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Tranzycja pracy socjalnej z osobami z niepełnosprawnością 

w ponowoczesne społeczeństwo
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Abstract: Pojęcie tranzycji ma polisemiczny charakter. Stosowane jest w odniesieniu do wielu 

różnych zjawisk. Najczęściej odwołujemy się do niego w sytuacji zaistnienia takich zdarzeń i 

okoliczności, które powodują zmiany podstawowych kierunków działania lub sposobów ich 

osiągania. Najogólniej rzecz ujmując jest to przejście z jednego etapu rozwoju w inny ze 

szczególnym zwróceniem uwagi na okres przejściowy między nimi. Zagrożenia związane z 

ponowoczesnością jak żadne inne oddziaływają na publiczną przestrzeń życia osób z 

niepełnosprawnością, ponieważ znacznie częściej napotykają one na przeszkody: wchodzenie w 

nowe środowiska, nietolerancję czy nierzadko odrzucenie. Nie oznacza to jednak, iż osoby te 

mogą żyć „pod kloszem”. Konfrontacja z rzeczywistością, na-wet tą ponowoczesną, jest przecież 

nieunikniona. Należy jednak pamiętać, że konieczne jest stworzenie warunków umożliwiających 

im coraz lepsze funkcjonowanie. Mają one pełne prawo do autentycznej ekspresji własnej 

osobowości. 

 

Słowa kluczowe: tranzycja, praca socjalna, osoba niepełnosporawna, ponowoczesne 

społeczeństwo 

 

Abstract: The notion of transition if of polysemous nature. It is used with reference to diverse 

phenomena. It is most often referred to in the presence of events and circumstances which trigger 

the changes of basic directions of activity or ways of achieving them. In most general terms it is 

the transition from one stage of development to another with particular attention directed at the 

transition period in between. The dangers of post-modernity, more than any other, affect the 

public living space of the disabled, since they more frequently encounter the barriers of entering a 

                                                 

1 Referat wygłoszony na konferencji naukowej pt. „Praca socjalna w poszukiwaniu tożsamości na tle przemian 

społecznych i ekonomicznych” w dniu 19.09.2014 roku w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. 
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new community or society, lack of tolerance or often rejection. This, however, does not mean that 

such individuals can live a sheltered life. Confronting the reality, even the post-modern type, is 

inevitable. However, it has to be remembered that is necessary to create favourable conditions 

enabling gradually better functioning of the disabled. They are fully entitled to authentic 

expression of own personality.  

 

Key words: transition, social work, a disabled individual, post-modern society  

 

Pojęcie tranzycji ma polisemiczny charakter. Stosowane jest w odniesieniu do wielu różnych 

zjawisk. Najczęściej odwołujemy się do niego w sytuacji zaistnienia takich zdarzeń i 

okoliczności, które powodują zmiany podstawowych kierunków działania lub sposobów ich 

osiągania. Najogólniej rzecz ujmując jest to przejście z jednego etapu rozwoju w inny ze 

szczególnym zwróceniem uwagi na okres przejściowy między nimi. Na przykład transformacja 

struktur organizacyjnych i przemian osobowościowych społeczeństwa nowoczesnego jest takim 

okresem, gdzie zachodzące przemiany cywilizacyjne skutkują przewartościowaniami, których 

konsekwencji nie sposób przewidzieć (zob. Goodman, J. i in. 2006; Guichard J. 2007; Poulin, 

M.J., Heckhausen, J. 2007). 

Poglądy wielu ekspertów, teoretyków są coraz bardziej zgodne co do twierdzenia o schyłku epoki 

nowoczesności, charakteryzującej się dążeniem do racjonalnego poznania obiektywnej 

rzeczywistości i osiągania wysokiej efektywności podejmowanych przedsięwzięć.
2
 Jej miejsce 

zajmuje ponowoczesność, jako określenie, chociaż terminologia tutaj jest kwestią umowną, 

całościowego oglądu współczesnej rzeczywistości, czyli cywilizacji i kultury, począwszy od 

zachowań i relacji ludzkich, poprzez schematy myślenia i postępowania, a także, może i nawet w 

największym stopniu, sztukę i politykę, aż po religię i naukę. W przypadku dwóch ostatnich 

dziedzin w najmniejszym stopniu. Współczesny człowiek permanentnie konfrontowany jest, żeby 

nie powiedzieć przeciwstawiany, tradycji, instytucjom, normom moralnym i etycznym, a nade 

                                                 
2
 Akapity opracowane z inspiracji następujących publikacji: Bauman Z. (1993) Ponowoczesne wzory osobowe, 

„Studia Socjologiczne” nr 2(129); Nycz R. (red.) (1998) Postmodernizm. Antologia przekładów. Kraków; Giddens 

A. (2002) Nowoczesność i tożsamość: „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. Warszawa. 
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wszystko rzeczywistości, z jej poznaniem i zrozumieniem, a w konsekwencji wyznaczaniem 

celów i działaniem.  

