
 

 

 

 

 

Kamila Marciniak 
 

 

 

 

 

 

Sytuacja społeczno – ekonomiczna rodzin  

z dzieckiem niepełnosprawnym 
(analiza na podstawie badań własnych) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

WSTĘP……………………………………………………………………………………….3 

Cel i zakres pracy…………………………………………………………………………….5 

Analiza na podstawie badań własnych……………………………………….5 
1.Charakterystyka uczestników badania………………………………………………………6 

2.Analiza wyników badań……………………………………………………………………..8 

3.Wnioski z badań…………………………………………………………………………….21 

Podsumowanie……………………………………………………………………………….22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

WSTĘP 

 

 Aby dokładnie omówić temat podjętej przeze mnie pracy należy rozpocząć od 

wyjaśnienia podstawowych pojęć, którymi będę się posługiwać w tej pracy. 

Najważniejszym pojęciem jest niepełnosprawność. Jest to stan osób, które na 

wskutek odchylenia poziomu fizycznego, psychicznego, społecznego mają trudności 

i ograniczenia w rozwoju i funkcjonowaniu. Niepełnosprawność nie jest już 

rozumiana tylko jako skutek choroby czy urazu. Jest ona przede wszystkim 

rezultatem barier, na jakie napotyka w społeczeństwie osoba z niepełnosprawnością. 

Wyróżniamy dwa modele niepełnosprawności : medyczny i społeczny. Model 

medyczny traktuje problemy, na jakie napotykają osoby z niepełnosprawnością, jako 

bezpośrednią konsekwencję ich choroby czy uszkodzenia. Model społeczny jest 

wtedy gdy niepełnosprawność powstaje wskutek ograniczeń doświadczanych przez 

osoby nią dotknięte, takich jak indywidualne uprzedzenia, utrudniony dostęp do 

budownictwa użyteczności publicznej, niedostosowany system transportu, 

segregacyjna edukacja, rozwiązania na rynku pracy wyłączające z niego osoby 

niepełnosprawne. 

 O tym jak przebiegnie życie człowieka niepełnosprawnego, jak ukształtuje się 

jego biografia, decyduje w pewnej mierze on sam, gdy w pełni uświadomi sobie 

swoje ograniczenia i możliwości (pewne kategorie niesprawności uniemożliwiają 

pełną świadomość własnej sytuacji). To w jaki sposób swoje możliwości i trudności 

będzie spostrzegał, rozumiał, jaki  im nada sens, o tym w znacznej mierze decyduje 

środowisko społeczne, w którym niepełnosprawnemu przyszło żyć i rozwijać się.  

 Wśród wielu różnorodnych oddziaływań społecznych szczególne miejsce 

przypada rodzinie. W niej rodzi się dziecko niepełnosprawne lub staje się nim w 

pewnym momencie życia. Wtenczas jego rodzice z pewnością przechodzą ten 

bolesny proces uświadamiania sobie tego faktu. W rodzinie także  samo dziecko uczy 

się żyć oraz walczyć z ograniczeniami. Tu ważni są dla niego rodzice, przyjaciele 

domu czy sąsiedzi, którzy tworzą jego pierwotny mikroświat. Te przeżyte 

doświadczenia wyniesione z tego mikroświata przenosi w dalszy etap swojego 
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niełatwego życia. Środowisko rodzinne w życiu człowieka niepełnosprawnego jest tu 

nie do zastąpienia. Współczesne koncepcje rehabilitacji postulują konieczność 

wychowywania dziecka niepełnosprawnego w jego naturalnym środowisku 

rodzinnym, a nie rehabilitację w warunkach instytucjonalnych. Jest tu także duże 

wskazanie na wszechstronne wspomaganie rodzin posiadających dzieci 

niepełnosprawne, ponieważ ich sytuacja jest bardzo odmienna od tej, w jakiej 

funkcjonują rodziny z dziećmi pełnosprawnymi.  Jednak realizacja tego jest jeszcze 

we współczesnym świecie trudna i złożona.  

 Rodzina to pierwsze i podstawowe środowisko rozwoju małego człowieka. Jej 

oddziaływanie na rozwój dziecka dokonuje się głównie poprzez dostarczanie wzorów 

i standardów wykonywania czynności i zachowania się, zaspokajanie potrzeb 

dziecka, stymulację jego rozwoju poznawczego czy wreszcie przekazywanie mu 

wzorów opracowywania i interpretacji doświadczeń, które nabywa. 

