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PRZEMY LE  NIEPE NOSPRAWNO  NA NOWO. 

OD INSTYTUCJI PA STWA OPIEKU CZEGO 

DO INTEGRACJI I AKTYWIZACJI SPO ECZNEJ 

Artyku  analizuje historyczn  ewolucj  pojmowania niepe nosprawno ci jako problemu 

spo ecznego oraz instytucjonalne formy jego rozwi zywania. Autorka porównuje modele 

indywidualny i spo eczny niepe nosprawno ci oraz ich wp yw na polityk  spo eczn . Nie-

pe nosprawno  jest ukazana jako zjawisko z o one, odzwierciedlaj ce cechy strukturalne 

spo ecze stwa: w a ciwo ci systemu ekonomicznego i politycznego, typ wi zi spo ecznych 

i wzory kultury. Autorka stawia tez  o konieczno ci zmiany paradygmatu polityki publicznej 

wobec niepe nosprawno ci w Polsce, oparcia go na modelu integruj cym wymiar medyczny 

i spo eczny, a tak e wskazuje na najwa niejsze wyzwania z tym zwi zane.

G ówne poj cia: problem spo eczny; spo eczny model niepe nosprawno ci; integracja 

spo eczna; wykluczenie spo eczne; uczestnictwo spo eczne; aktywizacja.

Wprowadzenie

W ród wielu zjawisk wyst puj cych w spo ecze stwie mamy do czynienia ze 

szczególn  ich kategori , któr  okre lamy jako problemy spo eczne (lub kwestie 

spo eczne). Ich cech  konstytutywn  jest to, e stanowi  one obiektywnie lub w su-

biektywnej percepcji ludzkiej odchylenie od stanu uznawanego za normalny, od sta-

tystycznie dominuj cego w danym spo ecze stwie sposobu dzia ania lub warunków 

yciowych jednostek lub ca ych grup spo ecznych. Przez wiele dziesi cioleci w po-

dej ciu do problemów spo ecznych dominowa o stanowisko obiektywistyczne, które 

uznaje, e s  to warunki spo eczne zidentyÞ kowane w ramach naukowego pozna-

nia i powszechnie uznawanych warto ci jako szkodliwe dla dobrobytu ludzi (Manis 

1976: 25). Podej cie to skoncentrowane na empirycznym badaniu warunków ycia, 

ich parametryzacji za pomoc  ró nych wska ników demograÞ cznych, ekonomicz-

nych i spo ecznych czyni o z kwestii identyÞ kacji problemów spo ecznych zagad-

nienie profesjonalne. Tymczasem w praktyk  polityki spo ecznej silnie interweniuj  

czynniki o charakterze intersubiektywnym: ideologie rz dz cych, przekonania do-

minuj cych warstw spo ecznych, tradycje i zwyczaje spo eczne, które powoduj , i  

opinia publiczna i decydenci polityczni niekoniecznie musz  uznawa  dan  kwesti  

za problem spo eczny i podejmowa  stosowne dzia ania.
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W opozycji do takiego rozumienia problemów spo ecznych wyros o podej cie 

konstruktywistyczne, które z kolei przesuwa ca kowicie uwag  z obiektywnych 

warunków yciowych na ich postrzeganie i ocenianie przez jednostki lub grupy 

spo eczne. Autorzy najbardziej rozpowszechnionej konstruktywistycznej deÞ nicji 

tego poj cia pisz : „DeÞ niujemy problemy spo eczne, jak dzia alno  osób lub grup 

domagaj cych si  uznania skarg i roszcze  w stosunku do niektórych rzekomych 

warunków ycia” (Spector i Kitsuse 1977: 75). Problem spo eczny powstaje, gdy 

jakie  grupy ludzi, media, politycy zaczynaj  si  domaga  uznania danego zjawiska 

(np. okre lonych zachowa  lub warunków yciowych) za szkodliwe, degraduj ce 

spo ecznie, nieludzkie. Podej cie to w skrajnej interpretacji oznacza, i  badacze 

spo eczni nie musz  zajmowa  si  opisem i wyja nianiem obiektywnych aspektów 

po o enia spo ecznego ró nych kategorii spo ecznych. Przedmiotem analiz uczyni  

nale y sposoby artyku owania w asnego po o enia przez ró ne grupy spo eczne, ich 

si  przetargow  wobec w adz publicznych, klasy politycznej i innych, konkuruj -

cych grup. Stanowisko takie niew tpliwie zwróci o uwag  na bardzo wa ny aspekt 

problemów spo ecznych: ich znaczenie dla polityki publicznej, priorytetyzacja dzia-

a  zwi zanych z ich rozwi zywaniem nie zale  wy cznie od ich obiektywnie 

mierzonego zasi gu, dolegliwo ci i negatywnych skutków dla jednostek ludzkich 

czy ca ego spo ecze stwa. To, czy i jak spo ecze stwo reaguje na wyst powanie 

problemów spo ecznych, zale y w przewa aj cej mierze od si y przetargowej grup 

spo ecznych bezpo rednio dotkni tych problemem i innych aktorów spo ecznych, 

którzy uczestnicz  w deÞ niowaniu polityki spo ecznej.

W g ównym nurcie praktyki badawczej i procesów stanowienia polityki spo-

ecznej mamy do czynienia z faktycznym kompromisem pomi dzy oboma dycho-

tomicznymi stanowiskami. Uznaje si , e u pod o a problemów spo ecznych tkwi  

obiektywne warunki (mierzalne, potwierdzane w do wiadczeniu wielu ludzi), które 

nast pnie powoduj  wzrastaj cy niepokój dostatecznie szerokich kr gów spo ecze -

stwa i danie dokonania zmian likwiduj cych lub ograniczaj cych zasi g nieakcep-

towalnych spo ecznie zjawisk (Henslin 2003: 3).

Uznanie jakiego  zjawiska za problem spo eczny wymaga wyodr bnienia go 

z t a spo ecznego, zidentyÞ kowanie jego w a ciwo ci jako odbiegaj cych od tego, 

do czego jeste my przyzwyczajeni. Silniejszym wska nikiem nadania zjawisku 

statusu problemu spo ecznego jest uznawanie danego zjawiska za niepo dane, 

budz ce negatywne nastawienie, poczucie dyskomfortu, a nawet w skrajnych przy-

padkach wywo uj ce uczucie strachu czy stanowi ce ród o zagro enia. Identy-

Þ kacja zjawiska jako problemu spo ecznego oznacza, e uznaje si  za potrzebne 

dzia ania maj ce kontrolowa  dane zjawisko i modyÞ kowa  go aby ograniczy  

jego wp yw na ycie spo eczne (Sztumski 2005: 43). Nast pstwem tego jest po-

dejmowanie dzia a  maj cych na celu adaptacj  osób dotkni tych problemem do 

zasad normalnego funkcjonowania w spo ecze stwie. Problem spo eczny jest wi c 

konstruktem spo ecznym, niezale nie od tego, czy ma lub w jakim stopniu posia-

da materialny substrat na poziomie indywidualnym, czy ma obiektywny wymiar 

wp ywaj cy na zachowania jednostek niezale nie od subiektywnej jego interpreta-

cji (Mills 2007). Sprowadzanie problemów spo ecznych wy cznie do kwestii cech 
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indywidualnych ludzi oznacza konstruowanie praktyki spo ecznej zorientowanej 

wy cznie na przystosowywanie ludzi do istniej cych standardów spo ecznych 

i pomijanie kwestii zmian warunków spo ecznych, w jakich yj  ci ludzie.

Problemy spo eczne s  zjawiskiem historycznym na dwa sposoby. Po pierwsze, 

na ró nych etapach rozwoju spo ecze stw pojawiaj  si  i znikaj  ró ne problemy, 

tworz c zmienny historycznie zbiór. Przyk adów na historyczn  zmienno  proble-

mów spo ecznych jest wiele, ale warto wskaza  takie zjawiska, które kiedy  by y 

zjawiskiem powszechnym, a obecnie zanik y oraz odwrotnie, na takie, które nie 

by y uznawane za problem, a wspó cze nie sta y si  nim. W ród pierwszych zja-

wisk wskaza  mo na np. na eksploatacj  pracy dzieci i nieletnich. Wykorzystywanie 

dzieci do pracy w epokach dominacji gospodarki rolnej i systemu naturalnego by o 

czym  zwyk ym, norm  spo eczn , W dobie wczesnego kapitalizmu sta o si  po-

wszechn  praktyk , która wraz z jego rozwojem zosta a uznana za niedopuszczaln , 

a nawet przest pcz . Rozpocz to walk  o wyeliminowanie tego zjawiska i w krajach 

wysokorozwini tych praktycznie ono nie ma miejsca. Innym przyk adem mo e by  

problem seksizmu – dyskryminacji ze wzgl du na p e  – który w spo ecze stwach 

zdominowanych przez tradycyjne systemy warto ci nie by  w ogóle zauwa any, by  

czym  normalnym. Wraz ze zmianami ekonomicznymi i spo ecznymi sta  si  proble-

mem spo ecznym (np. podzia  na zawody kobiece i m skie). 

Po drugie, problemy wyst puj ce we wszystkich typach spo ecze stw maj  jed-

nak odmienn  charakterystyk , ró ne typowe formy przejawiania si , specyÞ czne 

interpretacje i przypisywane znaczenia. Typowym przyk adem zró nicowanego poj-

mowania problemu spo ecznego jest ubóstwo. Zakres ubóstwa i sposobów przeciw-

dzia ania mu w konkretnych spo ecze stwach jest ró ny, zale ny od konkretnych 

warunków ekonomicznych i stosunków spo ecznych. Wyrazistym przyk adem od-

mienno ci przejawów problemu spo ecznego jest korupcja, która jest w bardzo zró -

nicowany sposób postrzegana i oceniana, co mo e powodowa , i  zjawiska uznawa-

ne za przejaw korupcji w jednych spo ecze stwach mog  by  traktowane jako norma 

spo eczna w innych.

Obserwacje te wiod  do wniosku, e problemy spo eczne s  wyrazem struktural-

nych cech spo ecze stwa i kultury, stanowi  emanacj  ich sposobu funkcjonowania 

w danym historycznym kontek cie. Konstatacja ta ma o tyle istotne znaczenie dla 

rozwa a  nad problemami spo ecznymi, i  teorie socjologiczne z regu y nie podej-

muj  ich jako samodzielnego w tku, odr bnego przedmiotu poznania teoretycznego. 

Interpretacja natury problemów spo ecznych i ich wp ywu na ycie spo eczne jest ra-

czej pochodn  zastosowania paradygmatów socjologicznych do opisu i wyja niania 

konkretnych zjawisk ni  wynikiem w czania analizy kwestii spo ecznych w g ówny 

nurt my lenia teoretycznego, co mog oby prowadzi  do innego pojmowania ich na-

tury i zwrotnie modyÞ kowania pogl du na istotne cechy strukturalne spo ecze stwa.

Rezultatem tej generalnej cechy teorii socjologicznych jest zdominowanie po-

dej cia do problemów spo ecznych przez umieszczanie ich w ramach dychotomii 

normalno  – dewiacja. Powoduje to skoncentrowanie wyja nienia wyst powania 

i dynamiki problemów spo ecznych przede wszystkim na zrozumieniu powodów, 

dla których pewne zachowania spo eczne odchylaj  si  od normy, dlaczego nara-
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sta lub obni a si  cz sto  wyst powania takich dewiacji, a tak e zwracanie uwagi 

g ównie na to, jakie powoduj  one skutki dla g ównego nurtu ycia spo ecznego. 

Nast puje rozdzielenie dwóch obszarów zjawisk: normalnego, zwyk ego funkcjo-

nowania struktur spo ecznych i zjawisk niestandardowych, zak ócaj cych w a ci-

wy przebieg dzia a  spo ecznych. Naturaln  konsekwencj  takiego podej cia jest 

d enie do eliminacji zjawisk niestandardowych, doprowadzenie do przywrócenia 

równowagi spo ecznej opartej na uznawanych, dominuj cych wzorcach zachowa  

spo ecznych. U podstaw takiego my lenia tkwi za o enie, e owe niestandardowe 

zjawiska, nietypowe zachowania stanowi  rodzaj b du w dzia aniu struktur spo-

ecznych, a nie ich immanentn  konsekwencj . Priorytetem w tym kontek cie staje 

si  poszukiwanie rozwi za , które maj  przystosowywa  poszczególne osoby do 

normalnego ycia poprzez korygowanie ich indywidualnych zachowa  tak, aby mie-

ci y si  w ramach obowi zuj cych, akceptowanych spo ecznie wzorców dzia ania. 

Adresatami dzia a  s  wi c jednostki, konkretni ludzie, którzy wymagaj  korekty, 

dostosowania do wymogów spo ecznych. Spo ecze stwo jako takie jest przyjmowa-

ne jako rzeczywisto  oczywista, niepodlegaj ca kwestionowaniu i niewymagaj ca 

modyÞ kacji. Nieuchronn  konsekwencj  takiego paradygmatu jest utrata mo liwo-

ci uchwycenia strukturalnych przyczyn wielu problemów spo ecznych, ujawnienia 

ich powi zania z prawid owo ciami funkcjonowania spo ecze stwa, jego organiza-

cj . Problemy spo eczne staj  si  czym  w rodzaju ubocznego efektu standardowego 

dzia ania spo ecze stwa, który trzeba przyj  do wiadomo ci i w miar  mo liwo ci 

agodzi  skutki jego wyst powania.