Nowoczesność ukierunkowana była na naukę i techniczny postęp, co miało prowadzić do 

dobrobytu i szczęścia. Do tego dochodziła jeszcze demokracja, wolność słowa, rynek 

nieregulowany odgórnie i wiele innych obszarów ludzkiej egzystencji. Co z tego wynikło? Ano 

to, że ówczesne problemy stopniowo nawarstwiały się, doprowadzając w konsekwencji do wielu 

kryzysów politycznych, ekonomicznych, społecznych i innych, drążących współczesną 

rzeczywistość. Ponowoczesność odeszła zatem od obietnicy powszechnej szczęśliwości dla całej 

ludzkości, stawiając na pojedynczego człowieka, jego indywidualność i samorealizację. Co, nie 

wdając się w szczegółowe analizy tego zakresu problemowego, w konsekwencji doprowadziło do 

wielu nieprzewidzianych następstw. Przeobrażenia kulturowe, społeczne, polityczne, 

ekonomiczne, czy też technologiczne, wycisnęły w tych sferach wiele symptomów 

charakteryzujących społeczeństwo ponowoczesne, nierzadko sprzecznych ze sobą. Chociażby w 

obszarze tak sztandarowych afirmacji tej formacji, jakimi są między innymi: konsumpcjonizm, 

indywidualizm, ryzykowność, pesymizm, tolerancja, nie mówiąc już o relatywizmie 

aksjologicznym.  

Społeczeństwo ponowoczesne charakteryzuje znaczna nieprzejrzystość i nietrwałość pozycji 

społecznych oraz przysługujących człowiekowi praw, płynność i niestabilność dóbr materialnych 

i środków utrzymania, niepewność sytuacji społecznych, zagrożenia bezpieczeństwa oraz 

poczucie bezsilności. To sprawia, że ludzie boją się przyszłości, brak w nich chęci jej 

planowania, co było tak charakterystyczne w nowoczesności, bez względu na kontrowersje i 

paradoksy z tym związane. W miejsce optymizmu, podstawowej cechy nowoczesności pojawił 

się pesymizm oraz nowe rodzaje ryzyka. To, że ryzyko od zawsze towarzyszyło człowiekowi 

było i jest rzeczą naturalną, ale narastające obecnie niebezpieczeństwa, związane chociażby z 

utechnicznieniem niemalże wszystkich obszarów bytowania człowieka, przestaje go 

uszczęśliwiać, gwałtownie zwiększając dozę niepokojącego ryzyka. Coraz trudniej o 

uświadomienie sobie, nie mówiąc już o oszacowaniu, narastających niebezpieczeństw, nie tylko 

tych potencjalnych, ale i aktualnych.  

Brak przewidywalnego stosunku do źródeł utrzymania, czyli trwałego zatrudnienia przyczynia 

się do braku poczucia bezpieczeństwa. Natomiast strukturalny charakter bezrobocia, pomimo 

wielu prób niwelowania go staje się coraz powszechniejszy. Obecnie, nawet najlepiej 
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wykwalifikowany pracownik nie może być pewny swojej zawodowej stabilizacji. Jakże to wielka 

pokusa pragnienia osiągania natychmiastowej satysfakcji z podejmowanych aktywności, tu i 

teraz. Długofalowe zadania tracą na atrakcyjności. To co dzisiaj jest modne i godne pożądaniu w 

stosunkowo krótkim czasie dezaktualizuje się. W ludziach narasta coraz większe przekonanie o – 

jak to metaforycznie określił Milan Kundera – nieznośnej lekkości bytu. Nie ma sensu 

przywiązywać się do czego- i kogokolwiek, skoro coraz więcej jest jednorazowych przedmiotów 

w swoim wymiarze.  

Konsumpcja staje się najważniejsza. Na niej budowana jest tożsamość członków społeczeństwa 

ponowoczesnego, a de facto społeczeństwa konsumentów, uzależnionego od jednostkowych i 

zbiorowych potrzeb, pokus i różnej maści zachcianek. Normatywność traci na znaczeniu. Do 

jakiej bowiem wartości można się odwołać, jeśli nadrzędną zasadą staje schlebianie swoim 

gustom i pragnieniom.  