 

 

Chciałabym przybliżyć w swojej pracy,  na czym polega ta szczególna sytuacja 

rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne. Myślę tu o sytuacji społecznej jak i 

ekonomicznej tychże rodzin. Spróbuję w swojej pracy znaleźć odpowiedź na 

nurtujące pytanie wielu z nas: Czy sytuacja społeczno – ekonomiczna rodzin z 

dzieckiem niepełnosprawnym jest dla nich poważnym problemem?  

Skupiłam się na sytuacji społecznej, ekonomicznej rodzin wychowujących 

dzieci niepełnosprawne. Mam nadzieję, że uzyskując wiele informacji od samych 

rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym nakreśliłam najważniejsze problemy 

dotykające tych rodzin, według ich opinii wyrażonej w opracowanym przeze mnie 

kwestionariuszu ankiety zawierającym listę pytań, które pozwoliły mi na 

potwierdzenie hipotezy oraz rozstrzygnięcie problemów moje pracy dyplomowej.  

Za umożliwienie zebrania niezbędnych materiałów badawczych  składam 

ogromne podziękowania właśnie wybranej grupie rodziców wychowujących  dzieci 

niepełnosprawne.  

 

 



 5 

Cel i zakres pracy 

 

Przedmiotem niniejszej pracy jest sytuacja rodzin posiadających dziecko lub 

dzieci  niepełnosprawne. W związku z tym dla określenia tematu niezbędne wydaje 

się określenie wagi i znaczenia społeczno – socjologicznego danej problematyki, 

problemów jakie wskazują rodziny wychowujące dzieci niepełnosprawne. 

 

Za cel swojej pracy uznałam: 

• poznanie i zdiagnozowanie sytuacji społeczno- ekonomicznej rodzin z 

dzieckiem niepełnosprawnym 

• poznanie i zdiagnozowanie najważniejszych problemów dotykających rodziny 

z dziećmi niepełnosprawnymi 

• zdiagnozowanie postaw dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców w kontaktach 

z otoczeniem społecznym 

 Analiza na podstawie badań własnych 
 

    W rozdziale tym mam zamiar zaprezentować wyniki badań 

przeprowadzonych wśród  rodziców wychowujących dziecko niepełnosprawne. 

Badania te dotyczyły sytuacji społeczno – ekonomicznej rodzin z dzieckiem 

niepełnosprawnym.  

 

Zgromadzony materiał badawczy koncentrował się wokół następujących 

problemów: problemu głównego: 

Czy sytuacja społeczno- ekonomiczna rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym jest 

dla nim poważnym problemem? 

oraz problemów szczegółowych: 

 1. Czy system edukacji jest odpowiednio przygotowany na wspólną edukację 

dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych? 

 2. Czy system opieki socjalnej i rehabilitacyjnej państwa w stosunku do dzieci 

niepełnosprawnych jest zadowalający dla rodziców? 
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3 Czy działania/ lub brak działania mającego na celu pomoc ze strony władz 

państwowych i instytucji samorządowych są największą bolączką rodziców 

niepełnosprawnych dzieci? 

4 Czy  życie z dzieckiem niepełnosprawnym przyczynia się do polepszenia relacji 

rodzinnych? 

 

 1.Charakterystyka uczestników badania 

  Badania zostały przeprowadzone w kwietniu 2009 roku wśród 

grupy liczącej 22 osoby. Byli to rodzice, którzy wychowują dzieci niepełnosprawne. 

Osoby te wyraziły zgodę na udział w badaniu. Ich zadanie polegało na wypełnieniu 

kwestionariusza ankiety, w którym zawarte zostały pytania wraz z objaśnieniami. 

Wśród 22 osób biorących udział w badaniu wszystkie osoby były kobietami. Stan 

cywilny przedstawia się następująco: 17 kobiet zamężnych (77%), 1 panna(5%), 2 

wdowy (9%), 1 rozwiedziona (5%)  oraz 1 w konkubinacie (4,5%).  Z czego 8 w 

wieku  do 30 lat ( 36,4% ), 14 pozostałych znalazło się w przedziale wiekowym od 

30 – 50 lat(63,6% ). Zdecydowana większość badanych  zamieszkiwała miasto 

(95,5% ). Tylko jedna osoba biorąca udział w badaniu na co dzień mieszka na wsi( 

5%). 

