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PRACA 

Zatrudnienie za wynagrodzeniem (wartość mierzalna) 

Działalność, podczas której wytwarzane jest coś, co ma wartość dla innych ludzi (wartość 

społeczna i psychologiczna) 

Poszukiwanie znaczenia dnia codziennego, chleba powszedniego, uznania i pieniędzy, a także 

wyzwań (podejście humanistyczne)  

Wyprawa po sens życia raczej niż powolna śmierć i egzystencja od poniedziałku aż do piątku. 

------------------------------ 

Dlaczego powinno się podkreślać element „pracy” w rehabilitacji? 

• Praca jest uważana za nieodzowny i terapeutyczny element zarówno w:  

 przetrwaniu fizjologicznym,  

 jak i samopoczuciu psychicznym ludzi we współczesnych społeczeństwach. 

 

 Praca zarobkowa 

 Perspektywy rozwoju kariery 

------------------------------ 

Zatrudnienie: Perspektywa globalna - Międzynarodowa Organizacja 
Pracy 

•Głównym wyzwaniem globalnym na początku XXI wieku jest:  

 zapewnienie ludziom na całym świecie godnej pracy w warunkach sprawiedliwości, 

bezpieczeństwa i poszanowania 

 czyli wyciągniecie z biedy 1,2 miliarda ludzi, którzy żyją poniżej progu ubóstwa 

•Zatrudnienie jest podstawowym elementem walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, jak 

było to podkreślane podczas Światowego Szczytu na rzecz Rozwoju Społecznego w 1995 r. 

------------------------------ 

Zatrudnienie: Perspektywa globalna - Międzynarodowa Organizacja 
Pracy 

• Produktywne zatrudnienie to podstawowe prawo indywidualne, ponieważ nie tylko przynosi ono 

płacę, ale jest również wyrazem samospełnienia i godności. 

 Wybrane kryteria produktywnego zatrudnienia; 

 polityka pracy wrażliwa na problematykę płci i rasy,  

 przedsiębiorczość i inwestycje w aktywa,  

 skupienie na edukacji kobiet, osób niepełnosprawnych i grup w trudnym położeniu... 

 integracja kwestii gospodarczych, społecznych i środowiskowych w strategię 

zrównoważonego rozwoju opartą na szerszej i dłuższej perspektywie  

 Godna praca jako czynnik produktywny 



------------------------------ 

MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA 

------------------------------ 

Możliwość zatrudnienia 

 

Możliwość zatrudnienia to zdolność osoby do funkcjonowania w konkretnym zawodzie albo 

sytuacji zawodowej.  

 

Ogólne umiejętności sprzyjające zatrudnieniu 

 

Szczegółowe umiejętności sprzyjające zatrudnieniu 
------------------------------ 

Ogólne umiejętności sprzyjające zatrudnieniu 

• Między innymi:  

 Dbanie o wygląd i higienę 

 Frekwencja  

 Punktualność  

 Świadomość bezpieczeństwa  

 Tolerancja na frustrację  

 Wytrzymałość w pracy  

 Związki ze współpracownikami,  

 Związki z przełożonymi,  

 Wydajność  

 : Jakość  

 : Ilość  
• Te umiejętności nie są przypisane do jednego zawodu.  

• Mówi się, że takie zachowania, znane również pod nazwą ogólnej osobowości zawodowej 

(General Work Personality), są wymagane w każdym zawodzie  

• Zachowanie w tych obszarach umiejętności jest ważne podczas przewidywania zachowania w 

pracy. 

------------------------------ 

Szczegółowe umiejętności sprzyjające zatrudnieniu 

 Między innymi: inteligencja, uzdolnienia, osiągnięcia, temperament i zdolności fizyczne.  

 Znane są też pod nazwą zachowania maksymalnego.  

 Zwykle mierzy się je testami inteligencji i osiągnięć.  

 Zdolności fizyczne mogą być oceniane na podstawie analizy zawodowej, rozwoju podczas 

terapii zajęciowej i badań lekarskich.  

 Zachowania te można mierzyć też technikami nie-testowymi, takimi jak wywiad czy 

symulowane lub autentyczne zadania w pracy.  