Tak postrzegany konsumpcjonizm prowadzi również, w coraz większym stopniu, do scalania 

poszczególnych grup osób w pewne całości. Każda z tych zbiorowości poszukuje akceptacji, ze 

strony innych zbiorowości, jak też ze strony społeczeństwa jako całości. W tym przypadku 

konsumpcja staje się istotnym elementem kształtowania więzi społecznej, co niekoniecznie 

skutkuje solidarnością grupową. Wprost przeciwnie, upośledzenie społeczne staje się zjawiskiem 

coraz bardziej dotkliwym. Bogaci, z racji łatwego dostępu do dóbr społecznie cenionych są coraz 

bogatsi, biedni jeszcze bardziej ubożeją i w coraz większym stopniu są marginalizowani.  

Charakterystyczna dla ponowoczesności tolerancja niekoniecznie w tym pomaga. Zresztą nie jest 

w stanie, z racji jej absolutyzacji, postawienia na szczycie hierarchii wartości. Osoba 

tolerancyjna, w znaczeniu jakie temu pojęciu nadaje ponowoczesność, powinna wszystko 

tolerować, a zatem i nietolerancję. Jeśli tak, na co zwracają uwagę krytycy tej formacji, 

dosłownie rozumiana tolerancja prowadzi ni mniej ni więcej do osamotnienia człowieka, zdanego 

tylko na siebie samego i los. Także człowieka niedostosowanego, uzależnionego, 

niepełnosprawnego, bezradnego. Czy o to chodziło propagatorom idei ponowoczesności? 

W społeczeństwie ponowoczesnym istnieją odrębne światy, jednostek, pojęcie nader ulubione 

przez ponowoczesność, bardzo zaradnych, ekspansyjnych, mobilnych pod każdym względem, 

także wirtualnie, dla których nie ma granic terytorialnych, politycznych, ekonomicznych, 

gospodarczych, czy kulturowych oraz osób powiązanych tradycją, miejscem zamieszkania, 

określanych jako izolujące się, chociaż one jedynie upominają się o życie według własnych reguł. 
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Są jeszcze osoby otwarte na zachodzące zmiany, ale niezaradne i nieporadne, niezdolne do 

przekraczania przestrzeni, zwłaszcza tej rzeczywistej, co potęguje w nich frustrację, bunt, a w 

konsekwencji bierność i apatię. Podziały te są coraz większe, prowadząc do wzajemnego 

unikania się, na wzór społeczeństw kastowych.  

W opisie współczesnej rzeczywistości społecznej charakterystyczny jest zanik semantycznych 

interpretacji uwiarygodniających sens i kierunek rozwoju. Ale skoro jest brak płynności, 

nietrwałość i nieprzejrzystość oraz efemeryczność sytuacji społecznych, a tym samym wartości i 

postaw, to trudno o namysł nad czymś czego w rzeczywistości nie sposób uchwycić i nadać mu 

głębszy sens, nie mówiąc już o tożsamości. Nie jest to zachęcający przekaz dla osób, które w 

wyniku obecnych procesów modernizacyjnych w coraz większym stopniu są marginalizowane. 

Życie wśród wielu konkurujących ze sobą stylów życia bez wskazania pryncypiów i ich 

słuszności, nie mówiąc już o jakichkolwiek zabezpieczeniach tudzież gwarancjach, może okazać 

się dla nich nie do pokonania. 

Tranzycja może być również rozumiana jako szczególna zmiana spowodowana nagłym 

przypadkowym zdarzeniem, w wyniku którego dochodzi do przekształcenia codziennych relacji, 

postępowania, przekonań i ról osoby nim dotkniętej, zmieniając dotychczasowy bieg jej życia. 

Wystąpienie niepełnosprawności będzie tutaj takim przykładem (zob. Goodman, J. i in. 2006; 

Guichard J. 2007; Poulin, M.J., Heckhausen, J. 2007). 

Zagadnienia związane z funkcjonowaniem osób z niepełnosprawnością w świecie, z wieloma 

niewiadomymi, latami szukającego racjonalnego rozwiązania, są przedmiotem licznych badań i 

analiz ukierunkowanych na rozpoznanie specyficznych potrzeb tej społeczności, a zmierzających 

do zapewnienia im pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, równych szans w procesie 

edukacji, pracy i usamodzielnieniu się.
3
 Pomimo podejmowania różnych inicjatyw społecznych 

skierowanych ku włączaniu osób z niepełnosprawnością konieczne są nie tylko doskonalsze 

legislacje, pełne zrozumienia, poczucia równości i praw obywatelskich dla wszystkich, ale nade 

wszystko wiedza o potrzebach i możliwościach człowieka z niepełnosprawnością. Środki 

materialne, w tym finansowe i techniczne, czy rozumne i racjonalne zarządzanie to ważne 

                                                 
3 Niniejsze akapity są kompilacją m.in. następujących prac autora: Kirenko J. (2002) Nie jesteś sam. Wsparcie 

społeczne osób z niepełnosprawnością. Lublin; Kirenko J. (2006), Oblicza niepełnosprawności. Lublin; Kirenko J. 

