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ROLA TERAPII ZAJĘCIOWEJ W UZYSKANIU 
AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

 
Osiągnięcie satysfakcji życiowej przez osoby niepełnosprawne wiąże się z ich pełnym 

uczestnictwem w życiu społecznym. W ramach kompleksowej rehabilitacji terapia zajęciowa 
daje szansę na wybór drogi życiowej i decydowanie o własnym życiu m. in. przez zdobycie 
zdolności do wykonywania pracy zawodowej. Autorzy przedstawili warunki uzyskania 
aktywności zawodowej, jakie należy uwzględnić podczas prowadzonej terapii. Wyróżnili pięć 
etapów dochodzenia do umiejętności i kompetencji zawodowych. Są to: aktualna analiza moż-
liwości psychicznych, wydolnościowych i ruchowych; ocena potencjału zawodowego; przygo-
towanie do wykonywania zawodu; dostosowanie stanowiska pracy i efekt końcowy – zatrud-
nienie. Przedstawili schematy postępowania ukierunkowanego na zdobycie zawodu przez 
osoby z ograniczoną sprawnością psychoruchową, możliwości zawodowe oraz warunki wyko-
nywania pracy zawodowej przez osoby niepełnosprawne. Samodzielność zawodowa ściśle 
wiąże się ze stanem klinicznym osoby poddanej terapii. Nie zawsze możliwe jest osiągnięcie 
pełnej sprawności, jednak należy dążyć do optymalnego poziomu, adekwatnego do aktualnych 
możliwości fizycznych i psychicznych osoby niepełnosprawnej.

Słowa kluczowe: osoba niepełnosprawna, terapia zajęciowa, aktywizacja zawodowa

Wprowadzenie

Codzienne funkcjonowanie w środowisku stawia przed ludźmi z niepełnosprawno-
ścią identyczne wymagania jak przed ich pełnosprawnymi rówieśnikami. Osiągnięcie 
sukcesu i satysfakcji przez osoby z niepełnosprawnością wiąże się jednak z trudnościami 
zdecydowanie większymi. Często nawet wykonanie prostych czynności wymaga od 
nich znacznego wysiłku, ciężkiej i żmudnej pracy nad sobą. Pełne uczestnictwo w życiu 
społecznym osób z niepełnosprawnością to także umożliwienie im pełnienia takich ról 
społecznych, jakie pełnią osoby pełnosprawne. Dlatego konieczne jest zapewnienie im 
możliwości wyboru drogi życiowej i decydowania o własnym życiu.

Uzyskanie umiejętności i kompetencji do wykonywania pracy zawodowej stało 
się jednym z priorytetów w trakcie prowadzenia kompleksowej rehabilitacji, której 
składową jest terapia zajęciowa. Zdobycie samodzielności zawodowej to najsku-
teczniejszy efekt prowadzonego usprawniania i rehabilitacji społecznej, wymaga 
jednak wiary w siebie i we własne możliwości. Istnieje znaczne zróżnicowanie de-
ficytów zdrowotnych zarówno w zakresie rozległości, stopnia zaawansowania nie-
sprawności, jak i etiologii dysfunkcji, dlatego możliwości uzyskania umiejętności 
i zdolności do wykonywania pracy zawodowej są indywidualnie zróżnicowane.