------------------------------ 

Możliwość umieszczenia na miejscu pracy 

Możliwość umieszczenia na miejscu pracy to szanse osoby, z jej własnymi zaletami i wadami, do 

znalezienia zatrudnienia po wzięciu pod uwagę obecnych opcji na rynku pracy (uzyskanie pracy) 

oraz do utrzymania pracy.  



 

Nie ma ona zbyt wiele wspólnego z umiejętnością wykonywania pracy.  

------------------------------ 

MOŻLIWOŚCI 

------------------------------ 

Możliwości: Globalne 

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych  

Rehabilitacja w środowisku lokalnym (Community-based rehabilitation, CBR) 

Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP): Rehabilitacja zawodowa i zatrudnienie (konwencja nr 

159): MOP (1983)  

Międzynarodowa klasyfikacja funkcjonowania, niepełnosprawności i zdrowia (ICF): Światowa 

Organizacja Zdrowia (2001)  

Światowy raport o niepełnosprawności, WHO 

------------------------------ 

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych 

Konwencja 
158 sygnatariuszy spośród 193 krajów ONZ  

150 krajów ratyfikowało Konwencję 

 

Protokół fakultatywny  
92 sygnatariuszy  

84 kraje ratyfikowały 

------------------------------ 

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych 

• Niepełnosprawność to zarówno przyczyna, jak i konsekwencja ubóstwa. 

 Około 80% osób niepełnosprawnych na świecie: 

 żyje w krajach o niskim dochodzie  

 doświadcza niekorzystnych warunków społeczno-gospodarczych oraz spotyka 

się z negowaniem ich praw. 

 

• W Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych podkreśla się znaczenie włączania 

kwestii niepełnosprawności do odpowiednich strategii zrównoważonego rozwoju, jako ich 

integralnej części. 

• Niezbędne jest zwrócenie uwagi na zdrowie i jego społeczne wyznaczniki.  

• Artykuł 27: Praca i zatrudnienie 

------------------------------ 

Możliwości: Poziom krajowy, stanowy, lokalny 

• Ustawy federalne  

 Ustawy o pracy 

 Ustawy o opiece społecznej  

 Ustawy o wynagrodzeniu pracowników  

 Ustawy związane z niepełnosprawnością  

 Przepisy regulujące powrót do pracy  

• Prawo stanowe  



• Lokalne przepisy i regulacje  

------------------------------ 

Wyzwania 

------------------------------ 

ŚWIATOWY RAPORT O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI: PERSPEKTYWA WHO 

• Całkowita liczba ludności  = 7 mld  

• Osoby niepełnosprawne  = 1 mld  

(w tym 200 mln dzieci)  

• Niepełnosprawni w każdym kraju = ok. 15%  

• Ok. 20% najuboższych ludzi na świecie jest w jakiś sposób niepełnosprawnych.  

• Liczba osób niepełnosprawnych rośnie w wyniku oddziaływania takich czynników jak:  

 Wzrost liczby ludności 

 Starzenie się  

 Wojna  

 Postęp medyczny, który pomaga zachować i przedłużyć życie.  

• Czynniki te tworzą znaczące zapotrzebowanie na usługi ochrony zdrowia i rehabilitacyjne. 

(WHO, 2011) 

------------------------------ 

Przyczyny niepełnosprawności 

 Pojawienie się nowych chorób i innych przyczyn upośledzeń, takich jak HIV/AIDS, stres, 

alkoholizm i zażywanie narkotyków. 

 Wzrost długości życia i liczby osób starszych.  

 Przewidywane zwiększenie liczby niepełnosprawnych dzieci w ciągu najbliższych 30 lat, 

szczególnie w krajach rozwijających się, z powodu niedożywienia, chorób, pracy dzieci i 

innych przyczyn.  

 Konflikty zbrojne i przemoc 

 Na jedno dziecko zabite podczas konfliktu zbrojnego przypadają 3, które doznały 

obrażeń i stały się stale niepełnosprawne.  

 W niektórych krajach aż 25% przypadków niepełnosprawności jest wynikiem 

obrażeń i przemocy. 

------------------------------ 

2 GŁÓWNE WYZWANIA 

#1. Wysokie bezrobocie osób niepełnosprawnych 

 Niewystarczający dostęp osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i usług 

umieszczania. 

