
tego rodzaju postawy przyczyniaj¹ siê do powstania dystansu pomiêdzy nimi a rodowiskiem spo³ecznym i w efekcie do izolacji zarówno rodziców, jak i dziecka
niepe³nosprawnego14. Zdaniem respondentów, czynnikiem, który determinuje powstanie tych sytuacji, jest stopieñ i widocznoæ defektu, co przy schorzeniach narz¹du ruchu i g³êbokim upoledzeniu umys³owym rzadko pozostaje niezauwa¿alne, a te w³anie wymieniane rodzaje niepe³nosprawnoci dotycz¹ najczêciej dzieci.
Dowiadczenia z kontaktów z otoczeniem opisuje kobieta, kuzynka dziewczynki
z g³êbokim upoledzeniem umys³owym:
Ojciec w ka¿dej wolnej chwili ubiera³ dziecko bardzo starannie i prowadzi³ na spacer.
Wyje¿d¿a³ te¿ do rodziny na wie, staraj¹c siê nie zwracaæ uwagi na otoczenie. Otoczenie odsuwa³o siê w autobusie od bardzo têgiej i olinionej dziewczynki i czêsto pada³y uwagi  Po co to
takie woziæ ze sob¹? (P.5).

Tak¿e matka dziewczynki z dzieciêcym pora¿eniem mózgowym wspomina:
Wyprowadzenie dziecka na spacer i ju¿ g³one uwagi na temat kalectwa, ogl¹danie siê za
dzieckiem, a nawet zatrzymywanie siê nad nim. Wszystko to wymaga³o wielkiego opanowania
i odpornoci psychicznej. Wys³uchiwanie uwag rodziców dzieci zdrowych, ¿e z ni¹ siê nie baw,
bo ona jest chora, s¹ to przykre sprawy, przez które musia³am razem z córk¹ przejæ. Obecnie
mo¿e jest mniej ogl¹daczy, a mo¿e ju¿ siê przyzwyczai³am. Jednak dziecko niepe³nosprawne
pozostawione przed blokiem nie mo¿e liczyæ na zrozumienie i przyjañ innych zdrowych dzieci. Zdarza³o siê, ¿e gdy zostawi³am córkê na balkonie, to dzieci s¹siadów wymiewa³y siê z niej
(P.39).
W przedstawionej analizie wykorzystano wyniki badañ zrealizowanych w roku 1993 przez
Instytut Filozofii i Socjologii PAN, na zlecenie Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych. Zob. A. Ostrowska, J. Mikulski, B. Szczepankowska, T. Czajkowski, Badania nad
niepe³nosprawnoci¹ w Polsce 1993, Warszawa 1994. Ilustracj¹ prezentowanych wyników s¹ fragmenty prac pamiêtnikarskich rodziców dzieci niepe³nosprawnych, nades³anych na konkurs og³oszony przez Zak³ad Socjologii Medycyny i Rodziny UMCS.
14
Na temat izolacji cz³owieka spowodowanej konsekwencjami choroby pisze m.in. Mirona Ogryzko-Wiewiórowska: Mo¿e ona byæ zamierzona lub niewiadoma, mo¿e wynikaæ z czynników psychospo³ecznych lub mechanicznych (fizycznych). Bezporednia przyczyna izolacji mo¿e byæ niekiedy banalnie prosta i ³atwa do usuniêcia, ale dla cz³owieka niesprawnego staje siê przeszkod¹ nie
do pokonania; zob. M. Ogryzko-Wiewiórowska, Socjologia medycyny. Wybrane zagadnienia, Lublin 1989, s. 106.
13
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W sytuacji, gdy rodzice i ich dzieci dowiadczaj¹ wielokrotnie braku akceptacji ze strony otoczenia, najczêciej decyduj¹ siê na zaprzestanie prób nawi¹zania bezporedniego kontaktu. Poprzez izolacjê zarówno siebie, jako rodowiska
rodzinnego, jak i dziecka, rodzice pragn¹ unikn¹æ prze¿yæ zwi¹zanych z przykrymi uwagami, na jakie mog¹ byæ nara¿eni. Przed³u¿aj¹ca siê w czasie izolacja, tj.
ograniczenie kontaktów towarzyskich do zamkniêtego krêgu osób, mo¿e prowadziæ do powstania tzw. zjawiska samoizolacji15 i wp³yn¹æ na pog³êbienie trudnoci, z jakimi spotyka siê niepe³nosprawne dziecko. Sytuacje, w których osoby
upoledzone wycofuj¹ siê z ¿ycia spo³ecznego i jednoczenie akceptuj¹ swoj¹ izolacjê, Antonina Ostrowska okrela terminem automarginalizacji16. Autorka pisze:
Osoby podlegaj¹ce automarginalizacji staj¹ siê bierne i pozbawione motywacji do zmiany
swojej sytuacji. Pog³êbiaj¹ siê coraz bardziej w poczuciu niemo¿noci, trudnoci nie do pokonania i braku kontroli nad otaczaj¹cymi je wydarzeniami. Rezygnuj¹ z aspiracji i celów ¿yciowych, a ich ¿ycie w coraz wiêkszym stopniu koncentruje siê na codziennej wegetacji. Towarzyszy temu znaczna izolacja spo³eczna, poczucie osamotnienia i opuszczenia. W takiej sytuacji postawa cz³owieka niepe³nosprawnego wobec ¿ycia staje siê dodatkowym ród³em barier
do uczestnictwa w ¿yciu spo³ecznym17.