(2007), Indywidualna i społeczna percepcja niepełnosprawności. Lublin; Kirenko J., Sarzyńska (2010), Bezrobocie, 

niepełnosprawność, potrzeby. Lublin; Kirenko J. (2011), Percepcja osób niepełnosprawnych. W: J. Plak (red.): 

Osoby niepełnosprawne. Szanse i zagrożenia godnego funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie. Warszawa. 

Kirenko J. (2012, referat wygłoszony na konferencji KUL), Modele niepełnosprawności a Konwencja ONZ. 
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kwestie, ale bez tych pierwszych, podstawowych stają się jedynie marginalnymi instrumentami 

doraźnych działań. 

Nie sposób tutaj nie powiedzieć o Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych i 

konotacji odnoszących się do całokształtu funkcjonowania w przestrzeni publicznej, społeczności 

ponowoczesnej. To pierwszy międzynarodowy akt prawny kompleksowo ujmujący prawa osób 

niepełnosprawnych. Zawiera między innymi przepisy zakazujące dyskryminowania osób 

niepełnosprawnych, a także nakazujące tworzenie warunków do korzystania przez nie z praw na 

równi z innymi osobami oraz wprowadzenie rozwiązań specjalnie do nich adresowanych. 

Dokument podkreśla znaczenie jakie mają dla niepełnosprawnych samodzielność i niezależność. 

Zwraca uwagę na potrzebę ich udziału w procesach decyzyjnych, a także znaczenie dostępności 

na przykład do opieki zdrowotnej, edukacji, informacji i komunikacji. 

Entuzjastyczne przyjęcie zapisów Konwencji, a co najważniejsze ratyfikowanie ich poprzez 

ogromną liczbę państw, bo grubo ponad sto, wynika z ogromnego zainteresowania problematyką 

niepełnosprawności i funkcjonowania osób niepełnosprawnych na wielu płaszczyznach i w wielu 

wymiarach życia społecznego, jak najszerzej tutaj rozumianego. To wielkie osiągnięcie samych 

zainteresowanych, ich uporczywego zmagania się z licznymi wyzwaniami w postaci utrudnień, 

popularnie zwanymi barierami architektonicznymi, urbanistycznymi, prawnymi, 

organizacyjnymi, ekonomicznymi i społecznymi, ze stereotypami i mitami oraz negatywnymi 

postawami społecznymi. Wiele środowisk uznało fakt pojawienia się Konwencji i jej 

ratyfikowanie jako wielkie zwycięstwo. Czy słusznie? 

Każde pojawienie się tzw. Karty Praw Osób Niepełnosprawnych w Polsce to kolejna nadzieja 

środowisk osób niepełnosprawnych. Przypomnieć tu należy, że Karta jest aktem ogólnym. Nie 

jest źródłem prawa, nie gwarantuje konkretnych uprawnień, można jednak oficjalnie powoływać 

się na nią, jako na akt uchwalony przez organ ustawodawczy państwa. Analogicznie jest z 

Konwencją. Fakt ratyfikowania podnosi ją do rangi aktu normatywnego, czyli tekstu 

zawierającego sformułowane w języku prawnym i zapisane w postaci przepisów normy prawnej. 

Normy te mają najczęściej charakter generalny i abstrakcyjny. Do tworzenia aktów 

normatywnych uprawnione są ściśle określone podmioty. W społeczeństwach demokratycznych 

są to najczęściej organy wymienione w konstytucji. Określa ona też w jakim trybie odbywa się 

tworzenie aktów normatywnych oraz jakie formy one przyjmują (np. ustawa, rozporządzenie, czy 

dekret). Póki co, w RP nie mamy jeszcze takiego aktu całościowego. Ogromna ich większość 

http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_prawny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Przepis_prawny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Norma_prawna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Norma_generalna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Norma_abstrakcyjna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Konstytucja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ustawa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rozporz%C4%85dzenie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dekret
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znajduje się w kilkuset pomniejszych aktach prawnych, stąd tak trudno do nich dotrzeć, a te na 

przykład obszary sporne zapisów Konwencji z naszym ustawodawstwem, jak chociażby przepisy 

o ubezwłasnowolnieniu i zawieraniu małżeństw, będą nowelizowane nie wcześniej niż w 2014 

lub 2015 roku. Oby, bo póki co nic mi o tym nie wiadomo. Warto więc stonować oczekiwania i 

nadzieje, traktując niniejszą Konwencję jako wciąż wielkie wyzwanie dostosowywania do niego, 

nie tylko polskiego prawa.  