Zarysowany powy ej sposób rozumowania w pe ni odnosi si  do niepe nospraw-

no ci, która stanowi z jednej strony sta y, uniwersalny element ycia spo ecze stw, 

ale z drugiej strony przejawia si  w bardzo zró nicowany sposób na ró nych eta-

pach rozwoju historycznego spo ecze stw. Oddaje to nast puj cy pogl d: „Pomimo 

obiektywnej rzeczywisto ci, to co staje si  niepe nosprawno ci , jest zdeterminowa-

ne przez spo eczne znaczenia, jakie jednostki przypisuj  do poszczególnych Þ zycz-

nych i mentalnych zaburze . Pewne niepe nosprawno ci zostaj  zdeÞ niowane jako 

problemy spo eczne dzi ki powodzeniu zabiegów wp ywowych grup w promowaniu 

na rynku w asnych interesów. Konsekwentnie, tzw. obiektywne kryteria niepe no-

sprawno ci odzwierciedlaj  uprzedzenia, egoistyczne interesy i oceny moralne tych 

którzy zajmuj  pozycj  daj c  im wp yw na polityk .” (Albrecht i Levy 1981: 14).

Obserwujemy na przestrzeni historii bogate spektrum rozmaitych sposobów 

odnoszenia si  do niepe nosprawno ci, odmiennych sposobów pojmowania natury 

i róde  jej wyst powania. W ró nych epokach historycznych nadawano inne zna-

czenia zjawisku niepe nosprawno ci, a tak e – co by  mo e najwa niejsze – w zró -

nicowany sposób traktowano osoby niepe nosprawne, tworzono dla nich ró norodne 

zinstytucjonalizowane formy wsparcia. S  to wska niki tego, e w sposobie trak-

towania niepe nosprawno ci odzwierciedlaj  si  istotne, strukturalne cechy spo e-

cze stwa, w szczególno ci odnosz ce si  do tego jak traktowane s  podmiotowe 

prawa jednostki ludzkiej, jaki jest zakres i formy realizacji zobowi za  publicznych 

wobec jednostek i ich poszczególnych kategorii spo ecznych. To z kolei wyznacza 

miejsce i rol , jak  osoby niepe nosprawne pe ni  w danym spo ecze stwie, w jakim 
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stopniu uczestnicz  w yciu spo ecznym, gospodarczym, w dzia alno ci publicznej. 

Wszystkie te aspekty niepe nosprawno ci s  pochodn  spo ecznego konstruowania 

tego zjawiska w danych warunkach spo ecznych i kulturowych.

Konstruowanie niepe nosprawno ci: 

ewolucja historyczna i wspó czesne wyzwania

Z perspektywy socjologicznej z o ono  problemu niepe nosprawno ci wynika 

z dwoistej natury samego tego zjawiska. Z jednej strony jest ona obiektywnym fak-

tem biologicznym (medycznym), oznaczaj cym wyst powanie deÞ cytów funkcji 

Þ zycznych lub psychicznych organizmu cz owieka, co wp ywa na sprawno  jego 

dzia ania w zwyk ych sytuacjach yciowych. Niepe nosprawno  jest cech  z re-

gu y widoczn , ujawniaj c  si  b d  to w wygl dzie, b d  to w zachowaniu danej 

osoby. Jest ona równie  cech  mierzaln , której wyst powanie i nat enie mo na 

ustala  za pomoc  medycznych i psychologicznych technik diagnostycznych. Jako 

cecha osobista cz owieka wp ywa ona na jego funkcjonowanie w spo ecze stwie, 

kszta tuj c jego mo liwo ci funkcjonowania w standardowych sytuacjach spo ecz-

nych, samodzielnego realizowania wielu czynno ci i spe niania wymaga  otoczenia 

spo ecznego w odniesieniu do wykonywania dzia a . Niepe nosprawno  polega 

w tym znaczeniu na odchyleniu od normy, które rzutuje na pozycj  danej osoby 

w spo ecze stwie. Stosunek spo ecze stwa do osób niepe nosprawnych polega na 

ustanowieniu mechanizmów kontrolowania ich sposobu funkcjonowania w spo-

ecze stwie, które maj  zapewni , e nie wywieraj  one wp ywu na zasadnicze 

elementy organizacji spo ecze stwa, nie naruszaj  normalnego dzia ania podsta-

wowych struktur spo ecznych. Niepe nosprawno  jest immanentn  w a ciwo ci  

jednostki, której spo ecze stwo oferuje mo liwo ci adaptacji do warunków funk-

cjonowania w ró nych rodzajach aktywno ci poprzez pokonywanie w asnych ogra-

nicze  (leczenie, rehabilitacj  medyczn , korzystanie z protez) oraz pomoc w za-

spokajaniu potrzeb.

Istot  reakcji spo ecze stwa na niepe nosprawno  w ramach paradygmatu bio-

logiczno-medycznego jest d enie do separacji osób niepe nosprawnych od pozo-

sta ej, normalnej cz ci spo ecze stwa (jest to odzwierciedlenie modelu szpitala 

jako miejsca przeznaczonego dla osób ci ko chorych). W ramach takiego indywi-

dualistycznego paradygmatu ujmowania niepe nosprawno ci poznanie socjologicz-

ne zaoferowa  mo e w a ciwie tylko opis i wyja nianie kszta towania si  reakcji 

spo ecze stwa na istnienie osób niepe nosprawnych, wytwarzania si  cech charak-

terystycznych postaw spo ecznych wobec tej kategorii ludzi. Zwie czeniem tego 

nurtu my lenia socjologicznego o niepe nosprawno ci jest zastosowanie teorii na-

znaczania spo ecznego (Becker 2009; Lemert 1951) i ró nych interpretacji rodem 

z interakcjonizmu symbolicznego lub antropologii kulturowej do analizy wzorców 

okre laj cych to samo  osób niepe nosprawnych i ich miejsce w spo ecze stwie. 

Z drugiej strony niepe nosprawno  jest faktem spo ecznym w tym znaczeniu, 

e oznacza ona powstanie kategorii osób, których funkcjonowanie odbiega od norm 

dzia a  spo ecznych usankcjonowanych w danym spo ecze stwie i w zwi zku z tym 
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zajmuj cych w nim specjaln  pozycj . Spo ecze stwo wyznacza jednostkom ludz-

kim kryteria dost pu do poszczególnych rodzajów aktywno ci spo ecznej, takich 

jak np. edukacja, praca, dzia alno  publiczna czy te  sprawowanie pewnych ról 

spo ecznych. Standardy dost pno ci do uczestnictwa spo ecznego mog  by  bar-

dziej lub mniej wykluczaj ce dla poszczególnych osób, w tym w szczególno ci osób 

charakteryzuj cych si  jakim  rodzajem deÞ cytu Þ zycznego lub psychicznego. Or-

ganizacja ró nych rodzajów aktywno ci mo e bardziej lub mniej sprzyja  w czeniu 

osób, które wskutek ró nych ogranicze  osobistych mog  mie  trudno ci z uczestni-

czeniem w nich na zwyk ych warunkach. Ujmuj c to syntetyzuj co, spo ecze stwo 

wytwarza ca y zespó  barier w dost pie do poszczególnych rodzajów aktywno ci 

zbiorowej, które zale nie od tego jak bardzo s  restrykcyjne, wyznaczaj  ró ne gra-

nice sprawno ci i niesprawno ci osobom yj cym w danym spo ecze stwie. 

Niepe nosprawno  jest konstruktem spo ecznym w tym znaczeniu, e to 

usankcjonowane normami spo ecznymi i odzwierciedlone w organizacji spo ecz-

nej okre lenie zakresu akceptowanego uczestnictwa spo ecznego osób z deÞ cytami 

Þ zycznymi i psychicznymi. Wraz z ewolucj  spo ecze stw, w szczególno ci wraz 

z rozwojem stosunków ekonomicznych od gospodarki naturalnej do rynkowej go-

spodarki przemys owej oraz wraz ze zmian  typu dominuj cych wi zi spo ecznych 

od naturalnych wspólnot w spo eczno ciach wiejskich do sformalizowanych, bez-

osobowych i zrzeszeniowych wi zi w zurbanizowanych spo ecze stwach maso-

wych, nast puj  tak e przeobra enia stosunku do osób niepe nosprawnych oraz ich 

umiejscowienia w strukturze spo ecznej. Najwa niejsze przemiany w tym wzgl -

dzie, których skutki trwaj  do dzisiaj, dokona y si  w dobie kapitalistycznej indu-

strializacji, która mocno zakorzeni a w wiadomo ci spo ecznej, zwyczajach i kul-

turze stereotyp nieproduktywno ci tej kategorii ludzi, stygmatyzuj c ich jako ludzi 

zb dnych i narzucaj c im status outsiderów. By a to logiczna i spójna konsekwencja 

dominuj cej ideologii indywidualizmu oraz kultu racjonalno ci ekonomicznej jako 

g ównego wyznacznika warto ci. Ludzie niepe nosprawni nie mie cili si  w takich 

ramach spo ecznych, nie spe niali wymogu uczestników rywalizacji ekonomicz-

nej, nie nadawali si  na pe noprawnych uczestników stosunków pracy. Poniewa  

struktura rodziny uleg a zmianie, a wspólnoty naturalne zanikn y, to jedyn  mo -

liwo ci  utrzymywania osób niepe nosprawnych by o umieszczanie ich w wyspe-

cjalizowanych instytucjach (szpitalach, przytu kach, schroniskach, domach opieki). 

Bez wi kszej przesady mo na uzna , e stosunek do niepe nosprawnych pe en nie-

ufno ci i l ku w dobie redniowiecza w wiekach XVII i XIX nabra  cech wrogo ci, 

odrzucenia, pogardy (Barnes 2010). Logika tworzonych w tym czasie instytucji 

powo ywanych dla zajmowania si  osobami niepe nosprawnymi by a oparta na za-

o eniu o potrzebie ich odseparowania od sprawnie dzia aj cego uk adu spo eczne-

go i zmniejszeniu obci e  ponoszonych przez spo ecze stwo na ich utrzymanie. 

Dopiero przemiany spo eczne i ekonomiczne ko ca XX wieku przynios  przewar-

to ciowanie tego podej cia i podj cie prób budowania innych ram funkcjonowania 

osób niepe nosprawnych w spo ecze stwie.
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Spo eczna natura niepe nosprawno ci

Z o ony zbiór mniej lub bardziej zinstytucjonalizowanych regu  (od przepi-

sów prawa i regulaminów ró nych organizacji po rodowiskowe zwyczaje) okre-

la obecno  osób niepe nosprawnych w ró nych obszarach sfery publicznej lub jej 

brak. Aby przybli y  spo eczn  natur  niepe nosprawno ci mo na odwo a  si  do 

przyk adów dotycz cych Þ zycznej obecno ci osób niepe nosprawnych w miejscach 

publicznych: je li s  one dla nich dost pne i czytelne (informacja o ich funkcjach 

i topograÞ i jest dost pna np. dla osób z ograniczeniami wzroku, s uchu), to w tym 

wymiarze uczestnictwa spo ecznego nie s  one niepe nosprawne, gdy  mog  samo-

dzielnie zrealizowa  dzia ania zwi zane z obecno ci  w nich; w przypadku braku 

takiej mo liwo ci spo ecze stwo je faktycznie czyni niepe nosprawnymi (uniepe -

nosprawnia), gdy  cho  s  one zdolne do wykonania pewnych czynno ci, to nie 

mog  tego zrobi  z powodu narzuconych ogranicze  dost pu. Nasuwa si  wnio-

sek, e niepe nosprawno  jest cech  relatywn , która mo e mie  zmienne zakres 

wyst powania i nat enia, cho  ma materialne, obiektywne pod o e. Ta zmienno  

jest pochodn  stosunku spo ecze stwa, które w zale no ci od ustanawianych przez 

siebie regu  organizacji najwa niejszych sfer ycia, mo e rozszerza  lub zmniejsza  

zakres wyst powania niepe nosprawno ci, podwy sza  lub obni a  nat enie wyst -

powania problemu niepe nosprawno ci. Je li przyjmiemy, e niepe nosprawno  jest 

zjawiskiem z natury spo ecznym, to uzasadniona jest teza, e stanowi ona emanacj  

strukturalnych cech spo ecze stwa, które przek adaj  si  na dominuj c  ideologi  

legitymizuj c  nierówno ci spo eczne, ich ród a i skal , uznawan  koncepcj  praw 

jednostki i instytucjonalnych mechanizmów ich zabezpieczania. Z fundamentalnych 

regu  organizacji spo ecze stwa wynika zakres zinstytucjonalizowanych zobowi za  

publicznych wobec poszczególnych kategorii spo ecznych ludzi, wyodr bnianych ze 

wzgl du na specyÞ czne cechy ich po o enia spo ecznego. Fundamentalne zasady 

organizacji spo ecznej okre laj  struktur  i determinuj  rezultaty dzia a  komuni-

kacyjnych poszczególnych jednostek i zbiorowo ci, okre laj c zakres legitymizacji 

ich interesów, oczekiwa  w odniesieniu do ich roli w spo ecze stwie, wyznaczaj c 

szanse osi gania celów yciowych (Habermas 1975; 1996).

