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Wprowadzenie 

Raport opisuje wyniki badań nad specyfiką sytuacji osób niepełnosprawnych z terenów wsi i małych 

miast w kontekście ich aktywności zawodowej. Badania prowadzone były w ramach projektu 

„Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych” 

realizowanego przez Fundację Aktywizacja w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych. Projekt ten realizowany był na terenie całego kraju w okresie od marca 

2013 do końca czerwca 2015. 

Celem projektu była  aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych z małych miast i wsi. Projekt 

zakładał objęcie wsparciem 2000 osób z niepełnosprawnością rzadką i  sprzężoną z terenów wiejskich 

i miast do 25 tysięcy mieszkańców, a także 1000 osób z ich otoczenia. Założono, że w efekcie projektu 

400 osób niepełnosprawnych rozpocznie i utrzyma zatrudnienie.  

Projekt zakładał kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych - od aktywizacji społecznej po 

wejście na rynek pracy: 

 

 

Schemat 1 Wsparcie w projekcie  

Wsparcie w ramach projektu zorganizowane było bezpośrednio w gminach poprzez  tzw. e-Centra. W 

celu przystąpienia do projektu gmina lub instytucja działająca na jej terenie podpisywała z Fundacją 

porozumienie o współpracy.  W sumie w ramach projektu podpisano ponad 200 takich porozumień w 

całej Polsce. W e-Centrach zatrudnieni byli lokalni pracownicy projektu- trenerzy samodzielności, 

którzy odpowiedzialni byli za organizację wsparcia. Trenerzy najczęściej rekrutowali się spośród 

przedstawicieli lokalnych instytucji i organizacji. 
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Opis zastosowanej metodologii badawczej  

Badanie zostało przeprowadzone w okresie grudzień 2013 - grudzień 2014 za pomocą wywiadów 

grupowych typu fokus. W sumie przeprowadzono 30 wywiadów. 

Wywiady były prowadzone w czasie Integracyjnych Wyjazdowych Warsztatów Aktywizacji Społeczno-

Zawodowej (jedna z form wsparcia w ramach projektu). Na każdym z dziesięciu warsztatów 

przeprowadzono po trzy wywiady: z niepełnosprawnymi uczestnikami projektu, osobami z ich 

otoczenia  i trenerami  samodzielności- zatrudnionymi lokalnie pracownikami projektu, wywodzącymi 

się z danej gminy lub powiatu(pracownicy lokalnych instytucji).  Pokazuje to poniższy schemat: 

 

Warsztaty miały charakter ogólnopolski, dzięki czemu w wywiadach wzięły udział osoby z różnych 

regionów kraju, zarówno z obszarów wsi jak i małych miast. Z każdego e-Centrum, które 

uczestniczyło w warsztatach (średnio 10 e-Centrów) wybierana została jedna osoba 

niepełnosprawna, która miała wziąć udział w wywiadzie. Dodatkowo, w wywiadach brali udział 

wszyscy obecni na warsztatach trenerzy samodzielności i osoby z otoczenia. Zapewniło to dużą 

różnorodność badanej grupy. 

Szczegółowe informacje na temat liczby osób, które wzięły udział w poszczególnych wywiadach 

przedstawia poniższa tabela: 

 

Uczestnicy badania 

Osoby 
niepełnosprawne (ON) 

- uczestnicy projektu 
(osoby z terenów wsi i 

małych miast z 
niepełnosprawnością 
rzadką lub sprzężoną) 

Otoczenie osób 
niepełnosprawnych 
(OON) - członkowie 

rodzin 
niepełnosprawnych 

uczestników projektu, 
bezpośredni odbiorcy 
działań projektowych 

Trenerzy 
samodzielności (TS) - 

lokalni pracownicy 
projektu najczęściej 

wywodzący się z 
lokalnych instytucji   
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Wydarzenie Data Liczba osób 

niepełnosprawnych 

Liczba osób z 

otoczenia 

Liczba trenerów 

samodzielności  

IWWASZ 1: 11-13.12.2013 8 7 11 

IWWASZ 2: 25-28.02.2014 12 5 10 

IWWASZ 3: 25-28.03.2014 10 11 12 

IWWASZ 4: 27-30.05. 2014  9 10 14 

IWWASZ 5: 23-26.06.2014 20 11 11 

IWWASZ 6: 22-25.07.2014 14 9 12 

IWWASZ 7: 11-14.08.2014 13 4 10 

IWWASZ 8: 03-06.11.2014 11 10 11 

IWWASZ 9: 25-28.11.2014 14 9 10 

IWWASZ 10: 02-05.12.2014 11 12 17 

 

Wywiady miały na celu uzyskanie odpowiedzi na następujące  pytania badawcze:  

 Na jakie bariery w aktywności społeczno-zawodowej napotykają niepełnosprawni mieszkańcy 

małych miast i wsi?  