Wiele krajów ratyfikowało Konwencję ONZ w pełnym zakresie zapisów. W zdecydowanej 

większości nie są to kraje o najwyższym potencjale kulturowym, materialnym i ekonomicznym, 

zdolne do realizacji zaciągniętych zobowiązań. Te zaś, które ewentualnie mogłyby podołać 

takiemu wyzwaniu wykazały daleko idący sceptycyzm i powściągliwość w tej mierze i 

wstrzymały się z ratyfikacją lub poprzestały tylko na tych dokumentach, co do których miały 

przekonanie o swoich możliwościach realizacyjnych. Wszelkie deklaracje do póty nie ziszczą się 

materialnie, poprzez ich rzeczywiste wprowadzenie w życie, do póki będą miały wymiar 

wyłącznie blankietowy. Prawne akty ustawowe bez stosownych rozporządzeń wykonawczych 

mają właśnie taką moc.  

To bardziej akt edukacyjny, ukierunkowany na nowe wyzwania i potrzeby, chociażby w obszarze 

nauczania, czy też edukacji włączającej, projektowania uniwersalnego, nie mówiąc już o 

wszystkich innych obszarach w wymiarach kompetencji rządowych, samorządowych, organizacji 

i stowarzyszeń osób niepełnosprawnych, wymagających korektywnego działania. Ogrom pracy i 

wyzwanie na przyszłość. Pozostawiam to pod dyskusję specjalistów i decydentów. 

Świat współczesny, charakteryzujący się rozwojem cywilizacyjnym, oprócz ewidentnych 

korzyści z tym związanych niesie ze sobą jeszcze więcej zagrożeń, o których mówiłem 

wcześniej, w tym dla zdrowia i życia człowieka. Sceptycy widzą więcej zła niż dobra w tym 

względzie, zwłaszcza w kwestii zdrowia. W coraz większym stopniu bowiem wzrasta liczba osób 

dotkniętych różnymi chorobami, wcześniej nie znanych i takimi, wobec których medycyna jest 

bezradna, oraz uszkodzeniami ciała nie tylko typu urazowego, powszechnie określanymi mianem 

niepełnosprawności. Każda choroba lub uraz w mniejszym lub większym stopniu, poprzez na 

przykład odłożenie w czasie, patologizuje psychofizyczną sprawność i wydolność człowieka, a 

wyniki leczenia i rehabilitacji, pomimo ogromnego rozwoju nauk medycznych i pokrewnych im 

lub współpracujących z nimi, nie zawsze umożliwiają pełny powrót do poprzedniego stanu 

zdrowia i sprawności. Zakłócenie biopsychicznej hemostazy powoduje wystąpienie wielu zmian 
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we wszystkich niemal sferach życia tak osobistego, jak i społecznego osoby nim dotkniętej, a 

pojawiająca się w konsekwencji niepełnosprawność sytuuje ją w niezwykle trudnym położeniu 

psychofizycznego uzależnienia od środowiska społecznego i otoczenia fizycznego, wiążąc go na 

wiele sposobów. 

I chociaż oczywistym jest, że osoba z niepełnosprawnością podlega tym samym prawom 

rozwojowym, co człowiek w pełni zdrowia i sprawności, to jednak wciąż szeroka jest gama 

problemów, które należy rozwiązać, by życie jej było wartościowe i godne. Przyszło nam 

bowiem żyć w świecie, w którym zarówno normy, jak i warunki egzystencji stworzone są dla 

osób zdrowych, sprawnych, pełnosprawnych. Osoby z niepełnosprawnością każdego dnia 

borykają się z przeciwnościami losu. Czynności dnia codziennego wykonywane przez ludzi 

sprawnych odbierane jest przez nich samych jako coś tak oczywistego, żeby nie powiedzieć 

banalnego. Zwykła szara zrutynizowana rzeczywistość. Te same natomiast czynności, którym 

muszą stawić czoło osoby z niepełnosprawnością, urastają dla wielu z nich do rangi problemu, 

przeistaczają się zazwyczaj w swoisty cel, do którego dopiero usilnie podążają poprzez szereg 

sytuacji zadaniowych. Droga osób z niepełnosprawnością do „normalnego życia”, w pełnej 

inkluzji ze środowiskiem społecznym, nie jest zatem łatwa. Napotykane każdego dnia przeszkody 

w postaci wieli utrudnień dezorganizują im dojście do samodzielności, rozpoczęcia niezależnego 

i satysfakcjonującego życia. 