Zjawisko automarginalizacji mo¿e odnosiæ siê tak¿e do rodzin wychowuj¹cych dziecko niepe³nosprawne. Wielokrotnie powtarzaj¹ce siê przykre prze¿ycia
zwi¹zane z negatywn¹ postaw¹ otoczenia mog¹ byæ przyczyn¹ ograniczenia udzia³u
rodziców w ¿yciu spo³ecznym, a w sytuacji, gdy nie uda im siê prze³amaæ nieprzychylnego stosunku rodowiska, mog¹ zamkn¹æ siê w krêgu rodzin odpowiadaj¹cych ich sytuacji zdrowotnej i pozycji spo³eczno-ekonomicznej. Wiêkszoæ
rodzin posiadaj¹cych dziecko z ograniczon¹ sprawnoci¹ dowiadcza sytuacji,
w których odczuwa przejawy izolacji spo³ecznej, brakuje natomiast informacji
wiadcz¹cych o ich ca³kowitym wycofaniu siê z uczestnictwa w ¿yciu spo³ecznym lub rezygnacji z pracy nad usprawnieniem dziecka. Trudno jest zatem okreliæ, w jakim zakresie zjawisko automarginalizacji dotyczy rodzin wychowuj¹cych niepe³nosprawne dziecko, nie mo¿emy jednak przyj¹æ, i¿ zjawisko to w ogóle nie wystêpuje wród interesuj¹cej nas zbiorowoci. Problem automarginalizacji
stanowi obszar, który wymaga dalszych eksploracji, koniecznych do lepszego
poznania i zrozumienia sytuacji osób niepe³nosprawnych i ich rodzin.

15
Zob. H. Borzyszkowska, Izolacja spo³eczna rodzin dzieci upoledzonych umys³owo w stopniu
lekkim [w:] M. Chodkowska [red.], Dziecko niepe³nosprawne w rodzinie. Socjalizacja i rehabilitacja, Lublin 1995, s. 182.
16
Zob. A. Ostrowska, J. Sikorska, Syndrom s. 169178.
17
Tam¿e, s. 169.
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PROBLEMY REHABILITACJI I REWALIDACJI