Płeć badanych Ilość 

badanych 

% Wiek 

respondentów 

Ilość 

badanych 

% Miejsce 

zamieszkania 

Ilość 

badanych 

% 

Kobieta 22 100 do 30 lat 8 36,4 miasto  21 95,5 

mężczyzna 0 0 30 – 50 lat 14 63,6 wieś 1 4,5 

T.1. PŁEĆ, ILOŚĆ BADANYCH, PRZEDZIAŁ WIEKOWY, MIEJSCE ZAMIESZKANIA 
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 2. Analiza wyników badań 

Poziom wykształcenia respondentów był różnorodny. Przedstawione wyniki 

wskazują, że zdecydowana większość badanych ( 70%) zdobyła wykształcenie na 

poziomie zawodowym. Niemal 20% posiada podstawowe, ale jednocześnie blisko 

10% legitymowało się wykształceniem średnim. (tabela nr 2) 

 

LICZBA 

BADANYCH 

WYKSZTAŁCENIE BADANYCH             % 

wyższe 

 

0 

średnie 

 

 

10 

zasadnicze 

zawodowe 

70 

podstawowe 

 

 

20 

niepełne  

podstawowe 

0 

  T.2. POZIOM WYKSZTAŁCENIA BADANYCH 

0

10%

70%

20%

0
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h

NIEPEŁNE
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ZASADNICZE

ŚREDNIE

WYŻSZE

 

Analizując źródła dochodów  (tabela nr 3) badanej grupy, większość z nich 

wskazywała na pracę etatową  ( 68% ). Z badań wynika, że 15% badanych podejmuje 

pracę dorywczą. Z zasiłków, pomocy socjalnej korzysta 45% respondentów. Jedna z 

badanych jest na utrzymaniu rodziców (5%). Dwie osoby posiadają rentę(9%). Jedna 

z osób badanych prowadzi własną działalność gospodarczą. (5%). Tu respondenci 

mieli możliwość zaznaczenia każdą ilość źródeł swojego dochodu. 

ŹRÓDŁO DOCHODÓW ILOŚĆ BADANYCH  LICZBA W PROCENTACH 

Działalność gospodarcza 1 5% 

Praca etatowa 16 68% 

Praca dorywcza 3 18% 

Renta 2 9% 
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Utrzymanie rodziców 1 5% 

Zasiłki, pomoc socjalna 10 45% 

T.3. ŹRÓDŁA DOCHODÓW BADANEJ GRUPY RESPONDENTÓW 

3%

46%

12%6%

3%

30%

Działalność gospodarcza Praca etatowa

Praca dorywcza Renta

Utrzymanie rodziców Zasiłki, pomoc socjalna
 

Analizując liczbę dzieci na utrzymaniu rodziców w rodzinach badanych, 

najliczniejszą grupę stanowią rodziny z 2 dzieci – 19 przypadków. (tabela nr 4). W 

pytaniu dotyczącym ilości wszystkich osób  znajdujących się w gospodarstwie 

domowym najwięcej wymieniano skład 4 osobowej rodziny (ponad 63%). 

LICZBA DZIECI W GOSPODARSTWIE 

DOMOWYM NA UTRZYMANIU 

RODZICÓW 

LICZBA PRZYPADKÓW 

1 dziecko 1 

2 dzieci 19 

5 dzieci 2 

T. 4. LICZBA DZIECI W GOSPODARSTWIE DOMOWYM NA UTRZYMANIU   

        RODZICÓW. 
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LICZBA OSÓB W GOSPODARSTWIE 

DOMOWYM 

LICZBA PRZYPADKÓW 

2 osoby 1 
4 osoby 14 
5 osób 3 
6 lub więcej 4 

T.5. LICZBA WSZYSTKICH OSÓB W GOSPODARSTWIE DOMOWYM 

 

