
OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 



 osoby, których stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy, 

 

 trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia wypełnianie ról 
społecznych, 

 

 w szczególności ogranicza zdolności do wykonywania pracy zawodowej, 

 

 wyróżniamy trzy stopnie niepełnosprawności: znaczny, umiarkowany  
i lekki. 
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 proces separacji poszczególnych osób lub zbiorów ludzi, 

 

 może być spowodowany przez różne przyczyny,  

 

 zarówno obiektywne, 

 

 jak i subiektywne, będące następstwem rozmaitych zdarzeń losowych (np. 
kalectwo, ciężkie schorzenia, załamanie psychiczne), 

 

 osoby tak doświadczone zrywają dotychczasowe kontakty towarzyskie. 
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 obywatel będący członkiem społeczeństwa, 

 nie może w pełni uczestniczyć w aspektach życia 
społecznego, 

 jest to niezależne od jednostki, 

 poza jej kontrolą, 

 ma charakter wielowymiarowy, 

 może dotyczyć wielu dziedzin życia: edukacji, 
gospodarki, kultury, polityki. 
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 wciąż nie jest stabilna, 

 

 bieda, bezrobocie, bezradność nie znikają, a ewoluują w inne formy, 

 

 skutki dotykają osoby najsłabsze i bezbronne, 

 

 wykluczenie społeczne jest jednym z najczęściej omawianych zjawisk na 
gruncie naukowym i społecznym. 
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 brak akceptacji u osób niepełnosprawnych może się ujawniać w 
wieloraki sposób i  przyjmować różne formy, np.: zaprzeczanie, 
odrzucenie, całkowite ignorowanie, ucieczka, marzenia na jawie, 
fantazjowanie, izolowanie się od otoczenia, czy regresja, 

 może też przejawiać się poprzez infantylne zachowanie, litowanie się 
nad sobą i szukanie współczucia, projekcji, a także  
napięcie, wynikające z konfrontacji z otoczeniem. 
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 pojęcie dyskryminacji potocznie oznacza „niesprawiedliwe traktowanie”, 

 wyróżniamy pięć rodzajów praktyk dyskryminacyjnych, 

 dystansowanie się – unikanie bliskich i nieformalnych kontaktów  
z osobami niepełnosprawnymi, 

 dewaluowanie się – upowszechnianie własnych przekonań  
o negatywnych cechach ludzi z dysfunkcjami, 

 delegitymizacja – negatywny psychologiczny stosunek wobec ludzi 
utrwalony w postaci przepisów prawnych, 

 segregacja – fizyczne izolowanie jednostki lub  
grupy osób od całego środowiska społecznego, 

 eksterminacja – biologiczne wyniszczanie ludzi  
z danej kategorii społecznej. 
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 przejawia się w naruszaniu podstawowych praw obywatelskich, 
gwarantowanych każdemu człowiekowi, 

 skutki występują w kilku sferach: prawa do nauki, prawa do pracy, 
dostępności do obiektów użyteczności publicznej, środków 
komunikacji publicznej, czy ochrony zdrowia,  

 w ostatnich latach praktyki dyskryminacyjne są ograniczone, 

 zmniejsza się delegitymizacja, segregacja  
i eksterminacja 

 jednak niechęć do osób niepełnosprawnych  
wciąż pozostaje. 
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 niechęć, a nawet wrogość do nawiązywania kontaktów, 

 

 cechuje się negatywnym stosunkiem emocjonalnym, stereotypową wiedzą, 
unikaniem kontaktów i trwałością uprzedzeń (niepodatnością na zmiany), 

 

 uprzedzenia występują z różnym natężeniem w zależności od płci, wieku, 
wykształcenia, zajmowanej pozycji społecznej. 
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 Grupocentryzm – sprzeczność interesów między grupami, która 
doprowadza do wzrostu solidarności wewnątrzgrupowej  
i izolowania się od innych grup. 

 Koncepcja socjalizacyjna – członkowie grupy obserwują zachowania 
innych członków wobec przedstawicieli innych grup społecznych. 