Rosnąca skala zjawiska niepełnosprawności wymaga zdaniem specjalistów alternatywnych 

rozwiązań nie tylko w obszarze rehabilitacji, ale we wszelkich dziedzinach i zakresach życia 

społecznego osób z niepełnosprawnością. Chociaż świadomość moralnej odpowiedzialności za 

życie osób z niepełnosprawnością jest coraz większa, źródła i jakość jej są zróżnicowane. Zależą 

od tradycji, ustroju społeczno-ekonomicznego, kultury, zasobów materialnych i osobowych oraz 

wielu innych czynników, które dopiero teraz w ponowoczesności się ujawniają. Za racjonalnym 

rozwiązywaniem problemów osób z niepełnosprawnością, zgoła odmiennie od tego, który 

jeszcze niekiedy jest praktykowany, przemawiają względy nie tylko humanitarne i 

humanistyczne, osiągnięcia nauk medycznych, społecznych, technicznych oraz szeroko 

rozumiane zmiany społeczne, ale również utrwalone już przeświadczenie o ich potencjale i 

zdolności do samodzielnego życia, nauki i pracy, wynikające z tego społeczne i ekonomiczne 

następstwa. 
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Między światem osób pełnosprawnych, a niepełnosprawnych narosło wiele barier i szkodliwych 

stereotypów. Ludzie pełnosprawni nie potrafią radzić sobie w sytuacjach wymagających kontaktu 

z osobami niepełnosprawnymi. Dlatego unikają ich, potęgując u nich uczucie samotności i 

świadomość odrzucenia. Człowiek niepełnosprawny przekonany, że nie może ludziom zdrowym 

„niczego” zaoferować, zamyka się w sobie, wchodząc w rolę „ofiary”, która potrzebuje pomocy i 

oparcia w innych. 

Widzimy więc wyraźnie, że główną przyczyną trudności w procesie przystosowania społecznego 

osób niepełnosprawnych są nadal funkcjonujące stereotypy, uprzedzenia i przesądy. Bez zmiany 

tych postaw integracja osób niepełnosprawnych do życia społecznego wydaje się niemożliwa. 

Brak akceptacji społecznej i tolerancji dla ich odmienności sprawia, że żyją w obawie przed 

odrzuceniem. W rezultacie często zrywają nawiązane wcześniej kontakty i zamykają się w sobie.  

Ludzie pełnosprawni często wykazują brak zrozumienia, bo nie o tolerancję tutaj chodzi, nawet w 

potocznym jej znaczeniu. Niekiedy uważają, że osoby niepełnosprawne same są sobie winne, 

ponieważ przyjmują niewłaściwe postawy, brakuje im przekonania, że działalność „okupiona 

trudnościami” zakończy się sukcesem. Wiemy jednak, że obok pogodzenia się z własną 

niepełnosprawnością, istotna jest również świadomość akceptacji ze strony najbliższych. 

Niepełnosprawni bardzo często podkreślają, że ich potrzeby przynależności, bliskości, kontaktu 

emocjonalnego i miłości nie są zaspokajane. Należy więc zaznaczyć, że spełnienie tych 

oczekiwań ułatwia osobom niepełnosprawnym poprawną ocenę własnej sytuacji, nazywanie 

swoich odczuć, zaakceptowanie dysfunkcji. Od pozycji osoby niepełnosprawnej w relacjach 

społecznych zależy sposób ukształtowania się jej oczekiwań wobec innych. Samoocena i obraz 

ludzi, którzy ją otaczają w dużej mierze wpływają na dalszy rozwój jej osobowości. Te 

uwarunkowania decydują o rodzaju relacji, jakie się w niej wytwarzają: konstruktywne czy 

obronne.  

I ostatnie już rozumienie pojęcia tranzycja, jako przekształcenie jednego lub wielu kontekstów w 

przestrzeni życia, zachodzące we względnie krótkim przedziale czasowym, wywołujące długo 

utrzymujące się skutki i szeroko oddziałujące na przekonania jednostki o świecie (zob. Goodman, 

J. i in. 2006; Guichard J. 2007; Poulin, M.J., Heckhausen, J. 2007). 
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Psychospołeczne wymiary niepełnosprawności są naturalnym obszarem zainteresowania polityki 

społecznej, pracy socjalnej czy blisko z nią powiązanej pomocy społecznej.
4
 Politykę społeczną 

określa się jako sferę działalności państwa nastawioną na kształtowanie warunków i jakości życia 

ludzi oraz relacji społecznych między nimi, w tym na wyrównywanie szans tych spośród nich, 

którzy pochodzą ze środowisk mniej uprzywilejowanych lub po prostu słabszych i zaniedbanych, 

czyli takich, które objęte są działaniami socjalnymi realizowanymi w ramach pomocy społecznej. 

