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W październiku odbyła się w Łodzi kolejna Konferencja Naukowa z cyklu „Barie
ry w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych”, zorganizowana przez Krajową Izbę 
gospodarczo-Rehabilitacyjną (KIG-R) w Warszawie. Konferencja skupiła specjalistów i 
praktyków z różnych ośrodków krajowych, zajmujących się problematyką niepełnej spraw
ności w kontekście rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia, m.in. z Lublina, Zielonej Góry, 
Warszawy, Radomia i Łodzi.

Obrady rozpoczęło wystąpienie prof. dr hab. Janusza Kirenki (Uniwersytet im. 
M.C. Skłodowskiej, Lublin), poświęcone globalnej orientacji życiowej osób niepełno
sprawnych aktywnych i biernych zawodowo. Punkt wyjścia dla rozważań stanowiła kon
cepcja globalnej orientacji życiowej (koherencji), której składnikami są zrozumiałość (czy 
jednostka widzi w napotykających ją  zdarzeniach sens poznawczy, sensowność, porządek 
oraz jak  postrzega docierające do niej informacje: jako jasne, uporządkowane, czy jako 
bezsensowne i chaotyczne), sterowność (inaczej zaradność: przekonanie, że ma się odpo
wiednie środki, aby sprostać wymogom sytuacji oraz posiadanie kontroli nad wydarzenia
mi) oraz sensowność (emocjonalnie odczuwany sens życia, poczucie, że pojawiające się 
wyzwania są czymś pożądanym, że są rzeczy warte inwestowania i trudu). Im silniejsze jest 
poczucie koherencji, tym bardziej jednostka jest przekonana o wartości życia i działania. 
Osoby z niepełnosprawnościami w większym stopniu niż sprawni podlegają działaniu stre- 
sorów, co wynika przede wszystkim z samego faktu niepełnosprawności. Ważne jest zatem, 
aby osoba taka zaakceptowała własną niepełnosprawność. Na podstawie własnych badań 
empirycznych, prowadzonych w grupie niepełnosprawnych aktywnych i biernych zawodo
wo, prelegent stwierdził, iż osoby aktywne wykazują nieco wyższe wyniki w dwóch kom
ponentach poczucia koherencji: zrozumiałości i zaradności. Wyższe poczucie zrozumiało
ści oznacza, że osoby te potrafią w większym stopniu zauważać i rozumieć bodźce płynące 
ze środowiska, porządkować je  i tłumaczyć, są w większym stopniu niż osoby bierne zdol
ne do trafnej oceny zjawisk lub sytuacji życiowych. Natomiast wyższe poczucie zaradności 
wskazuje, że osoby aktywne zawodowo czują się mniej bezradne, mają poczucie, że trud
nościom życiowym można zaradzić, a w razie problemów odwołać się do własnej grupy 
wsparcia. Niższe poczucie sensowności u niepełnosprawnych aktywnych zawodowo ozna
cza, iż posiadają niższe poczucie sensu emocjonalnego, wykazują mniejsze zaangażowanie 
w podejmowanie działania, co wynika z ograniczonej możliwości sprostania wymaganiom,
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konieczności zastanawiania się nad sensem własnego życia oraz czy stojące przez nimi 
wyzwania są warte zaangażowania się w działanie. Jako jeden z ważnych elementów inte
gracji osób z niepełnosprawnościami w środowisku społecznym (a szczególnie zawodo
wym), autor wskazuje potrzebę zapoznania się z ich sposobem postrzegania świata, który 
może niekiedy zasadniczo różnić się od postrzegania świata przez osoby sprawne.

Dr Helena Ochonczenko (Uniwersytet Zielonogórski) przedstawiła rozważania na 
temat poradnictwa i doradztwa zawodowego jako czynników wspomagających aktywizację 
zawodową osób niepełnosprawnych. Doradztwo zawodowe jest asystowaniem osobie nie
pełnosprawnej w osiąganiu funkcjonalnej zdolności i efektywnego przystosowania. Obej
muje ono analizę sytuacji zdrowotnej, psychologicznej, edukacyjnej, społecznej (w tym 
zawodowej) osoby oraz rokowania dotyczące prawdopodobnego przyszłego rozwoju za
wodowego, przy uwzględnianiu preferencji samego zainteresowanego. W poradnictwie 
zawodowym dla osób niepełnosprawnych doradca zawodowy powinien mieć świadomość, 
że -  mimo uszkodzeń czy chorób -  zachowują one pewne sprawności fizyczne i psychicz
ne, a żadna praca nie wymaga od człowieka pełni sprawności, oraz że podjęcie niewłaści
wej decyzji zawodowej ma dla osób niepełnosprawnych większe konsekwencje niż dla 
sprawnych, narażając je  na zbędny wysiłek i zawiedzione nadzieje. Do form poradnictwa 
zawodowego należą porady grupowe i indywidualne oraz grupowa i indywidualna infor
macja zawodowa. Na podstawie analiz przeprowadzonych w Powiatowym Urzędzie Pracy 
w Zielonej Górze można stwierdzić, iż wśród tych form coraz większym zainteresowaniem 
cieszy się poradnictwo indywidualne. Prelegentka podkreśliła, że trudno jest jednoznacznie 
ocenić skuteczność działań podejmowanych przez doradców zawodowych, gdyż zależy ona 
od wielu czynników, niekiedy niezależnych od nich samych, np. od ogólnej sytuacji na 
krajowym rynku pracy. Można jednak stwierdzić, że rola poradnictwa zawodowego w 
aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych stale rośnie. Współpraca z doradcami zawodo
wymi nie gwarantuje nikomu znalezienia zatrudnienia, ale stwarza szanse, wskazuje kie
runki poszukiwań.