 Ocena zawodowa i psychologiczna  

 Budowanie umiejętności i wsparcie pedagogiczne  

 Rozwój zawodowy i umieszczanie  

 Konsultacje z pracodawcami  

 Rozszerzone usługi po okresie zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych i pracodawców 

 

#2. Profesjonalne przygotowanie instytucji świadczących usługi rehabilitacji zawodowej 
------------------------------ 



Zatrudnienie: Konieczne i możliwe 

• Osoby niepełnosprawne mogą wykonywać prawie wszystkie zawody, a w odpowiednim 

środowisku większość osób niepełnosprawnych może być produktywna.  

• Artykuł 27 Konwencji ONZ o Prawach Człowieka podkreśla „prawo osób niepełnosprawnych 

do pracy, na zasadzie równości z innymi osobami; obejmuje to prawo do możliwości zarabiania na 

życie poprzez pracę swobodnie wybraną lub przyjętą na rynku pracy oraz w otwartym, 

integracyjnym i dostępnym dla osób niepełnosprawnych środowisku pracy”.  

• Czynniki, które mają wpływ na uczestnictwo osób niepełnosprawnych w rynku pracy: 

 różnice w produktywności 

 dyskryminacja i uprzedzenia  

 czynniki odstraszające w postaci systemów świadczeń z tytułu niepełnosprawności 

------------------------------ 

Interakcja koncepcji ICF 2001 

Stan zdrowia (zaburzenie/choroba) 

 

Struktury i funkcje ciała (upośledzenia) <=> Aktywność (ograniczenia) <=> Uczestniczenie 

(restrykcje) 

 

Czynniki środowiskowe  Czynniki osobiste 

------------------------------ 

Diagram modelu ICF wg Światowej Organizacji Zdrowia 

 

Struktury i funkcje ciała (upośledzenia)  

Aktywność (ograniczenia) 

Uczestniczenie (restrykcje) 

Czynniki środowiskowe  

Czynniki osobiste 

Środowisko fizyczne 

Środowisko społeczne 

------------------------------ 

WYNIKI REHABILITACJI 

 

Zawodowe Niezawodowe 

Praca Aktywność życiowa 

POZNANIE ZAWODOWE  

 Doradztwo/Zaangażowanie 

 Umiejętności/Poznawanie 

AKTYWNOŚĆ EDUKACYJNA  

 Naukowa 

 Techniczna 

ŻYCIE DOMOWE  

 Pranie 

 Przygotowywanie posiłków  

 Zakupy  

 Dbanie o dom  

 Rodzicielstwo  

 Zarządzanie finansami  

 Kontakt z innymi  

ZARZĄDZANIE CZASEM WOLNYM 

 Uczestniczenie 

TRANSPORT  



 Szkolenie kierowców 

 Prowadzenie samochodu 

 Wykorzystywanie zasobów  

DBANIE O ZDROWIE  

 Własne zdrowie 

 Umiejętności 

 

------------------------------ 

Usługi rehabilitacji zawodowej 

 Ocena i ewaluacja zawodowa  

 Dostosowanie do pracy  

 Technologie wspomagające  

 Doradztwo i wsparcie zawodowe  

 Podejmowanie decyzji związanych z pracą i identyfikacja potrzeb interwencji, dają w 

rezultacie pozytywny rozwój kariery  

------------------------------ 

Usługi transformacji zawodowej 

• Transformacja szkoła - praca  

• Transformacja szkoła - instytucja szkolnictwa wyższego – praca 

 

• Budowanie kariery 
------------------------------ 

PODEJŚCIA DO UMIESZCZANIA W MIEJSCU PRACY 

Strategie interwencyjne w rehabilitacji zawodowej  

1. Umieszczanie skupione na osobie 

2. Selektywne umieszczanie  

3. Zatrudnienie wspierane  

4. Program Projects with Industry 

5. Samozatrudnienie/zakładanie przedsiębiorstwa  

6. Umieszczanie z perspektywy podaży/popytu  

7. Systemowe podejście do umieszczania (Systems Approach to Placement – SAP) - model 

holistyczny 

------------------------------ 

Schemat SAP 

[grafika] 

------------------------------ 

SAP: 2 NARZĘDZIA 

Diagnostyka i terapia:  