Szczególne znaczenie dla statusu osób niepe nosprawnych ma to, jak interpreto-

wana jest ich podmiotowo  indywidualna i zbiorowa. Jednym z zasadniczych aspek-

tów spo ecznego wymiaru niepe nosprawno ci jest pozycja osób niepe nosprawnych 

we wszelkiego typu stosunkach spo ecznych. Historyczne do wiadczenie wskazuje, 

e typowe podej cie do tej kategorii osób to podej cie przedmiotowe, w którym to 

przedstawiciele instytucji publicznych decyduj  o tym, jakie maj  one potrzeby, jak 

je zaspokaja  i jakie rodzaje aktywno ci s  dla nich dost pne i preferowane. W wielu 

spo ecze stwach tak  rol  wobec osób niepe nosprawnych spe nia y osoby repre-

zentuj ce najbli sze im wspólnoty (grupy pierwotne). Takie ukszta towanie relacji 

spo ecze stwo – niepe nosprawni znajduje swój wyraz w terminie „spo ecze stwo 

wy czaj ce” (ang. disabling society), który wskazuje, e to regu y funkcjonowa-

nia spo ecze stwa niejako wp dzaj  ludzi w niepe nosprawno , wykluczaj c ich 

z uczestnictwa w yciu spo ecznym. To nie obiektywne, Þ zyczne i psychiczne ogra-
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niczenia sprawnego dzia ania s  powodem niemo no ci uczestniczenia w ró nych 

aktywno ciach yciowych przez osoby nimi dotkni tymi, lecz sposób ich organizacji 

spo ecznej, który ustanawia bariery dost pno ci niemo liwe do pokonania przez nie. 

Kwestia natury niepe nosprawno ci mo e by  oczywi cie analizowana i rozstrzy-

gana na ró ne sposoby i ma to wa ne konsekwencje dla praktyki spo ecznej. Studia 

nad niepe nosprawno ci  – bogaty nurt rozwa a  teoretycznych i bada  teoretycz-

nych nad po o eniem osób niepe nosprawnych i mo liwo ciami poprawy jako ci 

ich ycia – wskazuj , e obydwa rodzaje podej cia do tego zjawiska: indywiduali-

styczne i spo eczne, maj  zarówno pozytywne, jak i negatywne strony. Dlatego te  

w przypadku kszta towania przes anek praktyki spo ecznej, w szczególno ci polity-

ki spo ecznej, uzasadnione wydaje si  poszukiwanie koncepcji cz cych elementy 

jednego i drugiego paradygmatu. Niemniej jednak nie mo na ignorowa  faktu, e 

historycznie dominuj c  podstaw  dzia a  podejmowanych przez spo ecze stwo 

wobec niepe nosprawnych by o podej cie indywidualistyczne, najpe niej wyra o-

ne w medycznym (funkcjonalnym) modelu niepe nosprawno ci. Wi kszo  form 

instytucjonalnego wsparcia osób niepe nosprawnych, wytworzonych w przesz o ci 

i nadal dominuj cych, zosta a oparta na takim w a nie rozumieniu natury niepe no-

sprawno ci. Konsekwencj  tych uwarunkowa  historycznych jest to, e jedn  z naj-

wa niejszych charakterystyk po o enia osób niepe nosprawnych w nowoczesnych 

spo ecze stwach jest kultura uzale nienia (ang. culture of dependecy). Jej najwa -

niejszym przejawem jest podporz dkowanie osób niepe nosprawnych instytucjom 

stworzonym przez spo ecze stwo jako wyspecjalizowane agendy do zajmowania si  

ich problemami, do wiadczenia im pomocy i opieki w ró nych formach. Zasady 

dzia ania tych instytucji opieraj  si  na za o eniu braku samodzielno ci i zdolno ci 

do podejmowania decyzji przez osoby niepe nosprawne, co prowadzi do tego, e 

to instytucje deÞ niuj  to, co jest potrzebne niepe nosprawnym i w jaki sposób ma 

im by  dostarczane. Typem idealnym instytucji zajmuj cych si  niepe nosprawnymi 

jest zamkni ty zak ad opieki ca odziennej, w którym pe n  kontrol  nad organizacj  

ycia codziennego sprawuje profesjonalny personel, a osoby niepe nosprawne s  

beneÞ cjentami wiadcze  opieku czych, których standardy wyznaczaj  w adze pu-

bliczne lub gremia kierownicze organizacji charytatywnych.

Kultura uzale nienia jest wytworem wielowiekowego procesu konstruowania 

niepe nosprawno ci jako zjawiska spo ecznego. Dokonywa  on si  spontanicz-

nie, w wyniku kszta towania ró nych form reakcji zbiorowych na wyst powanie 

poszczególnych kategorii osób niepe nosprawnych we wspólnotach i szerszych 

spo eczno ciach. Wa nym wska nikiem spo ecznego charakteru zjawiska niepe -

nosprawno ci jest zmienny zakres tej kategorii osób, gdy  w ró nych epokach w -

czane s  do niej pewne grupy osób, a inne nie. Wa nym aspektem odnoszenia si  

do kategorii niepe nosprawno ci jest zró nicowanie sposobów traktowania osób ze 

wzgl du na kontekst wyst pienia ich niepe nosprawno ci. Najlepszym przyk adem 

na tego rodzaju sytuacj  jest tworzenie odr bnych, zinstytucjonalizowanych form 

pomocy dla weteranów wojennych, co zosta o zapocz tkowane w XVII stuleciu we 

Francji (Hotel des Invalides za o ony w 1633 roku) i Anglii (Chelsea Hospital po-

wo any w 1685 roku), wspó cze nie staj c si  standardem cywilizacyjnym (Gerber 
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2000). Odr bno  traktowania weteranów sprowadza si  nie tylko do znacznie hoj-

niejszego poziomu przyznawanej im pomocy Þ nansowej czy opieki medycznej, ale 

równie  w sankcjonowaniu specjalnych rozwi za  umo liwiaj cych im samodzielne 

ycie, np. poprzez preferencyjny dost p do edukacji czy zatrudnienia. W przypad-

ku weteranów wojennych mo liwe stawa o si  odrzucenie takiej kategoryzacji osób 

niepe nosprawnych, które powodowa o ich wy czenie z aktywnego ycia zawodo-

wego czy spo ecznego. By  to widoczny symptom tego, e kwestia statusu spo ecz-

nego osób niepe nosprawnych nie jest zdeterminowana czynnikami obiektywnymi, 

niepodlegaj cymi kontroli ze strony spo ecze stwa, ale jest raczej uzale niona od 

panuj cych w danym spo ecze stwie przekona  aksjologicznych, od dominuj cych 

ideologii okre laj cych kszta t adu spo ecznego i gospodarczego, a ostatecznie od 

zakresu uczestnictwa spo ecznego, do którego spo ecze stwo dopuszcza osoby nie-

pe nosprawne.

Spo eczny wymiar niepe nosprawno ci nie by  w a ciwie u wiadamiany w wi k-

szo ci znanych nam z historii spo ecze stw. Zdawano sobie spraw  z tego, e spo-

ecze stwo reaguje na istnienie osób niepe nosprawnych, kszta tuje pewne typowe 

postawy wobec ró nych rodzajów niepe nosprawno ci (np. inne traktowanie osób 

g uchych, inne niewidomych). Poszukiwano metod adaptowania osób niepe no-

sprawnych do warunków ycia w danym spo ecze stwie. By o to jednak ujmowanie 

problemu z perspektywy dwóch zewn trznych wobec siebie rzeczywisto ci, które 

wzajemnie na siebie oddzia uj , powoduj  wa ne skutki, ale s  odr bne. W warun-

kach dominacji gospodarki naturalnej i wspólnotowej wi zi spo ecznej osoby niepe -

nosprawne nie by y wyodr bniane jako kategoria spo eczna i w zwi zku z tym nie 

konstytuowa y problemu spo ecznego, wymagaj cego zorganizowanej odpowiedzi 

ze strony spo ecze stwa. W redniowieczu, w warunkach spo ecze stwa feudalnego 

i rozwoju gospodarki opartej na wymianie, osoby niepe nosprawne staj  si  wyod-

r bnion  kategori , której oferowane s  zorganizowane formy wsparcia dostarczane 

przez spo eczno ci wiejskie i miasta, instytucje ko cielne oraz instytucje powo ywa-

ne przez wieckich w adców (pierwsze schronisko dla niewidomych ufundowa  we 

Francji król Ludwik IX w po owie w XII stulecia), a tak e przyznawane s  im przy-

wileje spo eczne s u ce zapewnieniu im róde  dochodów (np. prawo do ebrania 

przed ko cio ami) (Wheatley 2010).

Kulturowa interpretacja niepe nosprawno ci

Zjawisku niepe nosprawno ci towarzyszy równie  kulturowa interpretacja genezy 

zjawiska niepe nosprawno ci, jego sensu w wymiarze indywidualnym i spo ecznym 

oraz tworzenie wzorów postaw wobec niepe nosprawno ci. Taki usystematyzowany 

zbiór przekona  dotycz cych niepe nosprawno ci powsta  w kr gu chrze cija stwa 

w okresie redniowiecza i okre lany jest jako religijny (moralny) model niepe no-

sprawno ci (Barnes 2010). Poczucie obco ci wobec niepe nosprawnych, strach, nie-

ch  i uprzedzenia wobec nich zosta y w tym modelu usankcjonowane pochodz c  

z teorii grzechu moraln  ocen  zjawiska niepe nosprawno ci, a instytucjonaln  for-

m  adaptacji spo ecze stwa by o powo ywanie zamkni tych ko cielnych instytucji 
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opieku czych. W tym modelu niepe nosprawno ci pe n  odpowiedzialno  za ra-

dzenie sobie z deÞ cytem ponosi sama jednostka i jej rodzina. Odpowied  ze strony 

spo ecze stwa opiera si  na wsparciu charytatywnym i aktach religijnych (modlitwa, 

pi tnowanie i wybaczanie za grzech). W a ciw  form  radzenia sobie z niepe no-

sprawno ci  jest oddanie si  pog bianiu wiary i praktykom kultowym. Wiele postaw 

charakterystycznych dla tego modelu trwa w przekazie kulturowym do dnia dzisiej-

szego, kszta tuj c w wielu rodowiskach pierwotne formy reakcji na obecno  osób 

niepe nosprawnych w spo eczno ci. Postawa moralizatorska nadal stanowi pod o e 

wielu praktyk zwi zanych z niesieniem pomocy osobom niepe nosprawnym.

W epoce modernizmu rozwin y si  interpretacje niepe nosprawno ci odwo uj -

ce si  do koncepcji ewolucjonistycznych i genetycznych, które uzasadnia y praktyki 

wy czaj ce wobec osób niepe nosprawnych. Te g boko zakorzenione w przesz o-

ci reakcje na niepe nosprawno  ukszta towa y rozpowszechnion  w wielu rodowi-

skach (a niekiedy ca ych spo ecze stwach) kultur  tzw. ableismu. Pod tym terminem 

kryj  si  dominacja spo ecznych uprzedze  oraz postaw dyskryminuj cych wobec 

osób niepe nosprawnych. Ableism jest deÞ niowany przez badaczy tej problematyki 

jako „forma dyskryminacji lub uprzedzenia wobec jednostek z niepe nosprawno-

ciami Þ zycznymi, mentalnymi lub rozwojowymi, która charakteryzuje si  przeko-

naniem, e takie jednostki musz  by  wyleczone lub nie mog  funkcjonowa  jako 

cz onkowie spo ecze stwa” (Castañeda i inni 2000). Skutkiem takiego postrzegania 

osób niepe nosprawnych jest ich naznaczanie jako osób nienormalnych, a to ozna-

cza odmow  uznawania ich za grup  mniejszo ciow , której specyÞ czne potrzeby 

powinny by  uwzgl dniane w organizowaniu ró nych rodzajów zinstytucjonalizo-

wanej aktywno ci spo ecznej, jak np. w edukacji czy pracy. Ableism prowadzi wr cz 

do postrzegania osób niepe nosprawnych jako „zredukowanego stanu cz owiecze -

stwa”, gdy  tworzy on system przekona , zgodnie z którym „w pe ni cz owiekiem 

jest si  wy cznie wówczas, gdy posiadamy umys  i cia o odpowiadaj ce typowym, 

idealnym standardom cielesnym i psychicznym” (Campbell 2009: 3–5). Tego rodza-

ju postawy wp ywa y na stosunek spo ecze stwa wobec osób niepe nosprawnych 

dostatecznie d ugo, aby ukszta towa  trwa e wzorce instytucjonalne rozwi zywania 

ich problemów, w których imperatywem jest ró ny stopie  izolowania tych osób od 

normalnej aktywno ci w spo ecze stwie. 