1

14

3
4

0

2

4

6

8

10

12

14

L
ic

zb
a 

p
rz

yp
ad

kó
w

1

Liczba osób w gospodarstwie 

domowym 

2 osoby

4 osoby

5 osób

6 lub więcej

 
 

 Z przeprowadzonych badań wynika, iż dzieci niepełnosprawne wychowywane 

przez rodziców z grupy badawczej, liczącej 22 osoby to 10 chłopców i 12 

dziewczynek w zróżnicowanym przedziale wiekowym , kształtującym się od 8 roku 

życia do 15 lat. Spośród tej grupy dzieci niepełnosprawnych  większość chętnie 

chodzi do szkoły (90%). Dwoje z nich niechętnie chodzi do szkoły(9%). 

W pytaniu o samopoczucie dziecka w szkole duża grupa badanych określa, że 

dziecko jest w szkole zadowolone( 68%), z chęcią chodzi do szkoły i spędza tam czas 

wymieniły 4 osoby (18%). Jeden z respondentów (5%) uważa, że jego  dziecko  w 

szkole jest spokojne. Dwoje badanych (9%) stwierdza, że ich dzieci są odrzucane 
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przez inne dzieci. Żadna z badanych osób nie zauważa, aby ich dziecko było 

doceniane przez innych. (tabela nr 7). 

 
SAMOPOCZUCIE DZIECI 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SZKOLE 

ILOŚĆ OSÓB 

OKREŚLAJĄCYCH 

SAMOPOCZUCIE 

SWOJEGO DZIECKA 

W SZKOLE 

LICZBA W 

PROCENTACH 

a) zadowolone        15             68% 

b) z chęcią chodzi do szkoły spędza tam czas 4             18% 

c) spokojne 1 5% 

h) odrzucane przez dzieci 2 9% 

T.6. SAMOPOCZUCIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH DZIECI W SZKOLE 
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c) spokojne

b) z chęcią chodzi do szkoły
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 W momencie przeprowadzania badań zdecydowana większość grupy 

badawczej swoją obecną sytuację materialną oceniła jako dobrą (90%). Dwoje ocenia 

tę sytuację jako średnią (9%). Nikt nie uważał, że ma obecnie złe lub bardzo złe 

warunki materialne. Także  żaden respondent nie uważał, że należy do grupy ludzi 

bardzo dobrze sytuowanych. 

 

 

 
OBECNA SYTUACJA 

MATERIALNA RODZIN Z 

DZIECKIEM 

NIEPEŁNOSPRAWNYM 

ILOŚĆ BADANYCH LICZBA W PROCENTACH 

bardzo dobra 0 0,0% 

dobra 20                    90% 

średnia 2                     9% 
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T.7. STAN OBECNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ W RODZINACH Z DZIECKIEM   

       NIEPEŁNOSPRAWNYM. 
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 Analizując pytanie dotyczące wpływu sytuacji materialnej na 

problemy, z którymi borykają się dzieci niepełnosprawne, mogę stwierdzić na 

przykładzie wybranej grupy badawczej, że raczej nie ma dużego wpływu na dzieci 

niepełnosprawne. To stwierdzenie wynika z odpowiedzi badanych.  

 Formalne dane wskazują również, że badani,  wychowujący 

niepełnosprawne dzieci radzą sobie z problemami związanymi wychowaniem i 

nauczaniem swojego dziecka i nie czują się osamotnieni (32%) w związku z tymi 

problemami. Wielu z nich uważa, że przydałaby się pomoc jeszcze innych osób( to 

jest 68%). 

 
CZY CZUJE SIĘ PANI 

OSAMOTNIONA Z 

PROBLEMAMI ZWIĄZANYMI 

Z WYCHOWANIEM I 

NAUCZANIEM DZIECKA? 

ILOŚĆ OSÓB BADANYCH LICZBA W PROCENTACH 

a) Tak, czuje się 

osamotniony/osamotniona 
0     0,0% 

 b) radzę sobie z problemami 

związanymi z wychowaniem i 

nauczaniem mojego dziecka, ale 

przydałaby się pomoc jeszcze 

innych osób 

7 32% 

c) nie czuję się osamotniona/ 

osamotniony w związku z 

problemami związanymi z 

wychowaniem i nauczaniem 

dziecka 

15 68% 
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T.8. PROBLEM OSAMOTNIENIA ZWIĄZANEGO Z WYCHOWANIEM I NAUCZANIEM 

DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO. 
 