 Koncepcja tożsamości – podstawową potrzebą każdego człowieka 
jest tworzenie pozytywnego wizerunku „ja”.  
Prestiż społeczny jest ważnym elementem samooceny człowieka. 
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 Koncepcja stereotypizacji – zakłada, że człowiek jest skazany  
na posługiwanie się stereotypami. 

 Koncepcja kozła ofiarnego – upatruje źródło uprzedzeń  
w frustracjach. Sfrustrowani przenoszą agresję na grupy społeczne, wobec 
których formowane są uprzedzenia. 

 Postawy społeczne odbiegają od stanu pożądanego. 

 Większa część społeczeństwa dysponuje ograniczoną i zafałszowaną 
wiedzą o niepełnosprawnościach, popartą wiarą w prawdziwość własnych  
przekonań. 
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 nie znamy siebie nawzajem, 

 izolujemy się, 

 poprzez izolację nie dostrzegamy problemu, 

 dopiero przy wnikliwym spojrzeniu okazuje się, że to pełnosprawni 
sprawiają, że niepełnosprawne są postrzegane jako „inne”, 

 mamy „wąskie” spojrzenie na życie, 

 nasz świat bez chorób, gloryfikujący zdrowie jest dla nich zagrażający,  
niepokojący i dziwny. 
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 większa część społeczeństwa jest skłonna do współpracy,  
czy udzielenia pomocy,  

 jednakże kontakt bezpośredni uważa za zbyt trudny i niepotrzebny, 

 społeczeństwo nie ma świadomości co do problemów tych osób  
i nieczęsto ma okazję do bliskich kontaktów z nimi, 

 brak wiedzy jest największym problemem powodującym bariery, 

 większa koncentracja na zapewnieniu chorym opieki, niż możliwości 
samorealizacji i doskonalenia się. 
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 Częste kontakty ze środowiskiem ON i samymi niepełnosprawnymi, 
dałyby możliwość skonfrontowania stereotypów i uprzedzeń  
z indywidualnymi doświadczeniami poszczególnych członków 
społeczeństwa. 

 Im bardziej powszechny jest udział osób z niepełnosprawnością w życiu 
społecznym i im szerszy jest zakres ról, w których niepełnosprawni 
występują w tych interakcjach, tym istnieje większe prawdopodobieństwo  
i nadzieja na wyeliminowanie przesądów i nietolerancji. 
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 Integracja musi się rozpoczynać w możliwie wczesnych okresach życia i powinna 
do tego przygotować człowieka zarówno szkoła, dom rodzinny, zakład pracy jak  
i środowisko lokalne. 

 

 Im więcej informacji będziemy przekazywać młodym na temat 
niepełnosprawności, tym rychlej wytworzymy u nich tolerancję dla odmienności  
i obiektywne postrzeganie sytuacji osób niepełnosprawnych. 

 

 Im więcej i częściej, w życiu codziennym młodzież będzie stykała się  
i kontaktowała z osobami niepełnosprawnymi, tym jej opinie na ich temat  
i stosunek do nich będzie się stawał bardziej naturalny i pozytywny. 
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 bardzo szeroka i zróżnicowana forma usprawniania,  
 wymaga ścisłej współpracy wielu specjalistów oraz pomocy społeczeństwa, 
 to nie tylko terapia, leczenie, czy nauczanie, ale wzajemne powiązanie pomiędzy tymi 

oddziaływaniami, 
 w rewalidacji osób niepełnosprawnych oddziałujemy na trzech płaszczyznach: 

usprawnianie lub rehabilitacja fizyczna, wsparcie psychologiczne i psychoterapia, 
rehabilitacja społeczna. Socjalizacja lub resocjalizacja, 

 zmierza to do przywrócenia w miarę możliwości poprzedniego stanu sprawności 
psychofizycznej, 

 rewalidacja jest to zatem pomoc, w kształtowaniu osobowości zdolnej utrzymać 
równowagę psychiczną i funkcjonować tak, by zaspokoić własne wymagania  
wewnętrzne. 

 w zależności od danego rodzaju niepełnosprawności działania  
muszą być inne, dostosowane do konkretnej osoby. 
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