 Jakiego wsparcia potrzebują, żeby te bariery pokonywać? Jakie instytucje takiego wsparcia 

udzielają i w jakim zakresie?  

 Jak wygląda rola otoczenia we wsparciu procesu aktywizacji zawodowej? Jak należy to 

otoczenie wspierać?  

 

Z racji na jakościowy charakter prowadzonego badania, nie jest możliwe uogólnienie jego wyników 

na całą populację. Badanie pozwala na wskazanie barier w aktywizacji, nie pozwala jednak na 

oszacowanie ich skali. 

Opis wyników badania 

Analiza wyników przeprowadzonych wywiadów pozwoliła na wyodrębnienie powtarzających się 

barier związanych z aktywizacją zawodową i wejściem na rynek pracy osób niepełnosprawnych z 

terenów małych miast i wsi. 

Bariery te pogrupować można w następujące kategorie: 
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 Bariery związane z funkcjonowaniem lokalnych rynku pracy, w tym bariery po stronie 

pracodawców 

 Bariery związane z funkcjonowaniem instytucji i oferowanym przez nie wsparciem, w tym 

także z dostępem do informacji, 

 Bariery związane z postawą otoczenia 

 Bariery bezpośrednio związane z niepełnosprawnością i  nastawieniem do aktywności  

Wszystkie bariery opisane zostały poniżej. 

Bariery związane z funkcjonowaniem lokalnych rynku pracy, w tym bariery po 

stronie pracodawców  

Analiza wyników badania pokazała, że na aktywność zawodową osób niepełnosprawnych z 

małych miast i wsi ma wpływ to, jak wygląda i funkcjonuje lokalnie rynek pracy. Uczestnicy 

wywiadów wielokrotnie wskazywali na fakt, że rynek pracy na wsi i w małych miastach różni się od 

tego w większych ośrodkach. Wśród barier z tym związanych najczęściej wskazywano niskie 

uprzemysłowienie wsi i ograniczony dostęp do miejsc pracy. Dodatkowo zwracano uwagę na fakt, że 

dużym problemem jest negatywne nastawienie pracodawców i ich niska wiedza w zakresie 

zatrudniania osób niepełnosprawnych. 

Mało ofert pracy i ich niewielkie zróżnicowanie sprawia, że wprowadzenie osób niepełnosprawnych 

na rynek pracy jest szczególnie trudne. Pokazują to poniższe cytaty:  

U nas na Wschodzie rynek pracy jest bardzo ograniczony. Na Zachodzie mogą być jakieś mniejsze 

przedsiębiorstwa, ale tu większość zajmuję się rolnictwem. Nie oszukujmy się. Żeby pracować przy 

maszynach trzeba mieć kwalifikacje.(ON) 

Nie dość, że jest mało zakładów pracy to u nas jest jeszcze głównie przemysł drzewny, wiadomo 

tartaki, itd. Wiadomo że niepełnosprawny nie pójdzie do tartaku pracować i nie będzie nosił drewna. 

Ograniczenie po prostu.(OON) 

Powiązany z problemem niewielkiego zróżnicowania lokalnego rynku pracy jest problem 

braku takich miejsc pracy, które są dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Uczestnicy 

wywiadów podawali przykłady pokazujące, że często na terenie gminy znajduje się tylko jedno 

miejsce oferujące pracę biurową (np. urząd gminy), który dodatkowo jest pełen architektonicznych 
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barier. Sprawia to, że osoby z niepełnosprawnością ruchową, jeśli już znajdą pracę, to jest to z reguły 

telepraca: 

U nas praca biurowa to tylko w gminie, a tam są schody i nawet jak już mogłem tam iść na staż, to się 

okazało że nie mam jak się dostać i musiałem zrezygnować, bo innej opcji nie było.(ON) 

Na trudną sytuację zawodową osób niepełnosprawnych z terenów wsi i małych miast wpływa 

także słabe skomunikowanie z większymi miastami regionu. Z wypowiedzi uczestników można 

wnioskować, że zdarzały się wsie  z których bez samochodu praktycznie nie da się wyjechać. 