Wprawdzie wspó cze nie ableism jest powszechnie odrzucany jako ideologia za-

przeczaj ca podstawowym warto ciom, na których ufundowane s  nowoczesne spo-

ecze stwa demokratyczne, to jednak jego dziedzictwo oddzia ywuje ci gle na wiele 

aspektów praktyki spo ecznej, od edukacji, poprzez organizacj  instytucji opieku -

czych, po stosunki pracy. U podstaw modelu medycznego niepe nosprawno ci, przez 

wiele dziesi cioleci dominuj cej interpretacji tego zjawiska, tkwi za o enie o normal-

no ci jako standardzie, do którego odnosimy wszelkie cechy jednostki ludzkiej, Þ zycz-

ne i mentalne. Celem, jaki stawia si  przed wszelkimi dzia aniami podejmowanymi 

wobec niepe nosprawnych, jest przywrócenie ich do stanu normalnego (wyleczenie, 

naprawienie, skorygowanie, przystosowanie) lub chronienie przed patologi . Osoby 

niepe nosprawne trzeba przede wszytkim w czy  w obr b normalno ci, maksymal-

nie przybli y  w wygl dzie czy zachowaniu do tego, co uznajemy za normalne. Jest to 
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w istocie rzeczy pojmowanie niepe nosprawno ci zbie ne z ideologi  ableismu, cho  

rzecz jasna pozbawione elementów ocennych i unikaj ce negatywnych konotacji 

emocjonalnych. To podej cie ukszta towa o tzw. profesjonalne podej cie do niepel-

nosprawno ci, charakteryzuj ce rodowiska pracowników instytucji sprawuj cych 

opiek  nad osobami niepe nosprawnymi. W centrum ideologii profesjonalnej znaj-

duje si  przekonanie o tym, e misja pracy z niepe nosprawnymi polega na ich mak-

symalnej adaptacji do normalnego funkcjonowania w spo ecze stwie. W przypadku 

osób nieradz cych sobie z osi ganiem stanu normalno ci nale y zapewni  im opiek

w odr bnych instytucjach, zapewniaj cych odseparowanie od normalnych sytuacji 

spo ecznych, którym nie mog  podo a .

Model spo eczny vs model indywidualny niepe nosprawno ci

Rozwój spo ecze stwa przemys owego spowodowa  stopniowe odkrywanie spo-

ecznego wymiaru niepe nosprawno ci, na co z o y o si  szereg czynników. W ród 

nich wyró ni  trzeba wzrost liczby osób niepe nosprawnych zarówno w liczbach 

bezwzgl dnych, jak i w proporcji do ogó u ludno ci. Przyrasta a stale liczba osób, 

które nie spe nia y ró nych kryteriów normalno ci. Kolejnym czynnikiem by o co-

raz silniejsze powi zanie kwestii niepe nosprawno ci ze sfer  pracy, mo liwo ci  

zatrudnienia i pe noprawnego uczestniczenia w dzia alno ci zawodowej. Wymaga-

nia organizacji pracy, presja na wydajno  i konkurencyjno  powodowa a wyklu-

czanie z rynku pracy coraz szerszych kategorii ludzi, którzy w innych warunkach 

funkcjonowaliby w obr bie systemu wytwarzania. Nast powa a zmiana percepcji 

niepe nosprawno ci: zyskiwa a ona status problemu spo ecznego oraz zjawiska spo-

ecznego z natury. Wyrazem takiego podej cia sta o si  interpretowanie zjawiska 

niepe nosprawno ci jako rezultatu dokonywania si  zró nicowania spo ecznego pod 

wp ywem dzia ania regu  systemu ekonomicznego, zasad organizacji spo ecze stwa 

i legitymizuj cych je regu  ustroju politycznego i prawa. Niepe nosprawno  – nie-

zale nie od jej biologiczno-medycznego wymiaru – jest okre lana jako kategoria 

statusu spo eczno-ekonomicznego. Oznacza ona pozycj  danej osoby wobec za-

sadniczych wymiarów funkcjonowania spo ecze stwa oraz jej przynale no  spo-

eczn . Jest to wi c konstrukt spo eczny wynikaj cy ze strukturalnych cech danego 

spo ecze stwa i odzwierciedlaj cy si  w subiektywnych interpretacjach to samo ci 

kategorii osób okre lanych mianem niepe nosprawnych. Podej cie do niepe no-

sprawno ci, w którym uznajemy j  za wynik dzia ania czynników ekonomicznych, 

spo ecznych i politycznych, charakteryzuje koncepcj  spo ecznego modelu niepe -

nosprawno ci. Bywa on równie  okre lany jako model grupy mniejszo ciowej, gdy 

nacisk k adziony jest na specyÞ czn  wi zk  czynników statusu spo ecznego, konsty-

tuuj c  odr bno  grupow  osób niepe nosprawnych. 

Spo eczny model niepe nosprawno ci przenosi punkt ci ko ci na zagadnienie 

dyskryminacji osób niepe nosprawnych, na powstawanie i utrwalanie si  nierów-

no ci spo ecznych, które powoduj , e s  one wykluczane z ycia spo ecznego. 

Przyczynami zachodzenia tego procesu s  zasady organizacji spo ecze stwa, któ-

re uniemo liwiaj  osobom niepe nosprawnym pe noprawne uczestnictwo w yciu 
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zawodowym, wykonywanie pracy, ale tak e udzia  w yciu publicznym (w tym 

politycznym), aktywno ci kulturalnej. Efektem tych wielowymiarowych dzia a  

dyskryminuj cych jest status socjo-ekonomiczny zdecydowanej wi kszo ci osób 

niepe nosprawnych lokuj cy je w streÞ e ubóstwa, jako kategori  osób o niewielkich 

zasobach ekonomicznych, niskich kompetencjach w asnych i ograniczonym zasobie 

relacji z innymi uczestnikami spo ecze stwa. S abo  posiadanego kapita u ekono-

micznego, spo ecznego i osobistego powoduje, e osoby niepe nosprawne s  struk-

turalnie uwarunkowane do bycia wykluczonymi spo ecznie. Takie podej cie do tego, 

czym jest niepe nosprawno , implikuje szereg skutków, z których najwa niejsze 

dotycz  instytucjonalnej odpowiedzi spo ecze stwa na wyst powanie tego zjawiska, 

ale inne tak e odnosz  si  do osób niepe nosprawnych, ich sposobu funkcjonowania 

w spo ecze stwie, a nawet do ich sfery prywatnej. Przyj cie, e niepe nosprawno  

jest konstruktem spo ecznym, nie powoduje zanegowania jej indywidualnego wy-

miaru, zdystansowania si  wobec osobistych prze y  osób dotkni tych deÞ cytem 

sprawno ci, lecz oznacza wprowadzenie do dyskursu i w konsekwencji do dzia ania 

spo ecznego nowego wymiaru, do tej pory pomijanego (Oliver 2009). Ten nowy 

wymiar to relacja pomi dzy indywidualnymi mo liwo ciami osoby a organizacj  

ró nych sfer ycia spo ecznego, która powoduje, e dana osoba ma szans  na uczest-

nictwo lub jej nie ma. Niepe nosprawno  w praktyce oznacza ró ne postacie wyklu-

czenia. Rehabilitacja oznacza w czanie, integracj  danej osoby do ró nych form y-

cia spo ecznego. Remedium na niepe nosprawno  nie jest wy cznie dokonywanie 

maksymalnego wysi ku celem zmiany cech osobistych danej osoby (co cz sto nie 

jest obiektywnie mo liwe) lub wspomo enie jej sprawno ci przy pomocy ró nych 

urz dze . To jest niezb dny element prze amywania osobistych s abo ci, niezb dny 

do w czania danej osoby w codzienne funkcjonowanie w spo ecze stwie. Ale nie 

jest to warunek wystarczaj cy. Czynnikiem niezb dnym jest dokonanie modyÞ ka-

cji w sposobie funkcjonowania samego spo ecze stwa, ustanowienie regu  umo li-

wiaj cych osobom dotkni tym ró nymi rodzajami deÞ cytów realizacj  tych samych 

dzia a  co osoby sprawne, ale w sposób i na warunkach, które s  dostosowane do 

ich specyÞ cznych wymaga .

Najbardziej chyba syntetyczne uj cie ró nicy pomi dzy spo ecznym modelem 

niepe nosprawno ci a innymi podej ciami, opartymi na paradygmacie indywiduali-

stycznym zawiera si  w nast puj cych formu ach: 

• DeÞ cyty Þ zyczne i psychiczne dotykaj  pojedyncze osoby. Spo ecze stwo 

udziela im pomocy w celu poprawy ich zdrowia i w uzyskaniu maksymalnej mo li-

wej sprawno ci. Je li pomimo to nie s  w stanie samodzielnie radzi  sobie z eduka-

cj , prac , zaspokajaniem swoich potrzeb podstawowych, to powierzane s  profesjo-

nalnym instytucjom opieku czym, odpowiadaj cym za ich utrzymanie; tworzymy 

dla nich odr bny uk ad yciowy.

• DeÞ cyty s  cechami pojedynczych osób. Ich w czenie w nurt ycia spo ecz-

nego wymaga przede wszystkim ustanowienia takich zasad organizacji ró nych sfer 

ycia spo ecznego, aby pozwala y one na samodzieln  lub wspomagan  realizacj  

ról spo ecznych przez osoby ograniczane w swobodzie dzia ania przez te deÞ cyty. 
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Rehabilitacja medyczna i poprawianie indywidualnej sprawno ci psycho-Þ zycznej 

s  niezb dne do zachowania zdolno ci tych osób do dzia ania, ale same z siebie nie 

prowadz  do ich integracji spo ecznej.

Wieloaspektowe porównanie modeli indywidualnego i spo ecznego pozwala 

zwróci  uwag  na zasadniczo ró n  orientacj  aksjologiczn  obu tych podej  (patrz 

tabela 1). Model indywidualny przyjmuje za oczywisto  istniej ce mechanizmy 

spo eczne i za cel stawia sobie dostosowanie do niego osoby niepe nosprawnej, nie 

pozostawiaj c jej w tym wzgl dzie adnego wyboru. Jedynym celem dzia a , ze-

wn trznym wobec samych osób niepe nosprawnych, s  postawy ludzkie, subiek-

tywne odnoszenie si  do nich i ich obecno ci w otoczeniu spo ecznym. W modelu 

spo ecznym z kolei mechanizmy spo eczne podlegaj  krytyce, s  podwa ane jako 

przyczyny powoduj ce problematyzacj  egzystencji osób niepe nosprawnych. Ce-

lem nadrz dnym dzia a  jest stworzenie osobom niepe nosprawnym mo liwo ci 

dokonywania wyboru ró nych form dzia ania i pe nienia ró nych ról spo ecznych. 

Osoby niepe nosprawne s  postrzegane jako pe noprawne podmioty dzia ania. 

W zwi zku z tym celem polityki wobec nich musi by  zapewnienie im mo liwo ci 

skorzystania z praw podmiotowych. Istotn  implikacj  takiego podej cia jest wpro-

wadzenie do dyskursu jako podstawowych tematów kwestii partycypacji osób nie-

pe nosprawnych w podejmowaniu decyzji ich dotycz cych (zarówno na poziomie 

indywidualnym, jak i na poziomie zbiorowo ci) oraz ich to samo ci zbiorowej, re-

prezentacji interesów i obywatelskiej samoorganizacji. 

Tabela 1. Porównanie modeli niepe nosprawno ci

Model indywidualna Model spo eczny

Teoria tragedii osobistej Teoria opresji spo ecznej

Problem osobisty Problem spo eczny

Indywidualne leczenie Dzia anie spo eczne

Metody medyczne Samopomoc

Dominacja profesjonalnego personelu Odpowiedzialno  indywidulna i osobista

Wiedza ekspercka Do wiadczenie

Dostosowanie AÞ rmacja

To samo  indywidulna To samo  zbiorowa

Uprzedzenie Dyskryminacja

Postawy Zachowania

Opieka Prawa

Kontrola Wybór

Strategia (ang. – policy) Polityka (ang. – politics)

Indywidualna adaptacja Zmiana spo eczna

ród o: Oliver 2009: 45
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Podsumowuj c, trzeba stwierdzi , e uznanie niepe nosprawno ci za konstrukt 

spo eczny oznacza, i  w warunkach wspó czesnych spo ecze stw rozwi zywanie 

problemów niepe nosprawno ci musi uwzgl dnia  dzia ania na poziomie makro-

spo ecznym, tworzenia w a ciwych rozwi za  instytucjonalnych i w czania osób 

niepe nosprawnych w zwyk e mechanizmy ycia spo ecznego, cznie z gospodark , 

polityk  czy kultur . Oznacza to negacj  dominuj cej przez wieki praktyki tworzenia 

odr bnego, zamkni tego wiata dla osób „dotkni tych nieszcz ciem bycia innymi”, 

której powszechnie obserwowanym skutkiem jest kultura uzale nienia.