Zjawisko niepełnosprawności znajduje się zatem w obszarze oddziaływania systemowego, 

wsparcia społecznego i pracy socjalnej.  

Praca socjalna jest miedzy innymi takim działaniem. Jako składowa pomocy społecznej nie jest 

jej równoważna. Istnieją bowiem jeszcze inne formy działań i świadczeń pomocowych, które się 

wzajemnie uzupełniają, i właśnie katalog owych świadczeń i działań o charakterze wspierającym 

pozwala na opracowanie indywidualnych strategii przezwyciężania trudności w konkretnych 

sytuacjach życiowych. Przy czym, stosunkowo trudno jest wyznaczyć ścisłe granice pracy 

socjalnej, a to z tego powodu, iż pracownik socjalny nie wchodząc w sfery zadań czy 

kompetencji innych specjalistów, uwzględnia je w opracowywanej strategii pomocowej.  

W polityce społecznej i pracy socjalnej zachodzą i muszą zachodzić ustawiczne zmiany. Obie są 

skuteczną odpowiedzią, swoistym papierkiem lakmusowym istniejących problemów 

społecznych, jeśli nie tyle za nimi nadążają, ile je wyprzedzają. Zwrócić jednak należy uwagę na 

istotne zmiany w założeniach pracy socjalnej i w ogóle polityki społecznej, jakże zbieżne z 

przemianami w zakresie traktowania problematyki niepełnosprawności. Najbardziej wyraźnym 

trendem są działania wspierające i aktywizujące. Istotne są również przeobrażenia o charakterze 

społecznym, a precyzyjniej rzecz ujmując, systemowym. Zachwyt nad instytucjonalizacją 

pomału, ale stopniowo zanika na rzecz rewitalizacji naturalnego środowiska społecznego. Od 

zawsze była to społeczna ostoja osób z niepełnosprawnością. Nowoczesność zachwiała jej 

podwaliny, ponowoczesność na tyle pogubiła się w społecznej inżynierii, że zapomniała, lub była 

na tyle zadufana w pysze zwycięzcy, o czymś tak oczywistym jak chociażby środowisko 

rodzinne i lokalne osoby z niepełnosprawnością. Nie należy jednak zapominać, iż korzystanie ze 

                                                 
4
 Akapity opracowane na podstawie następujących publikacji: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(Dz.U. 2013 poz. 182 z pózn. zm.); Grewiński M., Krzyszkowski J. (2011), Współczesne tendencje w polityce 

społecznej i pracy socjalnej. Warszawa; Gray M., Webb S.A. (2013), Praca socjalna. Teorie i metody. Warszawa; 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (2014), Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy 

społecznej oraz niektórych innych ustaw. Warszawa.  
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wspólnotowych zasobów wymaga przemyślanych działań, ponieważ one same niekiedy bywają 

źródłem wykluczenia, a przypadki takie są we współczesnych czasach nad wyraz skrzętnie 

wykorzystywane i nagłaśniane przez orędowników nie tylko ponowoczesności.  

Polityka społeczna kreuje kierunki działania pomocowego w odniesieniu do wszystkich osób 

ulegających wykluczaniu, także tych z niepełnosprawnością. Określa cele działań i strategie ich 

osiągania. Nie są one niezmienne, bo z natury takimi być nie mogą, stąd potrzeba ich stałej 

aktualizacji i modyfikacji. Powinna ona uwzględniać wszelkie zmiany, jakie zachodzą w świecie 

osób z niepełnosprawnością. Wraz z rozwojem rehabilitacji zmieniały się poglądy na istotę 

niepełnosprawności, znaczenie pojęć je charakteryzujących, kreujących nowe modele 

niepełnosprawności. W rzeczywistości mamy z tym do czynienia, gdzie polityka społeczna 

wychodzi naprzeciw społecznemu zapotrzebowaniu już nawet nie na społeczny model 

niepełnosprawności, który konsekwentnie wyparł model indywidualny, ze wszystkimi jego 

dobrymi i złymi następstwami, ile na kolejne, o społecznej prominencji, kształtujące okoliczności 

ich wprowadzania z pełnym poszanowaniem praw osób z niepełnosprawnością. Ale o tym już 

mówiłem.  

Wszelkie zmiany ekonomiczne, gospodarcze, polityczne i społeczne kreują zmiany o charakterze 

ustawowym, w tym o pomocy społecznej. Odciskają one bowiem piętno na różnych grupach 

społecznych, a potrzeba pomocy przestała być domeną środowisk najuboższych. 