W analizowanej literaturze odnaleæ mo¿emy tak¿e grupy problemów dotycz¹cych dostêpnoci wiadczeñ i us³ug w zakresie zaopatrzenia w sprzêt rehabilitacyjny18. Uczestnictwo w ró¿nych formach ¿ycia spo³ecznego dzieci niepe³nosprawnych uzale¿nione jest bowiem od jego mo¿liwoci w pokonaniu trudnoci zwi¹zanych z przemieszczaniem siê. Matka ch³opca z dystrofi¹ miêni wspomina:
W 1990 roku uda³o nam siê kupiæ samochód, bardzo ¿a³ujê, i¿ wczeniej tego nie zrobilimy. Odwo¿enie Marcina do szko³y przesta³o byæ wypraw¹ z przygodami, a w wolne dni mo¿na by³o dziecko zabraæ do lasu lub nad wodê. Nasze wycieczki, szczególnie w gor¹ce letnie dni
pozwala³y zapomnieæ nam o k³opotach, a Marcin móg³ poznawaæ inny wiat i innych ludzi.
[ ] Poniewa¿ syn szybko ronie, st¹d koniecznoæ czêstego, bo dwukrotnego w przeci¹gu roku,
zmieniania na nowe aparatów  »braces«. Szukalimy w kraju tych niezbêdnych do chodzenia
szyn, ale bez skutku. Na szczêcie moja znajoma ma rodzinê w Niemczech i uda³o nam siê je
sprowadziæ. Kosztuje nas to za ka¿dym razem bardzo du¿o, ale Marcin mo¿e chodziæ do szko³y,
na spacery i bawiæ siê z kolegami. Jestem zadowolona, ¿e lubi towarzystwo zdrowych dzieci,
choæ im nie dorównuje sprawnoci¹ fizyczn¹, ale mo¿e udaje mu siê o tym zapomnieæ, albo
przebywaj¹c razem z nimi czuje siê bardziej zdrowy.

Wiêkszoæ rodzin wychowuj¹cych niepe³nosprawne dziecko odczuwa dotkliwie problem zwi¹zany z zaopatrzeniem w sprzêt niezbêdny do rehabilitacji. Jego
brak w znacznym stopniu ogranicza mo¿liwoci w³¹czenia chorego do uczestnictwa w ¿yciu spo³ecznym. Skomplikowany i sformalizowany system zaopatrzenia
w przedmioty ortopedyczne i sprzêt pomocniczy decyduje o d³ugim okresie oczekiwania na realizacjê zlecenia, co powoduje opónienie lub zahamowanie rehabilitacji, a nawet mo¿e spowodowaæ cofniêcie ju¿ osi¹gniêtych efektów19. Dodatkowe
utrudnienie stanowi fakt, i¿ produkcja sprzêtu rehabilitacyjnego dla dzieci nie mo¿e
byæ prowadzona w systemie seryjnym, wiêkszoæ wyrobów powinna byæ dostosowana do indywidualnych potrzeb dziecka i jego kolejnych faz rozwoju. W rezultacie, tego rodzaju sprzêt jest trudno dostêpny, kosztowny i czêsto jego jakoæ nie
odpowiada wiatowym standardom. Matka ch³opca z uszkodzonym s³uchem pisze:
Pierwszy aparat syn otrzyma³ w 1991 roku, po badaniu s³uchu w Warszawie w Zwi¹zku
G³uchych. By³ to aparat pude³kowy, zasilany na paluszka, po kilkakrotnym u¿ytkowaniu aparat
ten nie zda³ egzaminu. Na szyi wisia³ woreczek, z którego wystawa³y dwa przewody do uszu.
S³ychaæ w nim by³o trzaski i szumy. Syn bardzo czêsto go zdejmowa³. Nie by³ praktyczny w codziennym u¿ytkowaniu, np. w zabawach. Obiecano mi, ¿e syn bêdzie ten aparat u¿ytkowa³ dwa
miesi¹ce. Po trzech miesi¹cach otrzyma³am odpowied ze Zwi¹zku G³uchych, ¿e aparat zauszny otrzymam za trzy lata. By³ to dla mnie szok, nie mog³am pozwoliæ czekaæ tak d³ugo. Posta18
Poprzez sprzêt rehabilitacyjny rozumiem: sprzêt ortopedyczny i lokomocyjny, sprzêt rehabilitacyjny do obs³ugi osobistej, sprzêt pomocniczy dla inwalidów wzroku i s³uchu. Zob. R. Serafin, Pomoce techniczne stosowane w rehabilitacji osób niepe³nosprawnych [w:] S. Jakubowski, R. Serafin,
B. Szczepankowski, Pomoce techniczne dla osób niepe³nosprawnych, Warszawa 1994, s. 5152.
19
Tam¿e, s. 53.
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nowi³am zdobyæ go sama, [ ] Przeczyta³am w gazecie, ¿e redakcja posiada wysokiej klasy
aparat s³uchowy dziecinny i mo¿e go przydzieliæ dziecku z du¿ym ubytkiem s³uchu i dla rodziny w trudnej sytuacji finansowej. Wys³a³am potrzebne dokumenty. Po miesi¹cu otrzyma³am
odpowied o przyznaniu aparatu. [ ] Aparat ten do tej pory bardzo dobrze dzia³a, s³yszalnoæ
dla syna bardzo siê poprawi³a i mo¿emy siê z nim porozumieæ. Uwa¿am, ¿e w Polsce za d³ugo
siê czeka na badanie s³uchu i za d³ugo na aparat s³uchowy. W moim przypadku to strata przynajmniej trzech lat, syn ma olbrzymie braki w mowie i wymaga olbrzymiej pracy ze strony
rodziny i szko³y. Ale od czasu, kiedy zdobylimy aparat widaæ efekty, lepiej mówi, jest mniej
nieufny w stosunku do ludzi, czyje siê jakby mniej zagubiony wród normalnych ludzi (P.12).