Praktyki instytucjonalne a niepe nosprawno

Analiza przyczyn dominacji kultury uzale nienia pozwala lepiej zrozumie  na 

czym polega spo eczne konstruowanie niepe nosprawno ci. W odniesieniu do tej 

kwestii panuje w ród badaczy zajmuj cych si  studiami nad niepe nosprawno ci  

zgoda, e uzale nienie jest skutkiem oddzia ywania czynników ekonomicznych, po-

litycznych, spo ecznych, technologicznych oraz rozpowszechnionych ideologii spo-

ecznych. Niemniej jednak zarysowuj  si  pewne ró nice w interpretowaniu samego 

mechanizmu pomi dzy zwolennikami dwóch szkó : spo ecznego konstrukcjonizmu 

i spo ecznego kreacjonizmu (Hahn 1986; Stone 1985; Oliver 1989).

Wed ug przedstawicieli spo ecznego konstrukcjonizmu istota problemu tkwi 

w dominuj cych postawach spo ecznych ludzi zdrowych, postawach wrogich, od-

rzucaj cych, niech tnych. O politykach spo ecznych wobec osób niepe nospraw-

nych decyduje taki w a nie stan umys u wi kszo ci spo ecze stwa, utrwalony 

w przekazach kultury i usankcjonowany przekonaniami aksjologicznymi dominu-

j cych warstw spo ecznych. Separacja osób niepe nosprawnych od pe nego udzia u 

w yciu spo ecznym jest mechanizmem tworzonym ze wzgl du na subiektywne – 

indywidualne i zbiorowe – przekonania wi kszo ci spo ecze stwa. 

Z kolei badacze reprezentuj cy szko  spo ecznego kreacjonizmu uznaj , e 

istot  problemu s  zinstytucjonalizowane praktyki spo ecze stwa, zasady dzia ania 

najwa niejszych instytucji i organizacji, które niezale nie od postaw ludzi, od dekla-

rowanych przekona  i dekretowanych zasad post puj  wed ug w asnych procedur 

i kieruj  si  racjonalno ci  zakorzenion  w ich w asnych tradycjach. W rezultacie 

mamy do czynienia ze zinstytucjonalizowan  dyskryminacj , która zachodzi fak-

tycznie pomimo cz sto oÞ cjalnie obowi zuj cego ustawodawstwa zabraniaj cego 

nierównego traktowania czy kampanii spo ecznych zmieniaj cych postawy ludzkie. 

Jest to stan rzeczy, który zdarza  si  ju  wielokrotnie w historii, np. gdy znoszono 

oÞ cjalnie segregacj  rasow  lub ró ne zakazy spo eczne oparte na ró nicach p ci, re-

ligii czy pochodzenia spo ecznego. Okazywa o si , i  pomimo zmian ram prawnych 

praktyki dyskryminacyjne trwa y nadal przez wiele dziesi cioleci. Jak podsumowa  

to jeden z badaczy, „chocia  walka o formaln  równo  by a stosunkowo udana, to 

struktury niedomaga  pozosta y nietkni te” (Gregory 1988: 5). 

Je li nie ulegaj  zmianie praktyki instytucjonalne, to nie mo na liczy  na eli-

minacj  ró nych form dyskryminacji osób niepe nosprawnych. Bardzo wyra nie 

dostrzec to mo na na przyk adzie zatrudnienia osób niepe nosprawnych. Stosunek 
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najwa niejszych aktorów na rynku pracy do tej kwestii zosta  ukszta towany w ra-

mach regu  rynku, które by y i s  nadal podporz dkowane bezwzgl dnym wymogom 

konkurencyjno ci, wydajno ci i optymalizacji kosztów. W takich warunkach zatrud-

nianie niepe nosprawnych pracowników wymagaj cych dodatkowego wyposa ania 

stanowisk pracy, maj cych prawo do zmniejszonego czasu pracy, a tak e powoduj -

cych inne dodatkowe obci enia administracyjne pracodawcy nie mie ci si  w logi-

ce racjonalno ci ekonomicznej. Skutkiem tego jest niewielka skuteczno  przyjmo-

wanych na poziomie ustawodawczym rozwi za  w za o eniu maj cych prowadzi  

do zwi kszenia aktywno ci zawodowej osób niepe nosprawnych. W praktyce jednak 

podmioty gospodarcze kieruj  si  wymaganiami konkurencji rynkowej i nie s  zain-

teresowane prac  osób niepe nosprawnych. Jak pokazuj  dane statystyczne i badania 

prowadzone w wielu krajach, osoby niepe nosprawne mog  liczy  na zatrudnienie 

g ównie na stanowiskach niskop atnych, w formach pracy tymczasowej, dorywczej. 

Instrumenty wspomagania zatrudniania osób niepe nosprawnych s  skierowane 

g ównie na poda ow  stron  rynku pracy: szkolenia i inne formy przygotowania 

zawodowego, dotowanie wynagrodze  i ubezpiecze  spo ecznych, wspomaganie 

doradztwem psychologicznym pracownika niepe nosprawnego. W efekcie wpraw-

dzie indywidualne kompetencje osób niepe nosprawnych rosn , ale zarazem s  one 

postrzegane przez pracodawców jako inna kategoria pracowników, ulegaj  stygma-

tyzacji, która powoduje, e zatrudnia si  ich niech tnie jako potencjalne ród o ob-

ci e  dla wyników ekonomicznych przedsi biorstwa. Niewiele instrumentów jest 

skierowanych do strony popytowej rynku pracy, do pracodawców i przedsi biorstw, 

w celu zach cenia ich do tworzenia miejsc pracy przeznaczonych dla osób z ró ny-

mi rodzajami niepe nosprawno ci i poszukiwania nast pnie pracowników, którzy 

dzi ki takim warunkom mogliby wykorzystywa  swoje kompetencje bez ogranicze  

wynikaj cych z deÞ cytów funkcjonalnych. Tego rodzaju dzia ania wymagaj  jednak 

znacznie g bszej interwencji w regu y dzia ania rynku ni  stanowienie norm rów-

nego traktowania w prawie pracy. Analogiczne sytuacje zwi zane z uporczywo ci  

utrzymywania si  praktyk dyskryminuj cych wobec osób niepe nosprawnych mo na 

wskaza  w wielu innych dziedzinach ycia spo ecznego i wiadcz  one o tym, e 

jest to zjawisko o charakterze strukturalnym, zwi zane z zakorzenionymi regu ami 

funkcjonowania instytucji i ró nego typu organizacji. 

Zagadnienie dokonania trwa ych zmian w mechanizmach instytucjonalnych roz-

wi zywania problemu niepe nosprawno ci jest jednym z najwa niejszych wyzwa  

intelektualnych i politycznych zarazem. Zjawisko oporu przed zmian  instytucjonal-

n  jest od dawna przedmiotem reß eksji przedstawicieli szko y neoinstytucjonalnej 

w socjologii, ekonomii i politologii. Odwo uj c si  do paradygmatu analizy wp ywu 

instytucji na procesy gospodarcze O. E. Williamsona (Williamson 2000: 597) na-

le y stwierdzi , e dwa elementy instytucjonalnego pod o a procesów ekonomicz-

nych i spo ecznych: zakorzenienie (pod o e kulturowe, zwyczaje, normy spo ecz-

ne, przekonania religijne) oraz fundamentalne instytucje (formalne regu y gry) s  

trudne do zmiany, s  czynnikami stabilno ci funkcjonowania gospodarki i struktur 

spo ecznych. Mo liwo  dokonywania ich zmiany w krótkim okresie czasu jest nie-

wielka, co powoduje, e rezultaty nawet bardzo powa nych przemian spo ecznych 
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i politycznych przenosz  si  na nowe wzorce instytucjonalne ze sporym opó nie-

niem (G ciarz i Bartkowski 2012: 32–38). W przypadku prób nowego uregulowania 

rozwi zywania problemów niepe nosprawno ci problem polega na tym, e zwykle 

nie dotykaj  one nawet tych aspektów mechanizmów spo ecznych, które odnosz  

si  do zakorzenionego pod o a kulturowego i fundamentalnych regu  spo ecznych, 

co nieuchronnie powoduje, e na poziomie struktur zarz dzania w poszczególnych 

sektorach gospodarki i spo ecze stwa nast puje jedynie cz ciowe dostosowanie 

bie cych regu  dystrybucji rodków oraz zasad reagowania na potrzeby klientów 

organizacji, które przynosz  efekty marginalne wobec perspektywy potrzeby ma-

krostrukturalnej zmiany (np. w odniesieniu do aktywizacji zawodowej osób niepe -

nosprawnych czy likwidowania zagro enia ubóstwem i wykluczeniem spo ecznym). 

Jest to obserwacja wa na ze wzgl du na to, i  w zale no ci od tego, jak pojmuje-

my niepe nosprawno , gdzie lokujemy jej najwa niejsze wymiary, przyczyny i skut-

ki zarówno dla jednostki, jak i zbiorowo ci, tak b dziemy interpretowa  potrzeb  

zmian instytucjonalnych i sposób ich przeprowadzania. Je li istot  problemu niepe -

nosprawno ci sprowadzamy do wymiaru indywidualnego, to oczywi cie priorytetem 

jest dostosowanie jednostki do logiki dzia ania instytucji. W przypadku stwierdzenia 

braku skuteczno ci stosowanych metod adaptacji osób niepe nosprawnych do funk-

cjonowania w spo ecze twie poszukuje si  b dów na poziomie instrumentalnym. 

Podejmowane s  dzia ania zorientowane na popraw  organizacji wewn trznej insty-

tucji, podniesienie kompetencji profesjonalnych personelu, zastosowanie innowacji 

technicznych i technologicznych usprawniaj cych deÞ cytowe czynno ci, rozbudo-

wywane s  zach ty maj ce motywowa  do aktywno ci zawodowej czy spo ecznej. 

Natomiast sam rdze  wiata instytucjonalnego nie ulega adnym zmianom, natura 

barier, z którymi musz  zmaga  si  osoby niepe nosprawne, nie ulega zmianie (np. 

regu y rynku pracy czy regu y rynku us ug). Sprowadzaj c to do lapidarnej formu y: 

usprawniamy wiat takim, jakim on jest. Znakomitym przyk adem na tego rodzaju 

proces jest ewolucja instytucji przytu ku, która od miejsca skrajnie nieprzyjaznego 

( wiadomie obliczonego na zniech canie do d ugiego pozostawiania pod jej opie-

k ) przekszta ca a si  w miejsce oferuj ce coraz szerszy zakres us ug i form opieki, 

a nawet staj c si  z czasem miejscem realizacji dzia a  resocjalizacyjnych. Sama 

funkcja tej instytucji jednak nie ulega zmianie: obj cie osób wykluczonych kontrol  

i przeciwdzia anie zagro eniu zachowaniami naruszaj cymi porz dek publiczny.

Je li zaakceptujemy model spo eczny, to priorytetem staje si  przebudowa regu  

instytucjonalnych, tak aby umo liwia y one osobom niepe nosprawnym osi ganie 

takich samych pozycji spo ecznych i funkcjonowanie na takich samych warunkach 

jak osoby zdrowe. Aby to osi gn , niezb dna staje si  ingerencja w podstawowe 

zasady funkcjonowania instytucji i oddzia ywanie na pod o e kulturowe w celu 

ukszta towania nowych wzorców zachowa  spo ecznych (np. wykorzenienie uprze-

dze  i stereotypów spo ecznych). Takie podej cie z góry zak ada, e przekszta cenia 

b d  dokonywa  si  d ugoterminowo i wymagaj  holistycznych dzia a  podejmo-

wanych na wszystkich szczeblach organizacji spo ecze stwa, nie mog  si  ograni-

cza  tylko do poszczególnych, selektywnie dobranych sektorów gospodarki i spo e-

cze stwa. W a ciwie oznaczaj  one wprowadzenie horyzontalne zupe nie nowych 
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regu , które oznaczaj  zmian  logiki funkcjonowania podstawowych instytucji, np. 

rynku czy te  systemu zabezpieczenia spo ecznego. Odwo uj c si  do analiz tego, 

jak dokonuj  si  zmiany instytucjonalne, stwierdzi  nale y, e w przypadku proble-

mu niepe nosprawno ci zastosowanie ma koncepcja kryzysu wewn trznego, zgod-

nie z któr  „zmiana nast puje wskutek wyczerpania si  zdolno ci wspó dzia ania 

w ramach ustanowionych regu . Istot  tego procesu jest wyczerpywanie si  u ytecz-

no ci danego zestawu zasad racjonalnego, sprawnego uregulowania wzajemnych 

stosunków pomi dzy aktorami spo ecznymi d cymi do osi gania swoich celów 

poprzez wzajemne oddzia ywanie. W rezultacie nast puje zablokowanie mo liwo ci 

albo zasadnicze obni enie prawdopodobie stwa ich osi gania. Aby rozwi za  ten 

problem trzeba ustanowi  nowe zasady kooperacji, rozstrzygn  dylematy konß ik-

tu pomi dzy ró nymi zasadami reguluj cymi dzia ania aktorów. Generalnie trzeba 

wdro y  innowacyjne sposoby osi gania celów, je li te ostatnie same nie podlegaj  

przewarto ciowaniu wskutek kryzysu” (G ciarz 2004: 50). Problem niepe nospraw-

no ci sta  si  wspó cze nie zjawiskiem generuj cym symptomy kryzysowe zwi za-

ne z obci eniem systemu zabezpieczenia spo ecznego wydatkami na polityki spo-

eczne zwi zane z przeciwdzia aniem skutkom niepe nosprawno ci oraz w zwi zku 

z jego wp ywem na zdolno ci rozwojowe spo ecze stw (Komisja Europejska 2010). 