Procesem globalizacji i jego wpływem na zatrudnienie osób z niepełnosprawno
ściami zajął się dr Tadeusz Majewski (Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa). Pro
ces ten niesie z sobą nowe szanse dla rynku pracy, ale może też stanowić pewne zagrożenie 
dla zatrudniania osób mniej sprawnych. Wśród zagrożeń należy wskazać m.in. zmieniające 
się wymagania odnośnie do kwalifikacji i specjalizacji zawodowych, szczególnie stałej 
gotowości i zdolności do ustawicznego uczenia się, masowe zmniejszanie się prac prostych 
i wzrastające zapotrzebowanie na pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych, 
zwłaszcza posługujących się sprzętem teleinformacyjnym i telekomunikacyjnym. Dostrze
galna jest dominacja pracy i stanowiska pracy; pracownik, jego potrzeby, możliwości, aspi
racje schodzą na plan dalszy. Dominacja na rynku dużych przedsiębiorstw może prowadzić 
do likwidacji miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, zatrudnionych w małych, trady
cyjnych firmach, a nawet likwidacji całych firm. Prowadzi to z kolei do wzrostu bezrobocia 
zarówno ogółem, jak i wśród samych niepełnosprawnych. Wśród szans, jakie niesie ze sobą 
globalizacja, prelegent wskazał powstawanie i rozwój nowych branż, szczególnie opartych 
na teleusługach. Ponadto można poszukiwać możliwości zatrudniania osób mniej spraw
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nych w takich obszarach, jak usługi społeczne, służba publiczna, hotelarstwo, catering, 
rekreacja, recykling, ogrodnictwo, usługi pralnicze czy dostarczanie towarów do domów 
klientów. Jak zauważył prelegent, szybkie zmiany zachodzące we współczesnej gospodarce 
wymagają stałej oceny, szczególnie pod kątem zapotrzebowania na usługi, towary i możli
wość tworzenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, współpracy i współdziałania 
z innymi partnerami, podejmowania działań na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodo
wych (zarówno pracowników, jak i kierownictwa, osób sprawnych i niepełnosprawnych) 
oraz wykorzystywania możliwości wymiany informacji.

Problemami rynku pracy osób z niepełnosprawnością intelektualną zajął się dr inż. 
Andrzej Barczyński (KIG-R, Warszawa). Ta specyficzna grupa niepełnosprawnych jest 
szczególnie wrażliwa, gdyż obejmuje osoby ze znacznie obniżoną zdolnością efektywnego 
przystosowania się do wykonywania czynności dnia codziennego oraz życia w społeczeń
stwie. Należy zauważyć, że o ile w ciągu ostatnich lat wzrosła aktywność zawodowa tych 
osób, to nie towarzyszył jej wzrost możliwości zatrudnienia. Wśród warunków zwiększenia 
partycypacji tej grupy w rynku pracy można wymienić tworzenie specjalnych programów i 
warunków wejścia i utrzymania się w zatrudnieniu, jak np. intensywne doradztwo i asy
stencja przy szukaniu pracy, subsydiowane zatrudnienie, zatrudnienie wspomagane, zatrud
nienie rezerwowane i preferencyjny dostęp oraz zatrudnienie chronione. Potrzebne byłoby 
także tworzenie warunków sprzyjających zainteresowaniu finansowemu zatrudniania nie
pełnosprawnych intelektualnie poprzez wprowadzenie mechanizmów kompensujących 
podwyższone koszty ich zatrudnienia. Pewną szansę na zatrudnienie daje możliwość wyko
rzystania luki w postaci deficytu absolwentów szkół zawodowych, w tym również do wy
konywania prostych prac.

Analizy aktywnej polityki rynku pracy pod kątem szans aktywizacji zawodowej 
osób niepełnosprawnych dokonała mgr inż. Jolanta Borek (Politechnika Radomska). Pewne 
możliwości w tym zakresie stwarza Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów 
Ludzkich (SPO RZL), w którym Priorytet 1 dotyczy właśnie aktywnej polityki rynku pracy 
oraz integracji zawodowej i społecznej. Prelegentka wskazała wyzwania stojące przed 
akty wną polityką rynku pracy. Podstawowym wyzwaniem jest zmiana podejścia do kwestii 
aktywności zawodowej na podejście holistyczne, oparte na kompleksowym postrzeganiu 
problemu i uporządkowaniu działań. Wymaga to równorzędnego traktowania wszystkich 
trzech segmentów, tj. pracodawców, pracowników oraz instytucji pośrednictwa pracy. 
Występujące w tych segmentach słabości wymagają wzmocnienia potencjału osób niepeł
nosprawnych, rozwoju i modernizacji instrumentów i instytucji rynku pracy oraz odwołania 
się do społecznej odpowiedzialności biznesu.

Pełne teksty wystąpień zostały opublikowane w kwartalniku „Aktywizacja Zawo
dowa Osób Niepełnosprawnych”, nr 3-4/2006.

Konferencji towarzyszyły XIV Międzynarodowe Targi Sprzętu Rehabilitacyjnego 
„Rehabilitacja 2006”, w których uczestniczyło ponad 200 firm krajowych i zagranicznych, 
prezentujących sprzęt i rozwiązania techniczne dla osób z różnymi rodzajami niepełno
sprawności. Jest to największa i najbardziej wszechstronna tego typu impreza w Polsce. 
Uczestnicy konferencji mieli możliwość obejrzenia ekspozycji rozmieszczonych w kilku
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halach wystawienniczych. W tym roku przedstawiono wiele rozwiązań dla osób mało mo
bilnych -  od kul i chodzików przez różnego typu wózki inwalidzkie po skutery. Wiele 
miejsca poświęcono również zapobieganiu powstawaniu oraz pogłębianiu się niepełno
sprawności.