O P R A  C O  W A  N I A   N A  U  K O  W E
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Wprowadzona do rehabilitacji medycznej po I i II wojnie światowej terapia 
zajęciowa ukierunkowana była m.in. na zdobycie nowych różnorodnych umie-
jętności i kompetencji w celu przywrócenia utraconych sprawności względnie 
ich skompensowania. Polski model kompleksowej rehabilitacji uwzględnia 
wszystkie aspekty i potrzeby osób z niepełnosprawnością. Realizowany jest po-
przez rehabilitację medyczną, ruchową, psychologiczną, społeczną, pedagogicz-
ną i zawodową (Kowalik, 2007, s. 22). Terapia zajęciowa wykorzystuje postępy 
w leczeniu i skutecznie można ją wprowadzać do odtworzenia i doskonalenia 
utraconych sprawności. Już w starożytności znane były walory pracy. Daje ona 
człowiekowi nie tylko zadowolenie, ale stanowi jednocześnie naturalną terapię. 
Obecnie możliwość wykonywania zawodu nadal jest priorytetem prowadzonej 
terapii zajęciowej. Przekrój osób z niepełnosprawnością skierowanych do reha-
bilitacji zawodowej rozszerzył się i obejmuje ludzi młodych oraz w wieku pro-
dukcyjnym z ograniczeniami fizycznymi i psychicznymi powstałymi w wyniku 
chorób i urazów (Rottermund, Nowotny, 2016, s. 97). Ze względu na aspekty 
funkcjonalne terapia zajęciowa stanowi cenny element rehabilitacji medycznej, 
zawodowej i społecznej (Klukowski, Nowotny, Czamara, 2014, s. 282) i w pew-
nych przypadkach ten aktywny proces nauki i samodoskonalenia trwa od naro-
dzin do końca życia (Willard, Spackman, 2008).

Celem prezentowanego artykułu jest ukazanie roli terapii zajęciowej w osią-
gnięciu adekwatnej aktywności zawodowej. Wskazano etapy uzyskiwania kompe-
tencji zawodowych, uwarunkowania zdrowotne oraz warunki pracy, jakie muszą 
być spełnione, aby osoba z niepełnosprawnością mogła podjąć pracę zawodową.

Zadania i cele terapii zajęciowej

Zadania stawiane przed terapią zajęciową ujęte są w siedmiu punktach, spre-
cyzowane zostały 70 lat temu przez H. McNary’ego (1947) i są nadal aktualne. 
Nadrzędnym zadaniem terapii zajęciowej jest dostarczanie nowych stymulują-
cych elementów aktywności fizycznej i poznawczej. Jest to związane z nabywa-
niem nowych umiejętności, pozyskiwaniem wiedzy i wdrażaniem w trakcie pro-
wadzonej terapii optymalizacji jakości życia. Terapia zajęciowa powinna umożli-
wiać zaangażowanie się w codzienne czynności poprzez określone zajęcia, które 
sprzyjają doskonaleniu zdrowia i dobremu samopoczuciu. Wskazane kierunki 
pracy w terapii zajęciowej obejmują trzy podstawowe obszary:
 odzyskiwanie sprawności psychofizycznej, 
 czynne posługiwanie się sprzętem adaptacyjnym i nowymi technologiami,
 powrót do szerokiej aktywności w domu, szkole, pracy i środowisku.

W literaturze dotyczącej terapii zajęciowej spotkać można wiele podziałów. 
Dla potrzeb niniejszego opracowania wskażemy dwa najistotniejsze, zaprezen-
towane przez Merrill Turpin i Michaela K. Iwamę (2011). W pierwszym wyróż-
nia się terapię zajęciową ogólną, obejmującą ogólne usprawnianie i normowanie 
procesów nerwowo-kinestetycznych wraz z emocjonalnymi, oraz terapię zajęcio-
wą specjalną (usprawniającą). Ta ostatnia dotyczy wybiórczego oddziaływania 
leczniczego, wynikającego z potrzeb osoby niepełnosprawnej (np. ćwiczenie ko-
ordynacji nerwowo-mięśniowej). Jej celem jest ułatwienie pracy mechanizmów 
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adaptacyjnych w narządach uszkodzonych przez chorobę, porażonych i zde-
formowanych. Drugi uwzględnia rodzaj prowadzonych zajęć terapeutycznych: 
ergoterapię, socjoterapię i arteterapię. Na rolę wykorzystania szerokiej gamy 
technik i form terapeutycznych zwracają uwagę Jane Clifford O’Brien, Susan 
M. Hussey i Barbara Sabonis-Chafee (2012). Powinny być one odpowiednie do 
możliwości psychomotorycznych pacjentów, które przyspieszają i intensyfikują 
proces rehabilitacji. Należy jednak pamiętać, że zbyt trudne, czyli źle dopasowa-
ne formy aktywności, mogą skutecznie zniechęcić do uczestnictwa w zajęciach.

