














do pracy, zurięęk przyczyno\Ą/y niezdolnoŚci do pracy lub śmrerci z określon1t*6,

okolicmościami, ffwałośó lub przewidyrlvany okres niezdolności do samodzielnej ę1
rystencji oraz ewentualną celowość przekwalifikowania zawodowego.

2.3. Niepełnosprawni na rynku pracy - skala zjawiska

osoby niepełnosprawne na n/nku pracy nie mają t'przywilejowanej p9zy:{

Jak infońuj e biuro Pełnomacnika Rządu ds. osób Niepełnospralwych" , w Ż0t?.:

aktywnych zawodowo było L7,4%o osób niepełno9B3wnyc]r w wieku 15 lat i wi
cej. Zdaniem specjalistów tej instytucji, od 2007 r. odnotowuj: s.'ę ą1Ę
wzrost wspołczynnika aktywności zawodowej i wskźnika zatrudnienia osób ni
pełnosprawnych, szczególnie w wieku produkcyjnym . Zau'waza1aoni, ze
gay * Ż007 r. współczynnik aktywności zawodowej osób niepełnosp
ń wieku produkcyjnym wynosił Ż2,6yo, to w 20l1 r. odnotowano 26'4Yo. G
cieszyć może rośnący wskaznik aktywnych zawodowo niepełnospra1nych.
wartó nvrócić uwagę, ze jest on wciąż niżsry w porównaniu do danych kra}

UE, gdzie szacuje się' że alclywni stanowią ok. 4Iyo"" '

Badanie Akwności Ekonomiczłzej Ludności za I i II hpartał 2012
że wśród osób niepełnosprawnych powyzej 16. roku Ęcia znalazło się 585

osób akĘwnych zawodowo oraz 2789 Ęs osób biernych zawodowo. w g
aktywnych zawodowo największy odsetek to osoĘ praĄąc9 w pełnym wy
rue'czaśu pracy (62%io). Mniej Licznągrupę stanowią osoby niepeŁrosprawne
cujące w niepełnym wymiarze czasu pracy (23%)- W grupie tej nrajdują się
osoby bezrobotne (1 5oń)'' .

Bierni zawodowo to ludzie, którzy nie poszukująpracy. w I i II póhczu 20l
w gnrpie tej majdowało się więcej kobiet (1452 tys.) niż mężcryrct (1337 tys.)'

tońait, zarówno kobiety (884 tys.), jakimężczyzni (854 Ęs-) jako głównątr

czynę bierności zawodowej podawali fakt występowania niepełnosprawności
ch-oroby'o. W grupie bezrobotnych osób niepełnosprawnych największy ods

stanowiąci, którzy chcąwrócić do pracy po przerwie (48%). osoby, które s

pracę i posz,ukująnowej, stanowią39% tej grupy' za9 npjmnigjszy odsetek
tl ąntr2) aT_:---j_^_: __^^_-łentująii' któoy szŃają pracy po raz pierwszy (I3o/,)". Najwięcej pracuj

mężiryzn i kobięt niepehrosprawnych 4pajduje zatrudnienie w obszarze
cTym oraz przetwórstwi e przemysłow;m'".

Woj ciech atrębski, Kątąrzyna Mariańczyk

z| Biuro Pehomocnika Rządu ds. osób NĘefonsprawnych (2013). http//www
gov.pVniąelnosprawnosc-włiczbach_/rynek-pracy/.
22 Najmiec A-, Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy w państwach Unii
Warszawa 2007.23 Badanie AkĘwności Ekonomiczłlej Ludności za I i II kwartał 2012,B^EL, tabela 6.1

internetowe 20 1 3, http://www.stat.gov.pVgus I 5840 
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3. EfekĘwność rehabilitacji zawodowej