Dodatkowo, problem ten powiązany jest z tym że transport nie zawsze jest dostosowany do potrzeb 

osób niepełnosprawnych albo świadczony jest przez prywatnych przewoźników, którzy nie stosują 

ustawowych ulg. To sprawia, że taki transport jest praktycznie niedostępny do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. Problem z transportem był wskazany w czasie wszystkich przeprowadzonych 

wywiadów, niezależnie od regionu z którego pochodzili uczestnicy badania. Jego skalę i złożoność 

widać w poniższych cytatach: 

Nie ma komunikacji do wiosek, do niektórych nie dojeżdża PKS, nie mówiąc o tym, żeby był 

dostosowany. U nas jest pani, która porusza się na wózku. U nas jest teren górzysty, mieszka 3 km od 

głównej drogi, brak jest dojazdu, środka transportu. Pani mieszka tylko z siostrą, nie ma wsparcia 

rodziny, jest pozostawiona sama sobie i jest w domu.(TS) 

My pochodzimy z gminy wiejskiej, gdzie nie ma tak, jak w miastach, miasteczkach podjeżdża co 10 

min. jakiś autobus czy tramwaj, tylko mamy komunikację taką jaką mamy: busy prywatne jeżdżące co 

półtorej godziny i nie dojeżdżające nawet do wszystkich miejscowości. (ON) 

Ci ludzie mieszkają w wioskach, gdzie nawet jak się znajdzie praca oddalona o 10km to dla nich to jest 

bariera nie do przeskoczenia. Oni nie mają żadnego PKSu, nie mają samochodu. To jest rzecz, której 

nie jesteśmy w stanie przeskoczyć. (TS) 

Dojazdy do pracy. Nie ma czym dojeżdżać. Zabierają autobusy. Masz samochód dojeżdżasz- nie masz, 

nie pracujesz. (OON) 

Niewielka liczba ofert pracy i utrudniona możliwość dojazdu do pracy poza miejscem 

zamieszkania to nie jedyne problemy związane z rynkiem pracy, na które natrafiają osoby 

niepełnosprawne kiedy chcą być aktywne zawodowo. Jak wskazuje analiza wyników 

przeprowadzonych wywiadów fokusowych, duży problem stanowi także postawa pracodawców i ich 

niski poziom wiedzy w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych. Pracodawcy, jeśli już 
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zatrudniają osobę niepełnosprawną, to z reguły na najniższych stanowiskach. Na podstawie licznych 

wypowiedzi można wnioskować, że większość pracodawców w ogóle nie chce zatrudniać osób 

niepełnosprawnych. Dodatkowo powiązane jest to z faktem, że w małych miastach i na wsiach często 

bezrobocie jest wyższe niż w miastach. Widać to w poniższych cytatach:  

Generalnie jest tak, że osoby sprawne mają problemy ze znalezieniem pracy, nawet po studiach, jak 

się uda to może się dostaną do sklepu. A osoby niepełnosprawne mają dodatkową trudność. Jest to 

też niewiedza pracodawców o możliwościach i korzyściach, które może pracodawca uzyskać 

zatrudniając osoby niepełnosprawne. Edukacja ewentualnych, potencjalnych pracodawców też by 

wiele dała.(OON) 

Ja z pracodawcami rozmawiałam, wszystko im tłumaczyłam, ale ta mentalność u pracodawców musi 

się zmienić. U nas to miasteczko jest małe – to jest ponad trzynaście tysięcy, jest taka zaściankowość, 

nie rozwijają się pod kątem zatrudniania osób niepełnosprawnych, gdzieś to u nas kuleje. Jeśli jest 

wykształcona osoba niepełnosprawna to nie chcą zatrudniać na poważnych stanowiskach: w 

administracji, jako nauczyciela, czy asystenta nauczyciela. Wszystkich by chcieli do pracy fizycznej: 

nauczycielkę, panią po prawie, po administracji – wszystkich najlepiej do sortowni śmieci. Oni nie 

mają szacunku dla osób niepełnosprawnych.(TS) 

Uczestnicy badania wielokrotnie sygnalizowali także problem polegający na tym, że 

pracodawcy nie mają wiedzy o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i korzyściach z tego 

wynikających. Problem ten dodatkowo powiązany jest także z faktem, że pracodawca nie ma gdzie 

takiej wiedzy zdobyć: 

To znaczy przy zatrudnieniu na przykład, w dużych miastach jest większa świadomość pracodawców, 

że można dostać dofinansowanie z PRFON-u, że mają z tego tytułu korzyści. U nas my się zetknęliśmy 

z takimi mitami potwornymi, że ktoś myślał, że będzie musiał jeszcze dopłacać do tego stanowiska. 

Dopiero jak go wyprowadziliśmy z błędu, okazało się, ze jest miejsce dla jednego pana. Ale mnóstwo 

jest takich mitów, oni kompletnie nie mają świadomości. (TS) 

Analiza wyników przeprowadzonych wywiadów pokazała, że  w szczególnie trudnej sytuacji w 

społecznościach lokalnych i na rynku pracy są osoby z niepełnosprawnością intelektualną. W 

stosunku do tej grupy jest dużo uprzedzeń, które negatywnie wpływają na ich możliwości w zakresie 

aktywności zawodowej i podjęcia pracy:  
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Osobom niepełnosprawnym ruchowo jest łatwiej, bo społeczeństwo już jakoś otwiera się na tą 

niepełnosprawność, tak niepełnosprawność intelektualna jest ciągle mocno odrzucana.(TS) 

Bo my się nauczyliśmy, że ten niepełnosprawny intelektualnie to najlepiej, żeby był gdzieś z boku, 

najlepiej w toalecie babcią klozetową tak popularnie mówiąc, albo stróżem.(TS) 

Jak widać z poniższej analizy, sytuacja na rynku pracy w małych miastach i na wsiach jest 

szczególnie trudna, co wpływa na aktywność zawodową osób niepełnosprawnych na tych terenach. 