Warunki uzyskania aktywności zawodowej

Wskazane kierunki terapii zajęciowej to różnorodne rodzaje oddziaływań na oso-
bę z niepełnosprawnością. Proponowane zajęcia mają szeroki wachlarz możliwych 
do wykonywania prac, od lekkich lub ciężkich po kulturoterapię. Ta wielorakość za-
jęć umożliwia indywidualny dobór form pracy zgodny z zainteresowaniami osoby 
z niepełnosprawnością. Terapia zajęciowa przyśpiesza powrót utraconych funkcji, 
a w sytuacjach nieodwracalnych daje szansę na wytworzenie funkcji zastępczych. 
Jednocześnie wykonywane prace uświadamiają osobom z niepełnosprawnością 
ich przydatność i niezbędność w środowisku. Ukierunkowanie na zdobycie ak-
tywności zawodowej pozwala na osiągnięcie równowagi emocjonalnej i psychicz-
nej. W pierwszym okresie terapii prowadzone zajęcia stanowią element zabawy 
względnie rozrywkę. Kolejne etapy, uwzględniające własną aktywność uczestnika 
zajęć, przyczyniają się do uzyskania kompetencji zawodowych (Rottermund, 2008). 
Własna aktywność wyzwala inicjatywę, dając asumpt do zdobycia kompetencji za-
wodowych. Prowadzenie zajęć terapeutycznych powinno uwzględniać warunki 
środowiskowe, w jakich funkcjonuje osoba z niepelnosprawnością, aby zapewnić 
optymalne dostosowanie do miejsca zamieszkania i pracy. Indywidualnie dobrany 
program terapeutyczny zależy w głównej mierze od towarzyszących niesprawności. 
Musi brać pod uwagę aktywne uczestniczenie pacjenta w samodoskonaleniu i uzy-
skaniu predyspozycji względnie kompetencji zawodowych (rysunek 1).

Rysunek 1. Warunki konieczne do doskonalenia umiejętności, czynności i wzorców zachowań
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Etapy uzyskania aktywności zawodowej

Prawidłowa i skuteczna terapia zajęciowa ukierunkowana na powrót do pra-
cy lub przekwalifikowanie zawodowe składa się z kilku etapów.  

W pierwszym etapie powinna zostać dokonana analiza aktualnych możliwo-
ści psychicznych, wydolnościowych i ruchowych, uwzględniająca jednocześnie 
choroby współistniejące, wiek, dotychczas wykonywany zawód oraz posiadane 
predyspozycje i zamiłowania. 

Drugi etap obejmuje ocenę potencjału zawodowego, czyli określenie (jeśli 
to jest możliwe) kolejnych postępów w odzyskiwaniu sprawności psychoru-
chowej, oraz wykorzystania zamiłowań do wykonywania konkretnych prac. 
Jednocześnie należy rozważyć zagrożenia dla zdrowia, jakie wykonywana 
praca może spowodować, czyli ustalić ewentualne przeciwwskazania zdro-
wotne do wykonywania konkretnego zawodu. Osobom młodym proponu-
je się wyuczenie ciekawego, spełniającego ich oczekiwania zawodu. U osób 
dorosłych trzeba rozważyć, czy postawiona ocena stanu zdrowia gwarantuje 
powrót do wykonywanej pracy lub niezbędne będzie tzw. przekwalifikowa-
nie zawodowe.

Etap trzeci to przygotowanie do wykonywania zawodu, obejmuje naukę no-
wych kwalifikacji i zdobycie kolejnych kompetencji. Nowe technologie i postęp 
dokonujący się w technice pozwalają rozszerzyć ofertę dotychczas preferowa-
nych prac dla osób z niepełnosprawnością. 

 Czwarty etap obejmuje dostosowanie stanowiska pracy do możliwości osoby 
niepełnosprawnej, nie chodzi tylko o likwidacje barier architektonicznych i er-
gonomię warunków wykonywanej pracy, ale również wykorzystanie nowych 
sprzętów wraz z oprzyrządowaniem. Naukę wykonywania prac prostych lub 
bardziej skomplikowanych osoby z niepełnosprawnością powinny doskonalić 
pod kontrolą terapeutów zajęciowych w warunkach laboratoryjnych zbliżonych 
do rzeczywistych w zakładach pracy. 