Rewalidacja spo³eczna dzieci niepe³nosprawnych mo¿e byæ tak¿e realizowana przez w³¹czanie ich do zorganizowanych form zajêæ i wypoczynku, np. kolonie, obozy, wycieczki, imprezy i uroczystoci okazjonalne. Wymienione formy
pozwalaj¹ na wzbogacenie dowiadczeñ i prze¿yæ dzieci, a tak¿e kszta³tuj¹ ich
umiejêtnoci zachowania siê w ró¿nych sytuacjach spo³ecznych, radzenia sobie
z problemami ¿ycia codziennego oraz pe³nienia ró¿nych ról w grupie rówieniczej. Mo¿liwoæ wyjcia poza rodowisko rodzinne i udzia³ w wymienionych formach wypoczynku w integracji ze rodowiskiem spo³ecznym umo¿liwia im tak¿e
poznanie ró¿nych instytucji, urz¹dzeñ technicznych oraz kontakt z przyrod¹20.
Zastosowanie tej formy i usamodzielnienia spo³ecznego najczêciej zwi¹zane jest
z przynale¿noci¹ rodziców dzieci niepe³nosprawnych do wszelkiego rodzaju stowarzyszeñ, fundacji, grup samopomocowych i innych organizacji dzia³aj¹cych na
rzecz niepe³nosprawnych. Jednak uczestnictwo rodziców w tych organizacjach
jest doæ ograniczone, deklaruj¹ oni bowiem swój udzia³ w nich, lecz decyzja najczêciej podyktowana jest m.in. pragnieniem zapewnienia dziecku miejsca na
koloniach, potrzeb¹ otrzymania pomocy przy zakupie niezbêdnego sprzêtu rehabilitacyjnego lub uzyskaniem potrzebnych informacji. Mo¿emy wiêc przyj¹æ, i¿
przynale¿noæ rodziców do organizacji spo³ecznych wynika g³ównie z koniecznoci zaspokojenia istniej¹cych potrzeb. Brakuje natomiast informacji wiadcz¹cych o aktywnym i masowym udziale rodziców w organizacjach spo³ecznych.
Zasób informacji o istnieniu w Polsce organizacji dzia³aj¹cych na rzecz osób
niepe³nosprawnych jest równie¿ bardzo ograniczony. W ocenie rodziców oferowana pomoc nie zaspokaja istniej¹cych potrzeb w wystarczaj¹cym stopniu, dlatego te¿ najczêciej rezygnuj¹ oni z dalszej wspó³pracy, dodatkow¹ przyczyn¹ jest
tak¿e odczuwany przez rodziców ba³agan organizacyjny. Matka dziewczynki
z Zespo³em Downa wspomina:
Po oko³o dwóch latach dzia³alnoci cz³onkowie Ko³a Dzieci Specjalnej Troski doszli do
wniosku, ¿e nazwa, jak¹ przyjêli, zosta³a im skradziona. Na zebraniu sprawozdawczym przewodnicz¹ca TPD poda³a informacjê, ¿e organizowa³a ró¿ne imprezy dla dzieci specjalnej troski. Na ¿adnej z tych imprez nie by³o jednak dzieci z Ko³a. Przewodnicz¹ca wyjani³a, ¿e dzieci
specjalnej troski to dzieci alkoholików i rodzin spo³ecznie zaniedbanych (P.30).
20