Mniejsza liczba ofert pracy, niechęć pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych i ich 

niewiedza w tym zakresie, a także utrudniona możliwość dojazdu do pracy w innych miejscowościach 

sprawia, że wiele osób niepełnosprawnych pozostaje zawodowo nieaktywnych. 

Bariery związane z funkcjonowaniem instytucji i oferowanym przez nie wsparciem, 

w tym także z dostępem do informacji 

Trudniejszą sytuacja osób niepełnosprawnych z terenów wsi i małych miast widać także w 

dostępie do wsparcia instytucjonalnego. Analiza wyników przeprowadzonych wywiadów grupowych 

pokazała, że osoby z niepełnosprawnością mieszkające na wsiach i w małych miastach mają 

utrudniony dostęp do wsparcia oferowanego przez instytucje integracji społecznej i rynku pracy. Na 

problem ten składają się różne czynniki takie jak brak dostępnego na miejscu specjalistycznego 

wsparcia, konieczność dojazdu do instytucji powiatowych czy niski poziom wiedzy o tym, jakie 

wsparcie w ogóle jest oferowane. Dodatkowo uczestnicy badania wskazywali, że często wizyta w 

instytucji wiąże się z koniecznością pokonania architektonicznych barier. 

Jednym z najczęściej wskazywanych problemów był problem związany z tym, że instytucje 

powołane do świadczenia wsparcia na terenie całego powiatu znajdują się w miejscowościach, do 

których z okolicznych wsi i miast trudno się dostać, co w praktyce oznacza duże trudności z 

korzystania oferowanych przez nie form wsparcia. Nawet jeżeli istnieje możliwość dojazdu do miasta 

powiatowego, to transport często jest niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, co w 

praktyce niejednokrotnie uniemożliwia skorzystanie z niego: 

O kwestię dowozu wszystko się rozbija. Bo jeżeli PCPR jest oddalony od nas o 10 km to nie ma szans, 

żeby ktoś się tam dostał. Te osoby nie pójdą na autobus, bo do autobusu nikt ich nie wciągnie. Nie ma 

szans. (TS) 
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Jako instytucję, która na wsi świadczy wsparcie osobom z niepełnosprawnością wskazywano 

głównie Ośrodek Pomocy Społecznej. W opinii dużej części niepełnosprawnych uczestników badania, 

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie i Powiatowe Urzędy Pracy to instytucje do których nie tylko 

trudno się dostać, ale nie wiadomo jakie właściwie świadczą wsparcie i do kogo się tam zwrócić. 

Dodatkowo, w przypadku Powiatowych Urzędów Pracy panuje przekonanie, że jest to instytucja mało 

skuteczna i osoby niepełnosprawne nie mają po co się tam zgłaszać.  

A co ja będę szła do PCPR, ja tam nawet nie wiem do kogo się tam zgłosić, gdzie tam iść.(ON) 

Powiatowy Urząd Pracy, niech mnie pani nawet nie rozśmiesza, tam w ogóle nie ma po co iść, tylko 

żeby się podpisać. (ON) 

Utrudniony dostęp do instytucji związany jest także z wciąż licznie występującymi barierami 

architektonicznymi. Osoby niepełnosprawne nie mogą się dostać do budynku, w którym znajduje się 

instytucja z powodu braku podjazdu czy windy. Wskazywano także na sytuację, w których osoba 

niepełnosprawna co prawda może się dostać do budynku, jednakże nie ma jak dotrzeć do 

pomieszczenia, w którym mogłaby załatwić sprawę lub uzyskać wsparcie. Pokazują to dobrze 

poniższe cytaty:  

U nas w OPS-ie jest tak, że nie ma żadnego podjazdu, nie ma windy. Spotkania odbywały się na 

piętrze i koleżanka, która poruszała się o kulach czy kolega, który miał podobnie to musieli 

pokonywać te strome schody. U nas jest podjazd, żeby się dostać do budynku a dalej już są schody 

żeby się dostać do gabinetów a opieka jest na ostatnim piętrze i jak tam dotrzeć? No nie dotrze bo nie 

ma windy. Mój kolega jest bezwładny i chodzi na rękach po schodach. Jak on chodzi w jakimś urzędzie 

na rękach bo nie ma podjazdu to ja się wstydzę (ON). 