Legitymizuje to zarówno w sensie poznawczym, jak i praktycznym podej cie do 

zagadnienia niepe nosprawno ci jako problemu strukturalnego, którego rozwi zanie 

wymaga modyÞ kacji, zmian  pewnych fundamentalnych regu  organizacji spo e-

cze stwa, do tej pory uznawanych za oczywiste i spe niaj cych swoj  funkcj  utrzy-

mywania adu spo ecznego.

Fundamentalne ramy instytucjonalne polityki wobec niepe nosprawno ci ukszta -

towa y si  w dwóch etapach: powstawania gospodarki kapitalistycznej i spo ecze -

stwa przemys owego oraz rozwoju pa stwa dobrobytu. Ich istot  jest uznanie, e 

osoby niepe nosprawne, które nie mog  dostosowa  si  do stanu normalno ci musz  

pozostawa  pod kontrol  (opiek ) instytucjonaln . Warunki racjonalno ci ekonomicz-

nej i reprodukcji adu spo ecznego wymaga y utrzymywania „ludzi nadmiarowych” 

lub „ludzi zb dnych” poza rynkiem pracy (Meszaros 1995: 702), poza aktywnym 

uczestnictwem spo ecznym. Jest to uk ad zorganizowanej opresji, która prowadzi we-

d ug zwolenników spo ecznego modelu do atrybucji kategorii osób niepe nospraw-

nych cechami quasi-klasowymi. Cechy statusowe osób niepe nosprawnych uprawnia-

j  do w czania ich w kategori  podklasy spo ecznej (ang. underclass), ze wszystkimi 

jej charakterystycznymi wymiarami: dziedziczeniem biedy, subkultur  ubóstwa, su-

biektywn  automarginalizacj  (alienacj ), uleg o ci  wobec hegemonicznej ideologii 

i w adzy (Charlton 2010: 149–156; Oliver i Barnes 2012: 52–76).

Spo ecze stwa postindustrialne staj  przed wyzwaniami rozwojowymi, które 

wymuszaj  przemy lenie instytucjonalnych mechanizmów rozwi zywania proble-

mu niepe nosprawno ci. Sk adaj  si  na nie: wzrost udzia u osób niepe nospraw-

nych w populacji, starzenie si  i zmniejszanie si  zasobów pracy. Kreuj  one grani-

ce racjonalno ci utrzymywania statusu „ludzi nadmiarowych”. Konieczne staj  si  

zmiany systemowe, które pozwol  na przej cie do stanu spo ecze stwa aktywnego, 

w czaj cego wszystkich ludzi w g ówny nurt ycia spo ecznego. Poci ga to za sob  



BARBARA G CIARZ 32

konieczno  zmiany instytucjonalnego systemu wsparcia osób niepe nosprawnych 

oraz zmiany wzorów kulturowych kszta tuj cych traktowanie tej kategorii osób 

w spo ecze stwie.

Podsumowuj c, odpowied  spo ecze stwa na niepe nosprawno  przejawia 

si  w postaci usankcjonowanych sposobów wsparcia tych osób i deÞ niowania ich 

roli spo ecznej. Opieraj  si  one na swoistych typach idealnych niepe nosprawno-

ci zwanych modelami: religijnym, indywidualnym (funkcjonalnym, medycznym), 

spo ecznym. Ka dy z nich implikuje ró ne rozumienie niepe nosprawno ci jako 

problemu spo ecznego. To z kolei determinuje zró nicowanie celów polityki wobec 

osób niepe nosprawnych, mieszcz ce si  w przedziale od segregacji i zapewniania 

kontroli nad ich dzia aniami po integracj  spo eczn  i zapewnienie samodzielno ci 

yciowej. Ka dy z tych celów powoduje konieczno  wytworzenia uk adu instytucji, 

które wykonuj  funkcje zwi zane z oddzia ywaniem na zdrowie, psychik , po o e-

nie spo eczne osób niepe nosprawnych.

Polityka emancypacji jako cecha strukturalna 

spo ecze stw ponowoczesnych

Polityka spo eczna wobec niepe nosprawno ci zmienia a si  stopniowo wraz 

z rozwojem pa stwa dobrobytu. Jej podstaw  by o skuteczne wykonywanie funkcji 

kompensacyjnych wobec niepe nosprawnych. Zgodnie z logik  modelu indywi-

dualnego docelowym rozwi zywaniem problemów osób niepe nosprawnych by o 

wykonywanie dwóch funkcji przez instytucje publiczne: kompensacji i opieki. 

W wymiarze spo ecznym prowadzi o to do petryÞ kacji opresji ekonomicznej (wy-

kluczenie rynkowe); wykluczenia spo ecznego, alienacji na poziomie wiadomo-

ci indywidualnej. Funkcj  pozytywn  tego etapu rozwoju by o uprawomocnienie 

niepe nosprawno ci jako problemu spo ecznego. Nie podlega o negacji uznanie jej 

za spraw  publiczn . Wraz z narastaniem symptomów kryzysu pa stwa dobrobytu 

w jego tradycyjnym, silnie scentralizowanym kszta cie, nast powa y zmiany form 

wsparcia osób niepe nosprawnych, które wi za y si  z przemieszczaniem sprawo-

wania funkcji opieku czych do wspólnot (rodziny, spo eczno ci lokalne) i decen-

tralizacj  zada  zwi zanych z realizacj  polityki spo ecznej. Tendencja ta znala-

z a równie  wyraz w modyÞ kacji modelu indywidualnego niepe nosprawno ci, 

w którym zacz to podkre la  znaczenie przystosowania osób dotkni tych deÞ cy-

tami do wykonywania ról spo ecznych w warunkach naturalnych, najlepiej w real-

nych yciowych sytuacjach, we wspó pracy z innymi lud mi przy wykonywaniu 

„prawdziwych” zada  (Wolfensberger 1983; 1998). Taka ewolucja w podej ciu do 

instytucjonalnych form wsparcia osób niepe nosprawnych by a przede wszystkim 

racjonalnym wyborem ekonomicznym, albowiem utrzymywanie hojnego systemu 

zasi kowego i rozbudowanych instytucji opieki zamkni tej stanowi o zbyt wiel-

kie obci enie dla pa stwa. DywersyÞ kacja odpowiedzialno ci i zasad udzielania 

wsparcia by a nieodzowna. 

Niepe nosprawno  jako zjawisko spo eczne zmienia a swój status pod wp ywem 

przemian ekonomicznych, technologicznych, kulturowych. W spo ecze stwach post-
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industrialnych staje si  coraz powa niejszym uwarunkowaniem zdolno ci rozwojo-

wych, g ównie ze wzgl du na wyzwania demograÞ czne spowodowane starzeniem 

si  spo ecze stw oraz zwi kszaniem si  udzia u osób niepe nosprawnych w ca o ci 

populacji. Przede wszystkim legitymizacj  spo eczn  straci o uznawanie osób nie-

pe nosprawnych za ludzi nieproduktywnych i wynikaj ca st d organizacja systemu 

wsparcia, wykluczaj ca ich z rynku pracy. Racjonalno  ekonomiczna tego mode-

lu ulega a coraz wi kszej atroÞ i, wskutek zmiany uwarunkowa  determinuj cych 

konkurencyjno  i zdolno  ekspansji ekonomicznej. Wzrastaj c  populacj  osób 

niepe nosprawnych zacz to postrzega  w kategoriach si y rynkowej, konsumentów 

zdolnych do wp ywania na sytuacj  na rynku dóbr i us ug. Kolejnym logicznym 

krokiem by o dostrze enie ich znaczenia jako zasobu ludzkiego, si y roboczej, która 

mo e aktywnie uczestniczy  w rynku pracy. Ca y ten kompleks czynników doprowa-

dzi  do zasadniczego przewarto ciowania celów polityki wobec niepe nosprawno ci. 

Uznano, e jej fundamentem powinno by  w czenie spo eczne i aktywizacja ekono-

miczna mo liwie jak najwi kszej cz ci osób niepe nosprawnych. 

Podstaw  tak przeformu owanej polityki spo ecznej jest spo eczny model niepe -

nosprawno ci, który identyÞ kuje to zjawisko jako problem spo eczny wynikaj cy ze 

strukturalnych cech gospodarki, stosunków spo ecznych i sposobu ich legitymizacji 

w kulturze. Niepe nosprawno  jest zjawiskiem relatywnym, ukszta towanym przez 

organizacj  spo ecze stwa oraz stosunki w adzy i wp ywu w pa stwie. Polega ono 

na narzucaniu osobom z niepe nosprawno ciami ogranicze  w aktywno ci i zakresie 

wykonywanych ról spo ecznych poprzez wytwarzanie (zarówno intencjonalne, jak 

i nieu wiadamiane) barier w dost pie do ró nych rodzajów aktywno ci. Skutkiem 

tego jest uzale nienie osób niepe nosprawnych od instytucji i niezdolno  do sa-

modzielnego ycia. Podstawowymi problemami nie s  deÞ cyty jednostek ludzkich, 

lecz bariery spo eczne (materialne, organizacyjne, mentalne), które wykluczaj  oso-

by z niepe nosprawno ciami z uczestnictwa spo ecznego. 

Wskutek takiej diagnozy teoretycy polityki spo ecznej i dzia acze spo eczni re-

prezentuj cy koncepcj  spo ecznego modelu niepe nosprawno ci postuluj  polityk  

spo eczn  opart  na za o eniu pe nej emancypacji osób niepe nosprawnych, której 

celem Þ nalnym jest pe na integracja spo eczne tej kategorii osób. Osi gni cie tego 

stanu wymaga przebudowy spo ecze stwa, regu  jego funkcjonowania, a przede 

wszystkim dokonania zmian instytucjonalnych. Ideologiczn  podstaw  tych ostat-

nich jest uznanie specjalnych praw osób niepe nosprawnych za sk adow  praw 

cz owieka. Nowe regu y organizacji spo ecze stwa maj  zapewnia  równo  praw 

osób niepe nosprawnych i sprawnych. Warunkiem niezb dnym osi gni cia równego 

traktowania osób niepe nosprawnych jest zasadnicza zmiana relacji pomi dzy nimi 

jako zbiorowo ci  a w adzami publicznymi oraz pomi dzy nimi jako jednostkami 

a profesjonalnymi s u bami spo ecznymi. Zmiana powinna polega  na ich upodmio-

towieniu: obywatelskiej partycypacji reprezentacji osób niepe nosprawnych wy o-

nionej przez nie same w opracowywaniu, stanowieniu i ewaluacji polityki publicz-

nej. W wymiarze indywidualnym upodmiotowienie oznacza  powinno zapewnienie 

osobie niepe nosprawnej wyboru odnosz cego si  do jej kwestii yciowej, w tym co 

do jej rehabilitacji oraz form wsparcia ze strony instytucji. Funkcj  upodmiotowie-
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nia jest zmniejszanie uzale nienia osób niepe nosprawnych od instytucji, wzrost ich 

odpowiedzialno ci za w asne sprawy. 

Model spo eczny niepe nosprawno ci nie jest wy cznie zjawiskiem intelektu-

alnym. Zosta  on wyartyku owany w 1976 roku przez organizacj  zrzeszaj c  ludzi 

niepe nosprawnych w Wielkiej Brytanii – Union of Physically Impaired Against Se-

gregation (UPIAS) – w dokumencie zatytu owanym „Fundamental Principles of Dis-

ability”. Niepe nosprawno  okre lono w nim jako „niedogodno  albo ograniczenie 

aktywno ci spowodowane przez wspó czesn  spo eczn  organizacj , która nie bierze 

w ogóle lub w niewielkim stopniu pod uwag  ludzi, którzy maj  uszkodzenia lub 

wady Þ zyczne i wskutek tego wyklucza ich z uczestnictwa w g ównym nurcie ak-

tywno ci spo ecznej” (UPIAS 1976: 14). Od lat osiemdziesi tych ubieg ego stulecia 

oddzia uje on silnie na polityk  spo eczn  wielu krajów, przede wszystkim anglo-

saskich, skandynawskich, Holandii i Niemczech. Najwa niejszymi skutkami jego 

oddzia ywania na praktyk  spo eczn  s  zmiany w organizacji us ug publicznych 

(edukacja, transport publiczny, po rednictwo pracy) oraz zasadach ich Þ nansowania 

(np. wprowadzenie bezpo rednich p atno ci i indywidualnych bud etów, w ramach 

których osoby niepe nosprawne uzyskuj  mo liwo  wspó decydowania o wydat-

kach). G ównym nurtem tego typu polityki spo ecznej jest wdra anie koncepcji nie-

zale nego ycia, przejawiaj ce si  np. w specjalnych projektach mieszkaniowych 

i rezygnowaniu z prowadzenia domów opieki na rzecz organizowania us ug opie-

ku czych w miejscu zamieszkania. Kolejnym wymiarem zmian jest równie  inne 

podej cie do kwestii aktywizacji zawodowej osób niepe nosprawnych, w ramach 

którego nast puje indywidualizacja stosowanych metod rehabilitacji zawodowej 

i rozwijane s  zró nicowane, elastyczne formy zatrudnienia tej kategorii pracow-

ników. Miernikiem powodzenia polityki wobec osób niepe nosprawnych sta a si  

poprawa jako ci ycia w wymiarach materialnym i subiektywnym. Jest to kolejny 

przejaw stara  o upodmiotowienie osób niepe nosprawnych, gdy  to ich komfort 

yciowy staje si  wyznacznikiem polityki spo ecznej.