Zob. A. Maciarz, Rewalidacja spo³eczna dzieci, Zielona Góra 1981, s. 142143.
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Tak¿e matka ch³opca z uszkodzonym rdzeniem krêgowym pisze:
Nale¿a³am do Towarzystwa Przyjació³ Dzieci i na comiesiêcznych zebraniach dzielilimy
siê swoimi problemami, ale te¿ i nowinkami staraj¹c siê sobie wzajemnie trochê pomóc. Nasze
dzieci spotyka³y siê, nie tylko z okazji wi¹t, lecz tak¿e by pobyæ ze sob¹ i wspólnie siê bawiæ.
Po pewnym czasie zauwa¿y³am, ¿e stoimy w miejscu, nic siê nie zmienia, Wojtek nie chcia³ siê
bawiæ z chorymi dzieæmi, chcia³ pójæ do zdrowych. W naszej sytuacji przychodzenie na zebrania nie mia³o ju¿ sensu, musia³am znaleæ inny sposób na szukanie pomocy dla syna (P. 59).

Zakres partycypacji badanych rodzin w organizacjach dzia³aj¹cych pod egid¹
Kocio³a katolickiego jest znacznie szerszy21. Organizacje kocielne najczêciej
udzielaj¹ pomocy w uzyskaniu leków i sprzêtu rehabilitacyjnego lub organizuj¹
wypoczynek i wycieczki. Bez wzglêdu jednak na zasiêg oferowanej pomocy rodziny pozytywnie oceniaj¹ dzia³alnoæ organizacji kocielnych, jednoczenie podkrelaj¹c znaczenie i rolê wiary w ich ¿yciu. Fragment pamiêtnika kobiety wychowuj¹cej dziewczynkê z Zespo³em Downa:
W roku 1989 ksi¹dz proboszcz zorganizowa³ dla tych »innych« dzieci zajêcia w kociele.
Sam siê nimi serdecznie opiekowa³ i stworzy³ grupê Muminków. [ ] Po roku przygotowañ
dzieci te przyst¹pi³y do Pierwszej Komunii wiêtej. By³o to ogromne wiêto w rodzinie. Krysia
jest spokojniejsza i bardzo chêtnie tam uczêszcza. Ten sam ksi¹dz, a potem jego nastêpca zorganizowali dla tych dzieci wiele wycieczek do miejsc kultu Maryjnego. Mia³ymy okazjê zwiedziæ trochê Polskê i nieco wyjechaæ z domu i poznaæ innych ludzi, co bardzo pomog³o nam we
w³asnym ¿yciu (P. 79).

Matka dziewczynki z mózgowym pora¿eniem dzieciêcym:
Gdy Ania siê urodzi³a nie by³o czasu na przygotowania do Sakramentu Chrztu, ksi¹dz
ochrzci³ córkê w szpitalu, nie by³o radoci tylko same k³opoty. [ ] Do Pierwszej Komunii
Ania mia³a ju¿ wszystko, jak inne dzieci, sukienka, wianek, rodzina w kociele. By³am taka
szczêliwa, gdy moja córka razem z ca³¹ gromad¹ dzieci przyjê³a Sakrament i razem z nimi
dziêkowa³a Bogu i Matce Przenajwiêtszej (P. 4).