Etap piąty to zatrudnienie, znalezienie stosownej pracy do posiadanych umie-
jętności. Podjęcie pracy wiąże się z pełną aktywizacją zawodową osób z niepeł-
nosprawnością w trzech wymiarach: fizycznym, społecznym i psychologicznym. 
Pozwala to uzyskać w jakimś stopniu niezależność ekonomiczną.

Niepełnosprawność występująca w okresie niemowlęcym czy dziecięcym 
skutkuje trudnościami w rozwoju fizycznym i społecznym, wymusza jednocze-
śnie inne postępowanie zespołów terapeutycznych niż niepełnosprawność po-
wstała u osób dorosłych. Otoczenie dziecka pełną opieką (w wielu sytuacjach 
nadopiekuńczością) w środowisku domowym i rehabilitacyjnym, instytucjach 
pomocowych skutkuje brakiem zdobycia istotnych doświadczeń życiowych 
i niedostrzeganiem związku między niezbędnym wkładem własnej pracy a uzy-
skaniem samodzielności i niezależności. To w przyszłości, już w dorosłym życiu, 
może przełożyć się na zmniejszenie wymagań wobec siebie oraz brak motywa-
cji do jakiejkolwiek aktywności. Rozwój dzieci z niepełnosprawnością przebiega 
z pewnym opóźnieniem. Deficyty zdrowotne zwiększają te dysproporcje, o po-
wodzeniu w zdobyciu kompetencji zawodowych decyduje również samoocena 
dziecka (Goldberg, 1992). Duże znaczenie przypisuje się motywowaniu do re-
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habilitacji i aktywności codziennej. Dziecko dzięki motywacji zaczyna wierzyć 
we własne możliwości i siły, nabiera pewności siebie, powoli staje się bardziej 
samodzielne (Grzegorzewska, 2008, s. 351). 

Rozwój technologii wymusza zdobywanie nowych kwalifikacji, a te wiążą 
się z wyższym poziomem intelektualnym. Nie wszystkie dzieci należy w dzi-
siejszej dobie wyuczać jedynie prostych czynności i zadań, co było powszechną 
praktyką jeszcze kilkadziesiąt lat temu, np. wobec niepełnosprawnych rucho-
wo a sprawnych intelektualnie wymagania muszą być zdecydowanie wyższe. 
Zróżnicować zatem trzeba ukierunkowaną terapię zajęciową u dzieci z przewa-
gą dysfunkcji sprawności motorycznych lub intelektualnej. W opracowaniach 
zwraca się uwagę na niski poziom wykształcenia powodowany zaburzeniami 
ruchowymi i sensorycznymi jako czynnik utrudniający zatrudnienie w przy-
szłości (Szymański, 2012).

Wychowanie i kształcenie dziecka wymaga wysiłku emocjonalnego, wytężo-
nej pracy i najczęściej poniesienia znacznych nakładów finansowych przez ro-
dzinę (Czupryna i in., 2013). Powodzenie w osiąganiu niezależności wymusza 
współpracę między terapeutami, nauczycielami i najbliższą rodziną. Jej brak 
redukuje szanse dziecka na pomyślność w dorosłym życiu. Zwrócenie uwagi 
rodzicom i kształtowanie u nich prawidłowych postaw wobec własnego dziecka 
umożliwi ten konsensus (Hagen-Foley, Rosenthal, Thomas, 2005). Współpraca 
z zespołem rehabilitacyjnym będzie bardziej owocna, gdy rodzice będą informo-
wani o stanie zdrowia dziecka, rokowaniach, postępach w usprawnianiu oraz 
wskazaniach i potrzebie skoncentrowania się na mocnych stronach dziecka (Ha-
sano, Graves, 2000; Twardowski, 2008). 