Wa nym nast pstwem wdra ania modelu spo ecznego sta a si  wzgl dna deinsty-

tucjonalizacja systemu wsparcia osób niepe nosprawnych, która przejawia si  w od-

nowieniu znaczenia spo eczno ci lokalnych i wspólnot naturalnych w dzia aniach 

na rzecz niepe nosprawnych. Tendencja ta jest tym silniejsza, im wi kszy priorytet 

jest nadawany integracji spo ecznej osób niepe nosprawnych, ich w czaniu w ró ne 

formy aktywno ci edukacyjnej, kulturalnej, spo ecznej. Nast puje zmniejszanie ich 

zale no ci w yciu codziennym od instytucji publicznych, w szczególno ci wyspe-

cjalizowanych instytucji opieku czych. Jest to zjawisko o du ym spo ecznym zna-

czeniu, gdy  cz sto zdarza si , e w wielu rodowiskach ma miejsce znaczny niedo-

rozwój instytucjonalnych form wsparcia. To ostatnie powoduje silne zró nicowanie 

szans yciowych osób niepe nosprawnych pomi dzy wielkimi miastami a obszarami 

wiejskimi (G ciarz, Ostrowska i Pa ków 2008). Deinstytucjonalizacja stanowi wi c 

mo liwo  wyrównania szans dla osób niepe nosprawnych zamieszka ych na obsza-

rach ze s ab  infrastruktur  spo eczn .

Polityka oparta na modelu spo ecznym niepe nosprawno ci sta a si  jednym 

z wa nych elementów adu spo ecznego spo ecze stw ponowoczesnych. Sta a si  
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uk adem odniesienia dla polityk antydyskryminacyjnych stosowanych wobec ró -

nych mniejszo ciowych grup spo ecznych (dyskryminowanych z powodu rasy, po-

chodzenia etnicznego, orientacji seksualnej, przynale no ci do subkultur). Rozwi -

zywanie problemu spo ecznego niepe nosprawno ci poprzez horyzontalne usuwanie 

barier ograniczaj cych ich prawa cz owieka sta o si  swojego rodzaju wzorcem dla 

polityki równego traktowania (Gooding i Casserley 2005). Model spo eczny nie-

pe nosprawno ci k adzie nacisk na te elementy spo ecznego funkcjonowania jed-

nostki, które zajmuj  najwy sze pozycje w hierarchiach warto ci spo ecze stw po-

nowoczesnych: poszanowanie to samo ci indywidualnej i zbiorowej, mo liwo  

swobodnego realizowania w asnego stylu ycia, znaczenie relacji interpersonalnych 

i niezdeformowanej komunikacji mi dzy lud mi. W warunkach spo ecze stwa przy-

wi zuj cego wielkie znaczenie do podmiotowo ci ludzkiej i uwolnionego od pre-

sji systemu ekonomicznego wymagaj cego bezwzgl dnego podporz dkowania si  

rygorom przemys owej organizacji, polityka spo eczna nastawiona na jako  ycia 

i w czenie spo eczne jest cz ci  sk adow  normalnego funkcjonowania systemu 

spo ecznego, jego wa nym uk adem zapewniaj cym równowag  spo eczn .

Po o enie osób niepe nosprawnych w Polsce: 

pomi dzy deklaracjami a realiami

W Polsce model spo eczny – a w a ciwie niektóre jego aspekty – zosta  inkorpo-

rowany do oÞ cjalnej doktryny polityki spo ecznej, ale w praktyce nie wdro ono jego 

zasad w sposób zapewniaj cy strukturaln , ca o ciow  zmian  podej cia do problemu 

niepe nosprawno ci (G ciarz 2009). Taka diagnoza by a podstaw  koncepcji projektu 

badawczego „Od kompleksowej diagnozy sytuacji osób niepe nosprawnych w Polsce 

do nowego modelu polityki spo ecznej wobec niepe nosprawno ci”, który by  realizo-

wany w latach 2012–2013 pod kierunkiem Barbary G ciarz przez zespó  badawczy 

socjologów z Wydzia u Humanistycznego AGH w Krakowie oraz UJ i UW. 

Projekt obejmowa  studia i badania empiryczne odnosz ce si  do funkcjonowania 

instytucjonalnego systemu wsparcia, roli organizacji pozarz dowych, problematyki 

zatrudnienia osób niepe nosprawnych (w tym karier zawodowych niepe nospraw-

nych absolwentów szkó  wy szych), uczestnictwa osób niepe nosprawnych w spo-

ecze stwie informacyjnym, zagadnienia dyskryminacji kobiet niepe nosprawnych. 

W jego wyniku okre lono szereg dysfunkcji systemu instytucjonalnego wsparcia 

i ró nych instrumentów polityki spo ecznej wobec niepe nosprawnych w Polsce. 

Potwierdzi y si  g ówne hipotezy wskazuj ce, e w Polsce nadal dzia a szereg barier 

ekonomicznych, spo ecznych i kulturowych uniemo liwiaj cych osobom niepe no-

sprawnym normalne uczestnictwo spo eczne, a nawet powoduj ce wyst powanie 

u nich syndromu bierno ci i automarginalizacji. Wskazane bariery dotycz  przede 

wszystkim dezaktywizuj cego charakteru Þ nansowych instrumentów polityki spo-

ecznej, niespójnego charakteru rozwi za  instytucjonalnych (fragmentaryzacja 

dzia a , niejasny podzia  odpowiedzialno ci, brak kryteriów efektywno ciowych), 

braku mechanizmu koordynacji dzia a  wobec niepe nosprawnych w administracji 

publicznej, niskiego poziomu uczestnictwa w infosferze (mi dzy innymi wyklucze-
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nie cyfrowe), niedostosowanego do potrzeb niepe nosprawnych systemu us ug pu-

blicznych oraz braku standardów us ug komercyjnych dla niepe nosprawnych.

Syntetyczny obraz sytuacji, jaki przynios y te badania, to wielowymiarowe upo-

ledzenie spo eczne tej kategorii osób, nosz ce istotne znamiona dyskryminacji. 

Stanowi to wyraz znacznej rozbie no ci pomi dzy zasadami i celami deklarowa-

nymi w za o eniach polityki publicznej a faktycznym sposobem realizowania dzia-

a  wspieraj cych osoby niepe nosprawne. Jest to stan rzeczy charakterystyczny 

w sytuacji, gdy w praktyce spo ecznej nadal stosowane s  rozwi zania i metody 

post powania charakterystycznej dla koncepcji rozwi zywania problemu niepe no-

sprawno ci, która na poziomie oÞ cjalnej doktryny zosta a odrzucona. Co wi cej, 

wyst puj  sympto my uporczywego podtrzymywania rozwi za  instytucjonalnych, 

co do których ju  wielokrotnie potwierdzono, e s  nieskuteczne i przynosz  straty. 

Jaskrawym tego przyk adem jest polityka aktywizacji zawodowej osób niepe no-

sprawnych, dzia alno  w tym zakresie urz dów pracy i bierno  w adz publicznych 

w tym zakresie. Dalsze przed u anie takiej praktyki musi nieuchronnie prowadzi  

do pog biania wykluczenia spo ecznego coraz wi kszej liczby osób niepe nospraw-

nych. Nasuwa si  wniosek, e funkcjonuj ce w praktyce instrumentarium polity-

ki spo ecznej jest w wysokim stopniu niedostosowane do jej celów zak adanych 

w obowi zuj cym ustawodawstwie i programach polityki rz dowej. D ugotrwa e 

utrzymywanie si  takiego stanu rzeczy jest zwi zane z wieloma okoliczno ciami, ale 

jedna z nich musi zosta  wyra nie wskazana, gdy  dotyczy wprost samego podej cia 

do praw osób niepe nosprawnych i ich pozycji w spo ecze stwie. Tym czynnikiem 

jest s abo  samoorganizacji rodowiska osób niepe nosprawnych. Jeden ze wspó -

twórców modelu spo ecznego, Michael Oliver, w swoich pracach wskazywa  jed-

noznacznie na to, e brak autentycznej reprezentacji rodowisk niepe nosprawnych 

jest jedn  z najwa niejszych przyczyn trwania praktyk w zakresie ich wspierania, 

które s  bardziej w interesie administracji publicznej i klas rz dz cych ni  s u  

zaspokajaniu najwa niejszych potrzeb osób z ró nymi niepe nosprawno ciami. Jak 

podkre la  on w swoich analizach sytuacji osób niepe nosprawnych w Wielkiej Bry-

tanii, wi kszo  organizacji charytatywnych czy ró nych organów konsultacyjnych 

to gremia kierowane i zdominowane przez osoby sprawne i powi zane z w adzami 

publicznymi. Maj  one w istocie rzeczy proÞ l tzw. QUANGO, quasi-organizacji po-

zarz dowych, które nie b d c cz ci  samej organizacji, wykonuj  faktycznie pewne 

funkcje i zadania na jej rzecz. Istotne jest przy tym, e s  one niemal ca kowicie 

lub w znacznej mierze uzale nione Þ nansowo od administracji publicznej (Oliver 

2009). Wa n  lekcj  z historii narodzin i oddzia ywania spo ecznego modelu niepe -

nosprawno ci jest to, e jego wzgl dne powodzenie wynika o z tego, e jego koncep-

cj  wypracowano w rodowisku autentycznych stowarzysze  i ruchów spo ecznych 

osób niepe nosprawnych. Przez to rodowisko by a ona równie  promowana w rela-

cjach z rz dem i administracj  publiczn  (Shakespeare 1993). 

Dlatego konieczna jest przebudowa polityki publicznej wobec niepe nospraw-

no ci z zastosowaniem instrumentów opartych na modelu spo ecznym, z pewnymi 

modyÞ kacjami wynikaj cymi z krytycznych analiz ukazuj cych tak e jego s abe 

strony. Jego ograniczenia maj  korzenie teoretyczne i s  zwi zane z granicami traf-
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no ci wyja niania i stosowania w praktyce spo ecznej koncepcji konstrukcjonizmu 

spo ecznego. Dwojaka natura niepe nosprawno ci (biologiczno-medyczna i spo ecz-

no-kulturowa) musi by  brana pod uwag  przy formu owaniu programu oddzia y-

wania na sytuacj  yciow  osób niepe nosprawnych. Ich problemów nie rozwi -

zuje wy cznie eliminacja ogranicze  wynikaj cych z niedostosowania organizacji 

spo ecznej do ich potrzeb. Obiektywne ograniczenia Þ zyczne i problemy zwi zane 

z poziomem dobrostanu psychicznego s  równie  istotn  barier  uczestnictwa spo-

ecznego (Shakespeare 2010). Powoduje to potrzeb  dwutorowo ci podejmowanych 

dzia a : przekszta cania organizacji spo ecze stwa i oddzia ywania rehabilitacyjne-

go na poszczególne jednostki w celu maksymalnego zbli enia ich dzia a  do stanu 

normalno ci.

Model spo eczny niepe nosprawno ci jest koncepcj  wyra nie okre laj c  orien-

tacj  aksjologiczn  dzia a , zaanga owanie w promowanie standardu ycia osób 

niepe nosprawnych, który opiera si  na warto ciach niezale no ci ekonomicznej, 

podmiotowo ci i uczestnictwa spo ecznego, wykonywaniu ról rodzinnych i zawo-

dowych oraz samodzielnym poruszaniu si  w przestrzeni Þ zycznej i informacyjnej. 

Jak uj to to w deÞ nicji niepe nosprawno ci przedstawionej Parlamentowi Europej-

skiemu przez Europejskie Forum Niepe nosprawno ci w 1994 roku: „Osob  niepe -

nosprawn  jest jednostka w pe ni swych praw, znajduj ca si  w sytuacji upo ledza-

j cej j  na skutek barier rodowiskowych, ekonomicznych i spo ecznych, których 

z powodu wyst puj cych u niej uszkodze  nie mo e przezwyci a  w taki sposób, 

jak inni ludzie. Bariery te s  cz sto zwi kszane przez deprecjonuj ce postawy ze 

strony spo ecze stwa” (EP, 1994: 10). Polityka publiczna powinna by  zorientowana 

na likwidowaniu barier i kszta towaniu akceptuj cych postaw spo ecze stwa wobec 

osób z niepe nosprawno ciami.