LICZBA W PROCENTACH

0%

32%

68%

a) Tak, czuje się

osamotniony/osamotniona

 b) radzę sobie z problemami

zw iązanymi z w ychow aniem i

nauczaniem mojego dziecka, ale

przydałaby się pomoc jeszcze

innych osób

c) nie czuję się osamotniona/

osamotniony w  zw iązku z

problemami zw iązanymi z

w ychow aniem i nauczaniem

dziecka

 

 Zdania badanych na temat wspólnego nauczania uczniów 

niepełnosprawnych i pełnosprawnych w jednej szkole były w większości przypadków 

pozytywne. Tu badani mieli możliwość wyboru dowolnej liczby odpowiedzi. W 

przypadku 2 respondentów (9% badanych) sytuacja wspólnego nauczania uczniów 

pełnosprawnych i niepełnosprawnych w jednej szkole jest powodem konfliktów w 

klasie i wzbudza niechęć części uczniów.  

 
SFORMUŁOWANIA NA 

TEMAT WSPÓLNEGO 

NAUCZANIA UCZNIÓW 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH I 

PEŁNOSPRAWNYCH W 

JEDNEJ SZKOLE 

ILOŚĆ OSÓB BADANYCH 

PODAJĄCYCH 

SFORMUŁOWANIA 

LICZBA W PROCENTACH 

rozbudza wrażliwość na 

potrzeby innych 

20 90% 

jest to konieczna metoda 

uczenia tolerancji i 

akceptacji do innego 

człowieka 

5 23% 

zapewnia odpowiedni rozwój 

wszystkim uczniom 

15 68% 

zakłóca pracę i dyscyplinę na 

lekcji 

0 0,0% 

przyczynia się do 

pogorszenia poziomu 

edukacji w klasie 

0 0,0% 

jest powodem konfliktów w 

klasie i wzbudza niechęć 

części uczniów 

2 9% 
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T. 9. SYTUACJA WSPÓLNEGO NAUCZANIA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH I   

          PEŁNOSPRAWNYCH W JEDNEJ SZKOLE. 
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 Z danych wynika, że dzieci niepełnosprawne w większości 

przypadków nie utrzymują kontaktów przyjacielskich  z  pełnosprawnymi dziećmi 

czyli według wyliczeń potwierdziło to 73% badanych. 18% badanych rodziców 

stwierdza, że ich dzieci utrzymują relacje przyjacielskie, ale w mniejszym stopniu niż 

pełnosprawne dzieci, natomiast 9% badanych nie wie czy ich dziecko utrzymuje 

relacje przyjacielskie z pełnosprawnymi dziećmi. 

 

Czy Pani/Pana dziecko utrzymuje relacje 

przyjacielskie z pełnosprawnymi 

kolegami/koleżankami z 

klasy/szkoły/podwórka? 

LICZBA W PROCENTACH 

Tak, ale w mniejszym stopniu niż 

pełnosprawne dzieci 

18% 

Nie, moje dziecko nie utrzymuje kontaktów 

przyjacielskich z pełnosprawnymi dziećmi 

73% 

Nie wiem 9% 

T.10. RELACJE PRZYJACIELSKIE POMIĘDZY NIEPEŁNOSPRAWNYMI I  

         PEŁNOSPRAWNYMI DZIEĆMI. 
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18%

73%

9%

Tak, ale w mniejszym

stopniu niż

pełnosprawne dzieci

Nie, moje dziecko nie

utrzymuje kontaktów

przyjacielskich z

pełnosprawnymi dziećmi

Nie wiem

 
 82% ankietowanych w stwierdziło, że ich dzieci w czasie wolnym od zajęć 

wcale nie spędzają czasu z pełnosprawnymi kolegami lub koleżankami. 4 osoby 

(18%) zauważyły, iż rzadko spędzają ten czas z pełnosprawnymi kolegami. 

 

Jak często dziecko w czasie wolnym od 

zajęć spędza swój czas z pełnosprawnymi 

kolegami/koleżankami z klasy? 