Organizacja zajęć dla dzieci skupia się na naturalnych predyspozycjach 
i tendencjach do zabawy, wzbogaca się ją o poprawnie dobrane elementy na-
uki i pracy. Niezbędna jest znajomość podstaw rozwoju dziecka oraz zmian 
dokonujących się w poszczególnych okresach tego rozwoju – zarówno fizycz-
nego, jak i psychicznego. Terapia (chociaż bardziej adekwatnym terminem jest 
„zabawa”) z wykorzystaniem kolorowych przedmiotów i zabawek staje się 
doskonałą pomocą w nauce nowych czynności, zamieniając nużące ćwiczenia 
kinezyterapeutyczne w atrakcyjne. Dla młodzieży ważne w przygotowaniu do 
nauki zawodu będą zajęcia zgodne z zainteresowaniem i wykorzystujące nowe 
technologie. 

Inne problemy występują w sytuacji pojawienia się niepełnosprawności 
u osób już aktywnych zawodowo. Choroby przewlekłe, które prowadzą do 
niepełnosprawności, pozwalają stopniowo przystosować się do występujących 
coraz to nowych trudności w funkcjonowaniu zawodowym i w środowisku. 
Dają czas na przygotowanie się do nowych warunków, pozwalają na wytwo-
rzenie funkcji zastępczych i kompensację w wykonywanym zawodzie lub 
zmianę kwalifikacji. Dotyczy to osób dotkniętych chorobami reumatycznymi 
(RZS, ZZSK) i niektórymi chorobami neurologicznymi (SM). Wypadek lub cho-
roba występująca nagle (przerwanie ciągłości rdzenia, udar mózgu, incydenty 
kardiologiczne, skomplikowane urazy) dezorganizują życie i uniemożliwiają 
wykonywanie pracy co najmniej w pierwszej fazie leczenia i prowadzonej reha-
bilitacji. Dobre rokowanie prognozuje optymistycznie i daje szanse na powrót 



JERZY ROTTERMUND, ANDRZEJ KNAPIK

SZKO£A SPECJALNA 4/2017, 251–261256

do pracy, często bez konieczności zmiany profesji. Brak postępów w powrocie 
do zdrowia weryfikuje pozytywne nastawienie, niepełnosprawność powoduje 
zmiany w mentalności i psychice. Stan ten wywołuje ogólną niechęć do zajęć 
terapeutycznych wraz z zaniechaniem starań o dalsze zatrudnienie. Sytuację 
pogarszają warunki i problemy ekonomiczne. Zdaniem wielu autorów (Eide, 
Roysamb, 2002; Pledger, 2003) niepełnosprawność podważa dalszą egzysten-
cję, niezależność życiowa staje się zagrożona, a osoba skazana zostaje na świad-
czenia rentowe (jeżeli z takich może korzystać), pomoc społeczną względnie 
otrzymaną od osób bliskich. Wiele zależy od pozytywnego nastawienia osób 
poddanych terapii do kompleksowej rehabilitacji. Od terapeutów wymaga się 
więc permanentnej mobilizacji pacjentów i ciągłego motywowania ich do sa-
modoskonalenia. Dodatkowym wzmocnieniem postaw osób z niepełnospraw-
nością są doradcy zawodowi, wywodzący się najczęściej z grupy psycholo-
gów (klinicznych lub pracy) (Larson, Sachs, 2000). Poprawna diagnoza psy-
chologiczna staje się bardzo przydatna w ocenie możliwości psychofizycznych 
w osiąganiu maksymalnej dla konkretnej osoby samodzielności i niezależności, 
w tym przygotowaniu do wykonywania pracy. Istotną rolę przypisuje się rów-
nież środowisku osoby z obniżoną sprawnością psychoruchową, które powin-
no czynnie uczestniczyć w pokonywaniu przez nią przeciwności i przyczyniać 
się do skutecznego jej usprawniania.