Zapewnienie sprzyjaj¹cych warunków do integracji ze spo³eczeñstwem jest
istotnym elementem warunkuj¹cym prawid³owe funkcjonowanie rodowiska rodzinnego dziecka niepe³nosprawnego oraz efekty jego rewalidacji. Powy¿sze rozwa¿ania wskazuj¹, i¿ powinny to byæ dzia³ania wieloaspektowe, które dotyczyæ
bêd¹ wdra¿ania koniecznych usprawnieñ technicznych, u³atwiaj¹cych ¿ycie codzienne niepe³nosprawnego dziecka oraz zapewnienie niezbêdnego sprzêtu do jego
rehabilitacji. Tego rodzaju dzia³ania otworz¹ przed rodzicami i ich dzieckiem
mo¿liwoæ wejcia do otaczaj¹cego ich rodowiska i nawi¹zania kontaktów spo³ecznych. Poniewa¿ izolacja spo³eczna w du¿ej mierze uwarunkowana jest nisk¹
wiadomoci¹ spo³eczeñstwa i brakiem dostatecznych informacji o sytuacji osób
Na znaczny udzia³ osób niepe³nosprawnych w ¿yciu Kocio³a wskazuje tak¿e analiza Zespo³u
Badania Spo³ecznych Aspektów Niepe³nosprawnoci, zob. A. Ostrowska, J. Sikorska, Z. Sufin, Sytuacja , s. 116.
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niepe³nosprawnych, nale¿y prowadziæ dzia³ania edukacyjne, które przyczyni¹ siê
do likwidacji wystêpuj¹cej w rodowisku spo³ecznym nietolerancji wobec osób
niepe³nosprawnych. Przeciwdzia³aæ izolacji spo³ecznej powinni tak¿e sami rodzice chorego dziecka. Poprzez analizê swojej sytuacji musz¹ dostrzec obiektywne
czynniki, które s¹ przyczyn¹ tego zjawiska, i musz¹ próbowaæ je usun¹æ.
Znacz¹c¹ rolê w przeciwdzia³aniu izolacji spo³ecznej powinny tak¿e pe³niæ
ró¿nego rodzaju organizacje spo³eczne22. Do zadañ, jakie powinny realizowaæ,
nale¿y: udzielanie pomocy bezporedniej i poredniej (np. poprzez wsparcie, informacje), tworzenie grup nacisku umo¿liwiaj¹cych wprowadzenie reform i po¿¹danych zmian dla osób niepe³nosprawnych, wp³ywanie na opiniê publiczn¹ oraz
reprezentowanie interesów grupy. Wprowadzenie do praktyki ¿ycia codziennego
wymienionych dzia³añ u³atwi dzieciom niepe³nosprawnym i ich rodzinom w³¹czenie siê do rodowiska spo³ecznego, aby mogli na równi z innymi korzystaæ
z przys³uguj¹cego im prawa do pe³nego ¿ycia i zaspokojenia swoich potrzeb.
SUMMARY
The problems of handicapped children and the problems with which their families
have to wrestle are the issues that are still only partly solved or not at all. The socio-economic transformation and a crisis in the wake of it caused them to be more severe and
conspicuous. Cuts in the state budget with the simultaneously rising cost of living have
consequently worsened the living conditions of many families that are raising handicapped
children, which resulted in driving a large part of this social group into the peripheries of
social life.
The provision of favourable conditions for integration with society is an essential
element that determines the normal functioning of the family environment of a handicapped
child and the effects of his/her revalidation. Multiple actions should be taken, which will
involve both implementing necessary technical improvements facilitating the handicapped
childs everyday life, providing indispensable equipment for his/her rehabilitation, and educational steps in order to eliminate intolerance towards the handicapped persons, which is
encountered in the social environment.
The introduction of the above activities into the practice of everyday life will make it
easier for handicapped children and their families to enter their environment, establish social contacts and this will make possible the enjoyment of their right to full life and to have
their needs satisfied.

22
Problemy dotycz¹ce instytucji dzia³aj¹cych na rzecz osób niepe³nosprawnych i informacje o dzia³aniach zmierzaj¹cych do zmian w ich organizacji znajduj¹ siê w publikacji: M. Fedorowicz [red.],
Droga przez instytucje. Instytucje dzia³aj¹ce na rzecz osób niepe³nosprawnych, Warszawa 1994.