Przygotowywany projekt zmian do ustawy o pomocy społecznej akcentuje takie negatywne 

zjawiska społeczne jak na przykład: bezrobocie, ubóstwo, starzenie się populacji, a także 

dezintegracja grup społecznych. Prognozuje się, że coraz więcej ludzi z tego powodu będzie 

potrzebowało wsparcia. Stąd pilna potrzeba uruchomienia takich mechanizmów radzenia sobie z 

problemami, jeszcze tak niedawno zwanych obronnymi, które skutecznie, poprzez stosowne 

strategie działań, będą ogarniały większość tych trudności i sytuacji problemowych. Ale to nic 

innego jak odchodzenie od systemu pomocy bazującego na świadczeniach i ewoluowanie jej w 

kierunku aktywizacji kształtującej odpowiedzialność za swoją przyszłość osób wspieranych. W 

rehabilitacji osób z niepełnosprawnością już na przełomie lat 70-tych i 80-tych ubiegłego wieku 

funkcjonowała zasada: „… pomóż jej [osobie z niepełnosprawnością] tak, by dalej sama sobie 

radziła”. Czyli przysłowiowa ryba i wędka.   

W tym modelu duży nacisk kładzie się na pomocniczość i subsydiarność, jako swoiste zasady. 

Natomiast przedmiotem misji tak rozumianej pracy socjalnej, czyli obszarem oddziaływań i 
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środkiem realizacji celów polityki społecznej, stają się, przynajmniej powinny takimi być: 

relacje, więzi oraz przestrzeń na styku osoba i społeczeństwo.  

Gdy spojrzymy na to z perspektywy pracy z osobą z niepełnosprawnością, nie sposób nie 

zauważyć jakże widocznego i silnego oddziaływania założeń społecznego modelu 

niepełnosprawności, zwłaszcza w obszarze diagnozowania trudności w społecznym 

funkcjonowaniu tych osób. Ale nie tylko, ponieważ społeczny model jedynie upominał się o 

prawa przynależne osobom z niepełnosprawnością, wskazując jednocześnie, z mniejszym lub 

większym prawdopodobieństwem, raczej to pierwsze, źródła nieszczęść. Tutaj mamy do 

czynienia z nową jakością, odwołującą się do takiego aktywnego podejścia jakim jest działanie o 

charakterze wzmacniającym, czyli ze zdolnością do dokonywania wyborów i działania oraz 

brania odpowiedzialności i kierowania własnym życiem przez osoby z niepełnosprawnością. W 

indywidualnym modelu niepełnosprawności takie działania były naturalne. Na kanwie jednak 

jego totalnej krytyki musiały nie tyle ustąpić, ile ujawnić się w innych modelach pod postacią 

upełnomocnienia, czyli po angielsku empowerment.  W projekcie zmian w ustawie takie 

podejście jest niemalże obowiązujące, jakże istotne dla usamodzielnienia się tych osób i radzenia 

sobie przez nie w przestrzeni społecznej, z silnym akcentem na więzi między nimi. I jeśli będzie 

ono odzwierciedlone w poszczególnych elementach pracy socjalnej, wówczas spełniać będzie 

swoją rolę. Spójność działań jest bowiem najważniejsza.  

Rzec można, iż w tym modelu pracy najbardziej zainteresowaną staje się osoba z 

niepełnosprawnością, a efekty oddziaływań wspierających są skorelowane również z jej 

aktywnością, zaangażowaniem i odpowiedzialnością. Natomiast pracownik socjalny powinien w 

większym zakresie uruchamiać inne obszary takiej współpracy, a swojej pracy, kładąc nacisk na 

działania o charakterze innowacyjnym, poszukującym systemowych rozwiązań, z 

wykorzystaniem innych obszarów oddziaływań społecznych.  

Zagrożenia związane z ponowoczesnością jak żadne inne oddziaływają na publiczną przestrzeń 

życia osób z niepełnosprawnością, ponieważ znacznie częściej napotykają one na przeszkody: 

wchodzenie w nowe środowiska, nietolerancję czy nierzadko odrzucenie. Nie oznacza to jednak, 

iż osoby te mogą żyć „pod kloszem”. Konfrontacja z rzeczywistością, nawet tą ponowoczesną, 

jest przecież nieunikniona. Należy jednak pamiętać, że konieczne jest stworzenie warunków 

umożliwiających im coraz lepsze funkcjonowanie. Mają one pełne prawo do autentycznej 

ekspresji własnej osobowości. 
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