Rehabilitacja w naszym kraju ma wieloletnie traĄcjer"oąr9mny dorobek i do_

świadczenie. ń.1 kor""nie sięgają Szesnastęgo stuleciaz7.. Mówi się nie Ę1ko
rv kraju, ale i na święcie o poritilf szkole rehabilitacji . Za jej twórców uważa się

p.ofesoiow, W. Degę, tvt. weissa i A. Hu1ka28. Dęfiniowano ją jako proces me'
'dyczno-społeuny, 

t tiry dąży do zapałnienia osobom niepełnosprawnym godzi'

vłego życia , prrruri, pi4t""rrósci społecznej i bezpieczeństwa społecznego

ori, ,ido.oleiia2g. wyiraóowanie tej defrnicji było zapowi9dzią zmiany para-

dygmatu w uprawianiu rehabilitacji. Rezygnowano z .ograniczania 
rehabilitacji

tvr[o oo działino charakterze medyczrrym (1eczniczy|}) na rzecz postrzegania jej

iako procesu wielowymiarowego (wieloaspektowego)'"'

Dokonując przeglądu współczesnych badań i analiz na temat rehabilitacji

z punktu *i.ń"niu p.y.t'otogii, otrębsi.i3i stwierdził, że w pracach wielu autorów

znajduje się cĄ 
'ź.i"g 

pro|ozycji ujmowania, definiowania, opisywania i wyja_

śniania zjawiska niepe"łnosiru*oós"i w ogóle i w poszczególnych kategoriach

niepełnosprawności: funkcjonowania osoby niepełnosprawnej, sposobów. raclze-

nia sobie bsoby z niepełnośprawnością skutkow niepełnosprawności danej osoby

dla jej rodzinyi otocżenia qpołecmego, miejscai roli psychologii w realizacji te-

go p'|.".r' oiaz podstaw tebretycznlch i kónsekwencji praktyczrych określonej

órganizacji i przebiegu wieloaspektowego procesu rehabilitacji.

3.1'. Przesłanki i wskazówki dla organizacji prakfyki
rehabilitacji zawodowej

Nai częściei, z godnie z o gólną definicj ą podawaną w Ency kl op edy c z nym s ł ow -

,n iŻńEititi'citY', rehabili]ację .o^*ie iię jat<o: złożony _proces obejmujący

oddziaĘ.vlaniaiecznicze, społeózne i zawodowe,-a.Y pf'Łp.adku dziecka - peda-

gogiczrie' zmierzające do prąrwrócenia sprawności i umożliwienia samodzielne-
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27 Haftek J., Aktualne zagadnienia komplelłsowej rehabilitacji,w: T. KasperczyĘ red', Rehąbili-

tacja medyczna i społeczna, Kraków 1004, s. 73*84.
* " tvtaie*.t i T., aehabrlłacia zawodowa osób niepehtosprawnych, \7rs7ya 1995: Wojasiak E''

Rehabilińcja orab ,t"p"łriiprawnych _ założenia i"rre$"rr" i !zia!1l1tos^c 
praktyczna, w: J' Pan-

czyk, rcó.'"Rocznikt Pźdago*iki Spźcjalnej, Warszawa 1997, s. 297-311; ossowski R., Teoretyczne

t pro.ktycrne podstawy reiaĘłktaćił,byógoszcz 1999; Skwarz A', Majcher P.,.Polska szkoła rehabi-

tirąi'-i"i wórcy, kontyruuto,zy zało*nń organizacyjne,w: E. Rutkowską rcd, RehabilitaĘa i pielę'

gno*arił orób ii."p"łnorpro*iyrł, Lublin {oaz, 
'. 

gt-gą; A. Kabsch, Współczesne poglądy 7a 17

iabilitację komplilrsowĘ , s*i"ti" Karty '200b WHo. Systemowe ujęcie rehabilitacji w świetle

,o-ei n*ytrlror;i Niepiłnosprawności |łHo,,}ostępy Rehabilitacji'', xv, 2 (2001)' s. 7i-84.
29 Kabsch A.' Współczesne poglądy na rehabilitację"', op' cit', s'79'
30 Ossowski R., ieoretyczne i praktyczne podstawy rehabilitacji,Bydgoszcz 1999.
3l otrębski W ', Interakcyjny model'.-, op. cit-, s. 32'
32 Encyklopedyczny słownik rehabilitacji, Warszawa 1986' s' 263'










