U nas to się osoby niepełnosprawne nie dostaną nawet do Urzędu Miasta, są drewniane schodki, 

budynek też drewniany, nawet nie ma jak windy zamontować. (OON). 

W wywiadach wielokrotnie powracał wątek małego dostępu do informacji o instytucjach i 

oferowanym przez nie wsparciu. Zarówno osoby niepełnosprawne, jak i osoby z otoczenia 

wskazywały, że nie wiedzą, jakie wsparcie jest możliwe i kto je świadczy. Powtarzały się wypowiedzi 

świadczące o tym, że na tereny wiejskie część informacji dociera zbyt późno lub nie dociera w ogóle. 

Także brak informacji, trudniej są dostępne informacje o działaniach na rzecz osób 

niepełnosprawnych na terenie wiejskim niż gdzieś w miastach, a jeśli ta informacja dociera w jakiś 

sposób, to często bywa ona zniekształcona, niepełna albo spóźniona (OON) 
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Jest bardzo mała wiedza ludzi niepełnosprawnych o uzyskaniu pomocy. Nie dociera się do tych 

środowisk wiejskich z pomocą. Brak informacji, które zostają rozproszone i nie trafiają do ludzi którzy 

by mogli być rzeczywiście zainteresowani. (TS) 

Brak wiedzy o tym, gdzie i z jakiego wsparcia można skorzystać sprawia, że część osób nie jest 

klientami instytucji, które świadczą potrzebne im wsparcie. Wyniki przeprowadzonego badania 

wskazują, że problem ten dotyczy w szczególności Powiatowego Urzędu Pracy. Niepełnosprawni 

uczestnicy wywiadów wielokrotnie powtarzali, że nie wiedzą po co mieliby się zarejestrować w 

urzędzie: 

Urząd Pracy ma ofertę różnych szkoleń, ale trzeba być zarejestrowanym, a nie każdy niepełnosprawny 

jest zarejestrowany – no to nie ma dostępu i nie korzysta. I z tym jest największy problem.(TS) 

Ostatnim już wskazywanym w kontekście dostępu do wsparcia instytucjonalnego problemem 

jest utrudniony dostęp do kompetentnej i wspierającej kadry w instytucjach. Osoby niepełnosprawne 

nie mogą skorzystać ze wsparcia, ponieważ na terenie gminy nie jest zatrudniony odpowiedni 

specjalista. Problem ten wyraża się także w tym, że często pracownicy instytucji nie są przygotowani 

do pracy z osobami z różnymi niepełnosprawnościami i mają niską wiedze na ten temat. Problem 

braku dostępu do specjalistycznego wsparcia pokazują poniższe cytaty:  

Osoby z naszej gminy są najczęściej zamykane w domach. Dla niektórych osób to jest pierwszy wyjazd 

poza miejsce zamieszkania. Mały dostęp do specjalistów. Takie osoby potrzebują wsparcia 

psychologa, nie posiadamy psychologa na terenie gminy. Nie ma prawnika też, trzeba jechać do 

miasta powiatowego.(TS) 

W starostwie są psychologowie, ale tam żeby dojechać…(OON) 

Brak jest kadry, która by zrozumiała osoby niepełnosprawne, zarówno w Urzędach, w PCPR, u lekarzy, 

tam są ludzie, którzy nie maja pojęcia o osobach niepełnosprawnych.(TS) 

Na podstawie przedstawionych wywiadów można stwierdzić, że wsparcie aktywizacyjne dla 

osób niepełnosprawnych dotarło na tereny wiejskie dzięki projektom systemowym realizowanym 

przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie i Ośrodki Pomocy Społecznej. Projekty te były często 

wspominane przez uczestników badania. Wskazywano jednak, że w projektach zabrakło 

bezpośredniego wsparcia w poszukiwaniu pracy i często, w najlepszym wypadku, wsparcie kończyło 

się na otrzymaniu stażu. Projekt „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich 
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i małomiasteczkowych” był dla wielu uczestników badania pierwszą możliwością uzyskania wsparcia 

w wejściu na rynek pracy. 

Badanie pokazało, że osoby niepełnosprawne z terenów wsi i małych miast mają utrudniony 

dostęp do wsparcia instytucjonalnego. Geneza takiego stanu jest złożona, wpływają na nią takie 

czynniki jak: brak dostosowanego transportu do miast powiatowych, bariery architektoniczne, niski 

poziom wiedzy samym osób niepełnosprawnych o tym, gdzie i z jakiego wsparcia mogą skorzystać, a 

także brak specjalistów świadczących takie wsparcie. Wyniki przeprowadzonego badania 

potwierdzają opisaną w literaturze przedmiotu tezę o występującym na wsiach syndromie pustki 

instytucjonalnej1. 