Krytyczna analiza stosowania modelu spo ecznego do kszta towania praktyki 

spo ecznej prowadzi do wniosku, e jednym z najwi kszych wyzwa  jest niejed-

norodno  niepe nosprawno ci. W istocie rzeczy mamy do czynienia z ca ym zbio-

rem zjawisk o ró nym pod o u, stopniu nasilenia, o odmiennej historii i miejscu 

w do wiadczeniu indywidualnym. W konsekwencji zarówno osoby niepe nospraw-

ne, jak i spo ecze stwo konfrontuj  si  z problemem wielo ci rozmaitych barier, 

które staj  na drodze do normalnego funkcjonowania ludzi obarczonych ró nymi 

rodzajami dysfunkcji. Niepe nosprawno  ujmowana tak jak zwykli my to robi  na 

potrzeby rozwa a  naukowych czy w jeszcze wi kszym stopniu, gdy deÞ niujemy j  

do warunków aktów prawnych, jest w a ciwie poj ciem upraszczaj cym, konwen-

cjonalnym sposobem nazywania sytuacji bardzo ró nych zarówno pod wzgl dem 

przyczyn, jak i mo liwo ci rehabilitacji, integracji spo ecznej, szans na samodzielne 

ycie. Dla potrzeb opracowania polityki spo ecznej, sprawnie dzia aj cej i przyno-

sz cej popraw  jako ci ycia poszczególnych kategorii osób niepe nosprawnych, 

niezb dna jest dekonstrukcja samej kategorii niepe nosprawno ci ze wzgl du na jej 

niejednorodny i wieloaspektowy (biologiczny, psychologiczny i spo eczny) charak-

ter. Nale y zak ada , e w jej rezultacie powinni my przej  od my lenia w uprasz-

czaj cych ramach ogólnych kategorii niepe nosprawno ci do mówienia o niepe -

nosprawno ciach, w kategoriach ich wielo ci. Je li spojrzymy na to zagadnienie 
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z historycznego i socjologicznego punktu widzenia, to zauwa ymy, e niektóre 

kategorie niepe nosprawno ci maj  swoj  w asn , odr bn  i dobrze ugruntowan  

tradycj  funkcjonowania w spo ecze stwie (np. niewidomi, g usi). Je li wskazuje-

my na s abo  reprezentacji i samoorganizacji osób niepe nosprawnych, to równie  

nie dotyczy to w jednakowym stopniu wszystkich kategorii niepe nosprawno ci. 

Zrzeszenia osób niewidomych czy g uchych dzia aj  pr nie, skutecznie pe ni c 

rol  adwokatów interesu swojego rodowiska, organizuj c samopomoc i wp ywaj c 

na standardy us ug zdrowotnych i rehabilitacyjnych wiadczonych przez instytucje 

publiczne. Te przyk ady wskazuj  na zasadno  pluralistycznego podej cia do za-

gadnienia integracji spo ecznej osób niepe nosprawnych. Podej cie ujednolicaj ce 

jest stosowane przede wszystkim ze wzgl du na wymogi w adz publicznych, dla 

których pos ugiwanie si  jednym poj ciem niepe nosprawno ci jest rozwi zaniem 

racjonalizuj cym, u atwiaj cym konstruowanie i stosowanie standardowych proce-

dur administracyjnych.

Rekonstrukcja polityki spo ecznej wobec osób niepe nosprawnych oprze  mu-

sia aby si  na zindywidualizowanym podej ciu do ró nych kategorii niepe nospraw-

no ci i poszczególnych osób z niepe nosprawno ci . Pakiet dzia a  wspieraj cych 

leczenie, rehabilitacj  medyczn  i wsparcie aktywizacji zawodowej i spo ecznej do-

stosowany musia by by  dostosowanym do potrzeb i mo liwo ci konkretnej osoby, 

wynikaj cych z typu i g boko ci dysfunkcji. Osoba z niepe nosprawno ci  musia-

aby by  traktowana jako integralny podmiot przez instytucje publiczne zobowi -

zane na mocy prawa do wiadczenia ró nych form wsparcia. Ta zasadnicza zmiana 

logiki dzia ania s u b spo ecznych mia aby polega  na zapewnianiu komplementar-

no ci dzia a , które obecnie s  zbiorem tocz cych si  niezale nie od siebie dzia a  

sektorowych. Misj  s u b zajmuj cych si  osobami niepe nosprawnymi musia oby 

si  sta  zapewnienie synergii dzia a  sektorowych: leczenia, rehabilitacji, edukacji, 

kszta cenia i szkolenia zawodowego, doradztwa zawodowego i po rednictwa pracy, 

wsparcia psychologicznego, i innych form w czania w uczestnictwo spo eczne. Ten 

postulat wydobywa na pierwszy plan dzia a  podejmowanych wobec osób niepe no-

sprawnych niezwykle istotn  kwesti : likwidacja barier kulturowych, spo ecznych, 

ekonomicznych i psychologicznych ma fundamentalne znaczenie dla skutecznej ich 

integracji spo ecznej i zapewnienia im dobrostanu osobistego.

Zmiana polityki spo ecznej wobec niepe nosprawno ci jawi si  w tym kontek cie 

jako proces sk adaj cy si  z komplementarnych wobec siebie dwóch nurtów prze-

obra e . Z jednej strony by yby to zmiany na poziomie narodowym: ram prawnych 

i generalnych mechanizmów polityki spo ecznej, których funkcj  mia oby by  zmo-

dyÞ kowanie celów polityki spo ecznej wobec niepe nosprawnych, ukierunkowanie 

wydatków publicznych na likwidacj  barier ró nych typów, stworzenie sposobów 

Þ nansowania dzia a  na rzecz niepe nosprawnych wychodz cych poza kompensa-

cyjnych format wiadcze . Z drugiej strony niezb dna by aby modyÞ kacja dzia-

alno ci instytucji na poziomie lokalnym, tam gdzie nast puje faktyczna interakcja 

pomi dzy osob  niepe nosprawn  a administracj  publiczn  i ró nymi podmiotami 

dzia aj cymi w sferze wspierania tej kategorii osób. Instytucje te i organizacje poza-

rz dowe winny zyska  wi ksze mo liwo ci dzia ania elastycznego, dostosowanego 
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do zró nicowanych potrzeb ró nych rodowisk i nawet konkretnych osób. Powin-

no to si  wr cz sta  regu , i  podejmuj  dzia ania w ramach indywidualnych pro-

gramów wsparcia na podstawie diagnozy potrzeb i mo liwo ci konkretnej osoby 

niepe nosprawnej. Maj c na uwadze podmiotowo  osób niepe nosprawnych, nie-

odzownym elementem takiego programu wsparcia winno by  ich wspó decydowa-

nie o jego zawarto ci i sposobie wykonywania.

Wszelkie dzia ania reformatorskie musz  bra  pod uwag  zagro enie wyst pie-

nia efektów bumerangowych, niezamierzonych skutków wprowadzanych innowacji, 

które cz sto przecz  zamierzeniom ich inicjatorów. Istnieje ewidencja empiryczna 

wiadcz ca o tym, e programy aktywizacji zawodowej i spo ecznej mog  przyno-

si  takie w a nie efekty niezamierzone, dysfunkcjonalne wobec zak adanych celów 

(Giermanowska i Rac aw 2014). Sposób funkcjonowania instytucji powo ywanych 

do adaptacji osób niepe nosprawnych do pracy zawodowej prowadzi niekiedy do 

wyuczonego stanu niepe nej samodzielno ci, pog biaj c ich zale no  od instytucji. 

Pierwotny cel jest zast powany przez cel wtórny – utrzymanie si  w pracy w insty-

tucji, która mia a pe ni  rol  przej ciowego miejsca rehabilitacji zawodowej. Zja-

wisko to znane równie  z polskiego do wiadczenia dzia alno ci warsztatów terapii 

zaj ciowej i zak adów aktywizacji zawodowej (G ciarz i Giermanowska red. 2009), 

opisane zosta o wyczerpuj co na przyk adzie Szwecji (Holmqvist 2009). To ograni-

czenie praktyki opartej na modelu spo ecznym wymaga dok adnego przemy lenia 

modyÞ kacji instrumentów stosowanych w programach aktywizacji zawodowej.

W wietle do wiadcze  wdra ania ró nych wariantów polityki spo ecznej wo-

bec osób niepe noprawnych, a tak e bior c pod uwag  pewne utrwalone w polskim 

spo ecze stwie wzory traktowania osób niepe nosprawnych jako kategorii osób 

chorych, wymagaj cych przede wszystkim leczenia, wydaje si  za uzasadnione 

opieranie praktyki na modelu integruj cym podej cie medyczne i spo eczne. Taki 

model socjo-medyczny niepe nosprawno ci jest znany w praktyce wiatowej dzi ki 

przyj tej w 1980 roku przez WHO Mi dzynarodowej KlasyÞ kacji Funkcjonowania 

Niepe nosprawno ci i Zdrowia (ICF). Jego g ównym celem jest maksymalizacja 

w czenie spo ecznego osób niepe nosprawnych i ich samodzielno ci yciowej. Do 

tego niezb dne jest wypracowanie modelu instytucjonalnego polityki aktywizacji, 

który oparty by by na stosowaniu zindywidualizowanych programów w czenia 

spo ecznego (alternatywne cie ki integracji spo ecznej oparte na partnerstwie 

w ich realizowaniu) umo liwiaj cych upodmiotowienie osób, do których s  one 

adresowane. Konieczne jest równie  rozwa enie stosowania zupe nie nowych me-

chanizmów aktywizacji zawodowej niepe nosprawnych, które nie b d  skierowane 

wy cznie na popytow  stron  rynku pracy (pracowników), ale równie  na jego 

stron  poda ow , wprowadzaj c pracodawców jako aktywnych aktorów tych dzia-

a  (Rymsza 2013). 

Wszystkie te zagadnienia wymagaj  aktywnej, otwartej debaty z udzia em rodo-

wisk osób niepe nosprawnych, poniewa  niezb dne jest dokonanie istotnych wybo-

rów spo ecznych i politycznych, które zahamuj  obserwowane tendencje alienuj ce 

osoby niepe nosprawne z aktywno ci gospodarczej, spo ecznej i politycznej. Spo e-

cze stwo polskie stoi przed konieczno ci  dokonania wyboru o znaczeniu cywiliza-
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cyjnym, który wp ynie na tworzenie adu spo ecznego nawi zuj cego do warto ci 

i wzorców, do których Polacy aspiruj  od dawna, albo spowoduje nieuchronn  sta-

gnacj  spo eczn  wskutek pog biania si  problemów spo ecznych, nierozwi zywa-

nych ze wzgl du na nieskuteczn  polityk  spo eczn . Kwesti , któr  socjolog musi 

postawi  przed sob  i innymi w tym kontek cie, jest pytanie, czy taka zasadnicza 

zmiana podej cia do osób niepe nosprawnych jest mo liwa w ramach istniej ce-

go adu ekonomicznego i spo ecznego w Polsce? Czy poziom rozwoju stosunków 

ekonomicznych, stratyÞ kacja spo eczna i wynikaj cy z niej uk ad dominacji – pod-

rz dno ci interesów oraz ideologie panuj ce w wiadomo ci spo ecznej Polaków nie 

stanowi  w sumie kontekstu makrospo ecznego niesprzyjaj cego takiemu podej ciu 

do problemu spo ecznego niepe nosprawno ci, jaki prezentuje jej model spo eczny? 

Czy do wiadczenie nieudanych prób wprowadzania ambitnych zamierze  aktywiza-

cyjnej polityki spo ecznej w Polsce podejmowane ju  w latach dziewi dziesi tych 

ubieg ego stulecia nie wskazuj , e spo ecze stwo polskie jest jeszcze odleg e od 

wzorów dzia ania spo ecznego charakteryzuj cych spo ecze stwa postindustrialne? 

Pytania te stawiam nie po to, aby zniech ci  do podejmowania wysi ków na rzecz 

przebudowy polityki publicznej wobec osób niepe nosprawnych, lecz wskazania, jak 

trudne to jest wyzwanie.
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Rethinking Disability. From Welfare State Institutions

to Integration and Social Activisation

Summary

The article analyzes the historical evolution of the way in which disability has been 

perceived as a social problem, as well as the institutional forms of solving it. The author 

compares individual and social models of disability and their impact on social policy. Disability 

is presented as a complex phenomenon, reß ecting structural properties of society: its economic 

and political system, the type of social bond and the patterns of culture. The author proposes that 

is s necessary to change the paradigm of public policy related to disability in Poland and to base 

it on a model integrating medical and social dimensions. She also indicates the main challenges 

related to this proposal. 

Key words: social problem; social model of disability; social integration; social participation; 

activization. 