Własne doświadczenia zawodowe autorów wskazują, że warto pracować 
z i na rzecz osób z ograniczonymi możliwościami psychoruchowymi. Bardzo 
często efekty przychodzą nawet w sytuacjach trudnych, znacząco poprawia-
jąc jakość życia chorych. Proponowany rodzaj wykonywania konkretnej pra-
cy zawodowej nie może powodować pogorszenia się stanu zdrowia zarów-
no fizycznego, jak i psychicznego. Rozważając zatrudnienie należy zwrócić 
uwagę również na inny aspekt, mianowicie przyszła praca powinna stanowić 
kontynuację dotychczas prowadzonego usprawniania i terapii zajęciowej. Dla 
osób z dysfunkcją kończyn dolnych praca z ukierunkowanym angażowaniem 
tych kończyn stanowi doskonałą dalszą terapię. Identycznie jest w przypad-
ku uszkodzenia palców, kiedy promować należy zajęcia manipulacyjne rąk. 
Z kolei osoby niewidome i niedowidzące mogą skupić się na pracy rozwijającej 
funkcje kompensacyjne innych zmysłów (popularna w ostatnim okresie staje 
się telepraca). W zaburzeniach sprawności intelektualnej, uwzględniając ich 
stopień, praca może być wykonywana samodzielnie względnie pod kontrolą. 
Praca zawodowa osób z niepełnosprawnością wiąże się z koniecznością korzy-
stania z pomocy ortopedycznych i sprzętu zaadoptowanego do ich potrzeb, 
co znacznie ułatwia poruszanie się i służy przystosowaniu stanowisk prac do 
konkretnej dysfunkcji. W aktywności zawodowej wykorzystuje się oprogra-
mowania komputerowe, które pozwalają korzystać z nowych technologii np. 
przez osoby niewidome lub z ubytkami funkcjonalnymi rąk. Według niektó-
rych autorów (Svecena, Svestkova, Uhlirova, 2014) terapeuci zajęciowi mogą 
aktywizować i motywować swoich podopiecznych również przy użyciu nowa-
torskich technik. Ukierunkowanie zadań podczas prowadzonej terapii zajęcio-
wej z osobami z niepełnosprawnością w celu zdobycia zawodu i zatrudnienia 
przedstawia rysunek 2.



ROLA TERAPII ZAJĘCIOWEJ W UZYSKANIU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

SZKO£A SPECJALNA 4/2017, 251–261 257

Rysunk 2. Terapia zajęciowa ukierunkowana na aktywizację zawodową osób 
z niepełnosprawnością 

Możliwości i warunki wykonywania pracy zawodowej 

Zajęcia terapeutyczne należy rozpoczynać od prostych czynności wykony-
wanych samodzielnie, dających zadowolenie i satysfakcję. Kontrola efektów 
pracy, czyli dokładności i jej rzetelności, prowadzona jest przez terapeutę za-
jęciowego. Stopniowo zwiększa się stopień trudności i skomplikowanie zadań 
do wykonywania, dostosowując je do indywidualnych możliwości warunko-
wanych istniejącymi dysfunkcjami i stanem zdrowia. Możliwość podjęcia pra-
cy zawodowej związana jest ze zdolnościami do wykonywania pracy przez 
osoby z niepełnosprawnością (rysunek 3), należy uwzględnić je i rozważyć już 
w trakcie proponowania nauki zawodu lub przygotowania do jego zmiany 
(przezawodowienia).

Biorąc pod uwagę możliwości zawodowe osób z niepełnosprawnością nale-
ży, proponując konkretne miejsce pracy, uwzględnić warunki pracy, czyli odle-
głość od miejsca zamieszkania, wymaganą sprawność fizyczną i psychiczną oraz 
ergonomię pracy (rysunek 4). Uczestnik zajęć terapeutycznych powinien być 
przygotowywany do warunków panujących w przyszłej pracy (np. doskonale-
nie umiejętności poruszania się środkami komunikacji publicznej umożliwi mu 
samodzielne pokonywanie codziennej trasy między domem a zakładem pracy). 
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Terapia odbywająca się w warunkach zbliżonych do warunków przyszłej pracy 
obniży towarzyszące napięcie emocjonalne lub wskaże, jak unikać zagrożeń. 