 

Bariery związane z postawą otoczenia  

Kolejną wielokrotnie wskazywaną w badaniu barierą, która wpływa na poziom aktywności 

zawodowej osób niepełnosprawnych jest postawa otoczenia. Uczestnicy badania, przede wszystkim 

trenerzy samodzielności, którzy na co dzień często zatrudnieni są w lokalnych instytucjach 

pomocowych wielokrotnie wskazywali, że nadopiekuńczość i powstrzymywanie przed 

samodzielnością to jedna z najsilniejszych barier w aktywizacji. Wskazywano, że rodzina i bliscy 

często hamują samodzielność niepełnosprawnego członka rodziny. Wynika to zarówno z lęku o to, 

czy taka osoba da sobie radę, niskiego poziomu wiedzy dotyczącego możliwości i praw osób 

niepełnosprawnych. 

Niektóre osoby niepełnosprawne jak siedzą w domu to się boją wychodzić poza swoje podwórko i się 

boją, że jak wyjdą poza swoje podwórko to sobie nie poradzą. Jak ta osoba nie walczy to rodzina 

powie „po co będziesz tam szedł, w domu ci źle? (OON) 

Takim ograniczeniem może też być rodzina: boją się puścić taką osobę do pracy, bo uważają, ze sobie 

nie da rady, że zostanie przez kogoś wykorzystana, bo jest taka łatwowierna. (…)bo rodzic jest swego 

rodzaju otoczką, która broni, która chroni, a fachowiec, wykwalifikowana kadra odcina te pępowinę, 

tego rodzica i mówi: „Halo, twoje dziecko potrafi, twoje dziecko jest samodzielne, tylko trzeba mu 

pozwolić funkcjonować”.(TS) 

                                                           
1
B. Gąciarz, A. Ostrowska, W. Pańków, „Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych 

zamieszkałych w małych miastach i na terenach wiejskich- uwarunkowania sukcesów i niepowodzeń” IFiS PAN, 
Warszawa 2008  
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Bariery te zauważały także same osoby niepełnosprawne wskazując, jak wzrost poziomu ich 

samodzielności był widziany przez rodzinę. Powtarzały się wypowiedzi świadczące o tym, że postawa 

najbliższego otoczenia miała charakter ograniczający, a często nawet zniechęcała do dalszej 

aktywności: 

Ja też musiałem swoim domu udowadniać ze potrafię, ze umiem a teraz się okazuje że umiem 

niektóre rzeczy lepiej niż reszta domowników.(ON) 

Trenerzy samodzielności wskazywali także, że w otoczeniu osób niepełnosprawnych zdarza się lęk 

przed utratą świadczeń rentowych, z których niejednokrotnie rodzina się utrzymuje. Lęk ten sprawiał, 

że osoby z otoczenia zniechęcały osobę niepełnosprawną do aktywności. Widać to w poniższym 

cytacie: 

Ja jeszcze powiem o barierze dosyć dużej: taka barierę stanowi też rodzina często. Bo są takie 

stereotypy mocno zakorzenione i często rodzice nie chcą się też zgodzić aby ich dzieci, które często 

mają socjalne lub jakieś inne świadczenia, żeby poszły do pracy, bo je utracą.(TS) 

Dodatkowo, bariery występują także w szerszym otoczeniu - postawie całej społeczności 

lokalnej. Badanie pokazało, że osoby niepełnosprawne, które mieszkają na wsi niejednokrotnie 

spotykają się ze społecznym ostracyzmem, który bardzo utrudnia samodzielne funkcjonowanie i 

prowadzi do wykluczenia tych osób. Widać to w poniższych cytatach: 

Na wsi ludzie trzymają się z daleka od osób niepełnosprawnych, najlepiej jakby wsadzić ich do 

wagonu i żeby sobie gdzieś pojechali. (ON) 

Na wsi człowiek niepełnosprawny jest trędowaty. (ON) 

Problemem jest również to, że jeżeli osoba jest niepełnosprawna ruchowo, to ludzie, tak jakby 

społeczeństwo, nie każdy ale większość, traktuje tę osobę jako niepełnosprawną pod każdym 

względem jest niesprawna, a to może być osoba bardzo inteligentna i z dużym zasobem wiedzy, a jest 

postrzegana tak jakby upośledzona pod każdym względem, nie tylko ruchowo.(TS) 

Na podstawie analizy wywiadów można, że wspierając osobę niepełnosprawną w procesie 

aktywizacji społeczno-zawodowej, konieczne jest też wsparcie rodziny i społeczności, które 

przyczyniłoby się do zmiany przekonań na temat możliwości osób niepełnosprawnych: 

Przydałoby się wsparcie, żeby ludziom z zewnątrz pokazać, że ci ludzi niepełnosprawni to też 

ludzie.(OON) 
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Bariery tkwiące w samych osobach niepełnosprawnych 

Ostatnim już, ale bardzo ważnym czynnikiem który wpływa na aktywność osób 

niepełnosprawnych są bariery tkwiące w nich samych. Jak pokazały wyniki przeprowadzonych analiz, 

bariery te mają bardzo złożony charakter i dotyczą zarówno lęku przed zmianą swojej życiowej 

sytuacji, jak i brakiem wiedzy o możliwościach związanych z podjęciem pracy, obawą przed utratą 

świadczeń a także bardzo niską wiedzą dotyczącą tego, gdzie i jakie wsparcie w zakresie aktywizacji 

zawodowej można uzyskać. 