SAMOOCENA STUDENTÓW I TERAPEUTÓW  

- dla osób zawodowo zajmujących się rehabilitacją 

 

OCENA PRZYSWAJANIA I EWALUACJA WYNIKÓW  

- dla osób niepełnosprawnych 

------------------------------ 



Docelowe zachowanie w pracy 

Ogólna osobowość zawodowa (General Work Personality) 

Zainteresowania i potrzeby zawodowe 

Osoby niepełnosprawne 

Szczegółowa osobowość zawodowa (Specific Work Personality) 

Zachowania psychologiczne, społeczne i środowiskowe 

Możliwość umieszczenia 

------------------------------ 

Satysfakcja z pracy i poziom zadowolenia 

Czynniki satysfakcji z pracy:  

 Potrzeby i wartości  

 Osobowość i zainteresowania. 

Czynniki poziomu zadowolenia z pracy:  

 Ogólne możliwości zatrudnienia  

 Konkretne możliwości zatrudnienia  

 Możliwości umieszczenia 

------------------------------ 

Zmodyfikowana teoria przystosowania zawodowego z Uniwersytetu w 
Minnesocie 

Satysfakcja z pracy (powiązanie potrzeb ze wzmocnieniami) 

Poziom zadowolenia z pracy (powiązanie umiejętności z wymaganiami) 

 

Niezgodność powiązań  Niezgodność 

 

Rezygnacja  Staż pracy Zwolnienie 

------------------------------ 

Czynniki napędzające zmiany rynkowe 

 Globalizacja rynków  

 Postęp technologiczny  

 Zmiana zapotrzebowania klientów  

 Zmieniająca się struktura handlu  

 Zmieniające się trendy demograficzne  

 Polityka państwa  

 Zmiany wymaganych umiejętności i zadań w poszczególnych zawodach 

------------------------------ 

Wyzwania 

Profesjonalne przygotowanie personelu, który świadczy usługi osobom niepełnosprawnym:  

 Doradcy rehabilitacyjni  

 Psychologowie prowadzący  

 Lekarze dla niepełnosprawnych  

 Specjaliści w dziedzinie umieszczania zawodowego  

 Specjaliści w dziedzinie pracy chronionej  

 Opiekunowie zawodowi  

 Specjaliści w dziedzinie technologii wspierających  



 Instruktorzy orientacji i mobilności  

 ………………  

 Zwiększenie możliwości zatrudniania i umieszczania osób niepełnosprawnych 

 Zwiększenie wyników zatrudnienia 

 Podniesienie jakości życia 

------------------------------ 

Wyzwania 

• Rozwój programów naukowego i zawodowego przygotowania na uczelniach wyższych: 

 Certyfikaty 

 Dyplom licencjata 

 Stopień magistra 

 Stopień doktora  

• Stworzenie Biura ds. osób niepełnosprawnych w instytucjach szkolnictwa wyższego  

• Infrastruktura badawcza oparta na danych naukowych 

------------------------------ 

Standardy szkoleniowe dla specjalistów w dziedzinie rehabilitacji 
zawodowej 

• Istnieje pozytywna korelacja pomiędzy poziomem przygotowania zawodowego specjalistów w 

dziedzinie rehabilitacji zawodowej i jakością wyników takiej rehabilitacji/poziomem 

zadowolenia klienta z usług.  

 - Rozwój programów akademickich, w których można uzyskać stopnie naukowe: licencjata, 

magistra, doktora 

 

• Akredytacja: Celem akredytacji jest zapewnienie, że programy i instytucje kształcące na 

poziomie uniwersyteckim świadczą usługi edukacyjne akceptowalnej jakości.  

 - Agencje akredytacji tworzą kryteria oceny i przeprowadzają ewaluację, aby sprawdzić, czy 

kryteria te są spełniane. Agencje „akredytują” instytucje i/lub programy, które zwrócą się do agencji 

o przeprowadzenie ewaluacji i spełnią jej kryteria. 

------------------------------ 

Standardy programów studiów: Licencjat z usług rehabilitacyjnych 

• Przegląd typów niepełnosprawności 

 Fizyczna, intelektualna, poznawcza, choroby umysłowe, uzależnienia, zaburzenia zmysłów, 

wrażliwość chemiczna i inne upośledzenia. 