Rysunek 3. Możliwości zawodowe osoby z niepełnosprawnością

Rysunek 4. Warunki wykonywania pracy

Podsumowanie 

Aktywizacja zawodowa jest ważnym zagadnieniem społecznym. Niezbędne 
są jednak zmiany w podejściu i mentalności osób pełnosprawnych oraz praco-
dawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnością. Zmiany muszą też ob-
jąć osoby z niepełnosprawnością, aby swojego stanu nie traktowały jako bariery 
w osiągnięciu powodzenia życiowego. Zdaniem Izabeli Bieńkowskiej (2010) po-
winny w pełni uczestniczyć w życiu zawodowym, nie spychając się na margines 
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życia społecznego. Proces aktywizacji zawodowej wymaga współpracy między 
osobą niepełnosprawną a służbą medycyny pracy oraz specjalistami z innych 
dziedzin. Ważną rolę w procesie aktywizacji i zatrudnienia odgrywają również 
pracodawcy, którzy mają możliwość i obowiązek dostosowania stanowiska pra-
cy do indywidualnych potrzeb osoby z niepełnosprawnością. Trudności w przy-
gotowaniu do wykonywania zawodu i w podjęciu pracy mogą mieć również 
potencjalni pracownicy. Podjęcie zatrudnienia zależy nie tylko od ich aktual-
nego stanu zdrowia, ale również od aspektów pozamedycznych, związanych 
m.in. z zadowoleniem z wykonywanej pracy, sytuacji materialnej oraz postrze-
ganiem ryzyka zdrowotnego z powodu ponownego podjęcia pracy zawodowej 
(Kleniewski i in., 2012). Dla osób niepełnosprawnych niepodejmujących zatrud-
nienia z przyczyn pozamedycznych należy wdrażać działania edukacyjne, które 
dostarczą wsparcia i wskazówek dotyczących możliwości zatrudnienia (Svestko-
va, Svecena, Formankova, 2014). W tym postępowaniu terapeuci zajęciowi po-
winni skutecznie współpracować z innymi specjalizacjami.

Podstawowym celem terapii zajęciowej, jako części kompleksowego progra-
mu rehabilitacji, jest umożliwienie powrotu do udziału w czynnościach życia 
codziennego, w tym zdolności do pracy (Szyszka, 2016). Mówiąc o pracy osób 
dorosłych, należy brać pod uwagę powrót na dotychczas zajmowane stanowisko 
lub wyuczenie nowego zawodu, zaś w przypadku młodzieży będzie to zdobycie 
nowych umiejętności i kompetencji. Terapeuci zajęciowi przygotowując osoby 
z niepełnosprawnością do wykonywania zawodu muszą uwzględnić adaptację 
środowiska pracy do ich potrzeb (Désiron i in., 2011). Środowisko, w którym żyje 
taka osoba, powinno pomóc jej rozwiązywać problemy życiowe, wskazywać nie 
na ograniczenia, lecz na istniejące już/jeszcze możliwości. Zwiększenie liczby 
osób z niepełnosprawnością aktywnych zawodowo stanowi bowiem ogromną 
satysfakcję nie tylko dla zespołów terapeutycznych, ale i całego społeczeństwa. 
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THE ROLE OF OCCUPATIONAL THERAPY IN ACQUIRING EMPLOYMENT

Summary

To be satisfied with their life, people with disabilities need to fully participate in so-
cial life. By providing comprehensive rehabilitation, occupational therapy gives them an 
opportunity to choose their path in life and make decisions about their life – thanks to 
their being able to work, among other things. The authors present conditions necessary 
for people with disabilities to become capable of working that need to be included in 
therapy. They distinguish five stages of acquiring vocational skills and competence. These 
are: current analysis of mental and physical abilities, assessment of vocational potential, 
preparation for work, workplace accommodation and the final outcome – employment. 
They present outlines of procedures oriented at learning a trade by people with psycho-
motor disabilities, their vocational potential and conditions for working. Independence at 
work is closely related to the clinical condition of the person in therapy. It is not always 
possible to develop full competence; however, an optimal level should be aimed at that is 
appropriate to the current physical and mental abilities of a person with disability.

Key words: person with disability, occupational therapy, occupational development