Analiza wyników przeprowadzonych wywiadów pokazała, że szczególnie istotnym 

problemem jest lęk przed zmianą i powiązane z nim niskie poczucie własnej wartości.  

Widać to przede wszystkim w wypowiedziach trenerów samodzielności: 

U nas było tak, że uczestnik chodził na szkolenie na palacza, ale się podłamał i nie poszedł na 

egzamin. To takie przerażenie, obawa, że nadchodzi zmiana, jakaś blokada, gdy już się coś dzieje. Nie 

chcą ryzykować.(TS) 

Nie bez znaczenia są także przekonania samoograniczające osób niepełnosprawnych 

wynikające z przekonania, że sam fakt niepełnosprawności uniemożliwia aktywność, w tym przede 

wszystkim aktywność zawodową. W czasie wywiadów często zwracali na to uwagę trenerzy 

samodzielności: 

Mi się wydaje, że przede wszystkim ta zakodowana w głowie niepełnosprawność, jeśli ja mam 

niesprawną rękę, to się do niczego nie nadaje. Nic nie mogę zrobić.(TS) 

Istotnym czynnikiem jest tez niska motywacja do zmiany swojej życiowej sytuacji połączona z 

lękiem przed utratą świadczeń. Wskazywano, że osoby niepełnosprawne bały się, że podjęcie 

zawodowej aktywności będzie się wiązało z utratą renty. Lęk ten wzmacniany był często przez rodziny 

i połączony z brakiem wiedzy o aktywności zawodowej. Dodatkowo, trenerzy samodzielności jako 

istotną barierę aktywności wskazywali wyuczoną bezradność i brak motywacji do zmiany swojej 

sytuacji: 

 To też jest taki brak chęci do nauki dalszej, brak motywacji na dalsze działanie. Ale nie wiem skąd to 

rozleniwienie. Czy to stąd, że już mają ten zasiłek, przyzwyczaili się i tak będą dalej biedować.(TS) 

Analiza wyników badania pokazała, że bardzo dużą barierę w aktywizacji zawodowej osób 

niepełnosprawnych z terenów wsi i małych miast stanowi niski poziom wiedzy o własnych prawach i 
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dostępnym wsparciu. Niepełnosprawni uczestnicy badania wielokrotnie wskazywali, że dopiero dzięki 

uczestnictwu w projekcie dowiedzieli się, że mogą podjąć zatrudnienie.  

Wnioski  

Osoby niepełnosprawne z terenów wsi i małych miast w procesie zawodowej aktywizacji 

natrafiają na szereg barier, które utrudniają im wejście na rynek pracy. Bariery te mają charakter 

zarówno wewnętrzny - związane są z postawą i motywacją do zmiany osób niepełnosprawnych, jak  

i zewnętrzny - ograniczająca aktywność postawa otoczenia, wykluczające podejście do osób 

niepełnosprawnych w społecznościach lokalnych czy niechęć pracodawców do zatrudnienia 

niepełnosprawnego pracownika. Warto zwrócić uwagę na fakt, że chociaż bariery te występują 

niezależnie od miejsca zamieszkania, to na wsiach i w małych miastach są szczególnie widoczne. 

Osoby niepełnosprawne z terenów wsi i małych miast często funkcjonują w małych i zamkniętych 

społecznościach, gdzie z powodu niepełnosprawności skazane są na wykluczenie. Najbliższe 

otoczenie, pozbawione wiedzy i zewnętrznego wsparcia często ogranicza aktywność 

niepełnosprawnych członków rodzin.  

Jednocześnie na podstawie wyników przeprowadzonego badania można wnioskować, że 

istnieją bariery aktywizacji w aktywizacji zawodowej, które są charakterystyczne dla małych miast i 

wsi. Są one związane zarówno z dostępem do wsparcia, w tym przede wszystkim wsparcia 

instytucjonalnego, jak i z funkcjonowaniem i specyfiką lokalnych rynków pracy i postawą 

pracodawców.  

Niewielka liczba ofert pracy i ich małe zróżnicowanie, a także niskie uprzemysłowienie wsi 

sprawia, że znalezienie pracy przez osoby niepełnosprawne z tych terenów jest szczególnie trudne. 