 Silne i słabe strony procesu diagnostycznego  

 Zindywidualizowana odpowiedź i oddziaływanie (niepełnosprawność a upośledzenie) 

• Teoretyczne modele niepełnosprawności 

 Ekologiczny  

 Model niezależnego życia  

 Model medyczny  

 Konstrukcja społeczna  

 Sprawiedliwość społeczna 

• Definicje niepełnosprawności i ich oddziaływanie 

 Prawna  

 W systemie świadczenia usług publicznych  

 Osobista  

 Kulturowa 

• Środowisko 



 Wymagania i bariery architektoniczne 

 Technologie adaptacyjne  

 Systemy wsparcia (np. tłumacze, osoby czytające, przewodnicy, osobiści asystenci) 

------------------------------ 

Standardy programów studiów: Licencjat z usług rehabilitacyjnych 

 

• Życie z niepełnosprawnością 

 Kto żyje, kto umiera, a kto płaci za niepełnosprawność 

 Wpływ na osobę, rodzinę i społeczeństwo  

 Modele niepełnosprawności oparte na zdrowiu i samopoczuciu  

 Obecne/przyszłe trendy i kwestie 

• Bariery w podejściu do osób niepełnosprawnych  

• Wyzwania systemowe i niekorzystna sytuacja gospodarcza osób niepełnosprawnych  

• Kulturowe odpowiedzi na niepełnosprawność 

 Kultura dominująca: Osoba, rodzina, społeczeństwo 

 Odpowiedzi wielokulturowe (związane np. z rasą, pochodzeniem, religią, wiekiem, płcią, 

orientacją seksualną oraz połączeniami kultur czy orientacji)  

 Kultura niepełnosprawności 

• Zatrudnienie: Znaczenie gospodarcze 

 Znaczenie kulturowe  

 Znaczenie osobiste  

 Bariery i ułatwienia systemowe 

• Wpływ urazów 

• Teorie odporności 

• Życie, nauka, praca, zabawa i życie społeczne z niepełnosprawnością 

------------------------------ 

Ogólne wymagania programu studiów: Magister doradztwa 
rehabilitacyjnego 

• Tożsamość zawodowa i etyczne zachowanie  

• Psychospołeczne aspekty niepełnosprawności i różnorodność kulturowa  

• Rozwój człowieka  

• Teorie i techniki w doradztwie  

• Dynamika pracy z grupami i rodzinami  

• Ocena i ewaluacja rehabilitacji  

• Ewaluacja badań i programów  

• Medyczne, funkcjonalne i środowiskowe aspekty niepełnosprawności  

• Usługi rehabilitacyjne, psychologiczne oraz podobne  

• Teorie rozwoju kariery i zatrudnienia  

• Doświadczenia kliniczne (w sumie 700 monitorowanych godzin zegarowych) 

------------------------------ 

Certyfikaty i licencje 

• Certyfikaty zawodowe - poziom krajowy 

• Licencje zawodowe - poziom stanowy  

• Odnowienie - okresowe, poprzez zdobywanie jednostek kształcenia ustawicznego jako dowodów 

na ciągłą naukę, aby zapewnić odpowiednie kwalifikacje do wykonywania zawodu lub zadania. 

Na przykład w USA: 

• Certyfikowany doradca rehabilitacyjny - Certified Rehabilitation Counselor (CRC)  



• Licencjonowany doradca rehabilitacyjny - Licensed Rehabilitation Counselor (LRC)  

• Licencjonowany doradca zawodowy - Licensed Professional Counselor (LPC)  

• Licencjonowany doradca w zakresie zdrowia umysłowego - Licensed Mental Health Counselor 

(LMHC) 

 

------------------------------ 

Teoria    Badania   Praktyka 

 --> Lepsze wyniki rehabilitacji  Lepsze możliwości zatrudnienia 

 

------------------------------ 

RI to 7 komisji i sieć ekspertów w około 100 krajach  

RI może w następujący sposób udzielić pomocy w sprostaniu wyzwaniom związanym z 

wdrażaniem Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych: 

• Wsparcie techniczne  

• Konsultacje  

• Edukacja  

• Szkolenia  

• Monitorowanie 

 

 