Badanie pokazało, że ofert pracy jest mało i niewielkie jest ich zróżnicowanie, co utrudnia osobom 

niepełnosprawnym wejście na rynek pracy. Problem stanowią także bariery architektoniczne. 

Dodatkowo na problem wpływa niska świadomość pracodawców w zakresie zatrudniania 

osób niepełnosprawnych, uprzedzenia z tym związane i brak wiedzy o tym, jak przeprowadzić taki 

proces i jakie korzyści może to przynieść. Osoba niepełnosprawna jeśli już zostaje zatrudniona to 

najczęściej do prostych prac, niezależnie od tego jakie kwalifikacje i kompetencje posiada.  

Na podstawie przeprowadzonych wywiadów grupowych można wnioskować, że problem ten dotyczy 

zatrudniania wszystkich osób z widoczną niepełnosprawnością. W szczególnie trudnej sytuacji są 

osoby z niepełnosprawnością intelektualną.  
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Wyniki przeprowadzonego badania wyraźnie potwierdziły opisywane w literaturze zjawisko 

pustki instytucjonalnej na wsiach przejawiające się przede wszystkim w ograniczonym dostępie do 

wsparcia instytucjonalnego i niewielkiej wiedzy o tym, z jakiej pomocy i w jakim zakresie można 

skorzystać. Na podstawie przeprowadzonych wywiadów można wnioskować, że problem ten dotyczy 

zarówno samych osób niepełnosprawnych, jak i ich otoczenia rodzinnego.  

Jedyną instytucja, która w świadomości badanych osób świadczy wsparciem osobom 

niepełnosprawnym jest ośrodek pomocy społecznej. Warto wyraźnie zaznaczyć, że wsparcie to ma 

charakter socjalny i nie ma związku z aktywizacją zawodową. Instytucje ulokowane na poziomie 

powiatu (Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Powiatowe Urzędy Pracy) są z perspektywy 

niepełnosprawnych mieszkańców wsi i ich rodzin, instytucjami odległymi, w których nie wiadomo do 

kogo i w jakiej sprawie się zgłosić. Dodatkowo, niejednokrotnie trudno się do nich dostać z racji na 

brak transportu (lub fakt, że transport ten jest niedostosowany). Jednocześnie warto wyraźnie 

podkreślić, że trudności w korzystaniu ze wsparcia instytucjonalnego wynikają także z wciąż 

występujących barier architektonicznych 

Ważnym problemem związanym z wsparciem instytucjonalnym jest mała dostępność wsparcia 

specjalistycznego i dostosowanego do potrzeb wynikających ze specyfiki niepełnosprawności. 

Badanie pokazało, że w instytucjach integracji, pomocy społecznej i rynku pracy brakuje zarówno 

specjalistów, jak i specjalistycznej wiedzy o prowadzeniu aktywizacji zawodowej osób 

niepełnosprawnych. Skorzystanie ze wsparcia psychologicznego czy prawnego często nie jest możliwe 

na terenie gminy lub powiatu, a nawet jeśli jest - specjalistom brakuje wiedzy związanej  

z niepełnosprawnością i aktywizacją zawodową.  

Na podstawie wyników przeprowadzonych analiz można wnioskować, że szczególnie duży  

i ważny problem stanowi słabe skomunikowanie wsi i małych miast z większymi ośrodkami. Brak 

możliwości dojazdu do miasta powiatowego czy innego miasta w regionie w praktyce oznacza 

utrudniony dostęp do opisanego wyżej wsparcia instytucjonalnego, a także sprawia, że trudniej jest 

znaleźć pracę. Na podstawie wyników przeprowadzonego badania można wnioskować, że to właśnie 

konsekwencje słabego skomunikowania wsi i małych miast stanowią jeden z najbardziej 

specyficznych problemów w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich.  

Podsumowując, przeprowadzone wśród niepełnosprawnych mieszkańców wsi i małych miast, 

ich otoczenia i pracowników lokalnych instytucji badanie pokazało, że aktywizacja zawodowa osób 

niepełnosprawnych mieszkańców tych terenów jest szczególnie trudna. Niwelowanie barier 
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aktywizacyjnych wymaga kompleksowego i skoordynowanego wsparcia, które uwzględnia specyfikę 

tych obszarów. Wsparcie takie powinno obejmować zarówno kompleksowy pakiet wsparcia 

skierowany bezpośrednio do osób niepełnosprawnych, jak i ich otoczenia. Powinny być także 

prowadzone działania związane z podniesieniem wiedzy i świadomości w zakresie prowadzenia 

działań aktywizacyjnych wśród pracowników instytucji. W procesie aktywizacji osób 

niepełnosprawnych z terenów wsi i małych miast powinno być także uwzględniona praca  

z pracodawcami mająca na celu zmianę postaw i zwiększenie wiedzy o zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych.  

 