LICZBA W PROCENTACH 

rzadko 18% 

wcale 82% 

 

T.11. SPĘDZANIE CZASU WOLNEGO Z PEŁNOSPRAWNYMI KOLEGAMI I  

         KOLEŻANKAMI. 

18%

82%

rzadko wcale

 
  

 Najwięcej ankietowanych(19 osób – to jest 86% badanych) 

zasygnalizowało, że atmosfera panująca w klasie/szkole, do której uczęszczają ich 

niepełnosprawne dzieci jest dobra. Dwoje rodziców wyraziło opinię, że mogłaby być 

lepsza(9%) , natomiast 1 osoba (5%) uważa atmosferę w klasie/szkole jako obojętną.  



 16 

 
Jak określiłaby Pani/ Pan atmosferę 

panującą w klasie/ szkole do której 

uczęszcza Pani/Pana dziecko? 

LICZBA W PROCENTACH 

dobra 86% 

obojętna 5% 

mogłaby być lepsza 9% 

T.12. ATMOSFERA PANUJĄCA W KLASIE/SZKOLE  

 

86%

5%

9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Jak określiłaby Pani/ Pan atmosferę 

panującą w klasie/ szkole do której 

uczęszcza Pani/Pana dziecko?
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dobra obojętna mogłaby być lepsza

 
 Jeżeli pisać o organizacji i funkcjonowaniu klas integracyjnych w 

szkole to należy zwrócić uwagę na ocenę ankietowanych. 45% badanych uważa, że 

organizacja i funkcjonowanie klas integracyjnych kształtuje się na poziomie bardzo 

dobrym, tylko 1 osoba wykazała niezadowolenie w tej kwestii.   

 
Jak oceniacie Państwo organizację i 

funkcjonowanie klas integracyjnych   

      w szkole?  

LICZBA W PROCENTACH 

bardzo dobrze 45% 

dobrze 50% 

niezadowalająco 5% 

T.13. ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE KLAS INTEGRACYJNYCH WEDŁUG  

         OCENY ANKIETOWANYCH. 
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LICZBA W PROCENTACH

45%

50%

5%

bardzo dobrze

dobrze

niezadowalająco

 
  

 Z pomocy socjalnej państwa/gminy  w związku z niepełnosprawnością dziecka 

korzysta mniejsza część respondentów (45%). Pozostała grupa czyli 55% nie 

korzysta z takiej pomocy. Badani uważają, iż okazywana pomoc socjalna państwa dla 

rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym jest za mała. Ich zdaniem pomoc finansowa 

dla takich rodzin powinna być większa. (z tym stwierdzeniem zgadza się aż 82% 

badanych). Pozostałym z grupy badawczej (18%) nie zależy na pomocy państwa. 

Ważniejsze jest dla nich likwidowanie barier architektonicznych i organizowanie 

wydarzeń kulturalno – sportowych dla niepełnosprawnych dzieci.  

Jak określiłaby Pani/ Pan pomoc socjalną 

państwa dla rodzin z dzieckiem 

niepełnosprawnym? 

LICZBA W PROCENTACH 

jest za mała, pomoc finansowa dla takich 

rodzin powinna być większa 

82% 

nie zależy mi na pomocy państwa, 

ważniejsze jest dla mnie likwidowanie barier 

architektonicznych i organizowanie 

wydarzeń kulturalno- sportowych dla 

niepełnosprawnych dzieci. 

18% 

T.14. POMOC SOCJALNA PAŃSTWA DLA RODZIN Z DZIECKIEM  

         NIEPEŁNOSPRAWNYM WEDŁUG ANKIETOWANYCH. 

 



 18 

LICZBA W PROCENTACH

82%

18%

jest za mała, pomoc

finansowa dla takich rodzin

powinna być większa

nie zależy mi na pomocy

państwa, ważniejsze jest

dla mnie likwidowanie

barier architektonicznych i

organizowanie wydarzeń

kulturalno- sportowych dla

niepełnosprawnych dzieci.

 
  

 Według badanych rodziców sytuacja społeczna dzieci niepełnosprawnych 

została nakreślona poprzez  sześć sformułowań, spośród których ankietowani mieli 

możliwość wyboru dowolnej liczby tych odpowiedzi zamieszczonych w 

kwestionariuszu ankiety. Sytuacja społeczna  dzieci niepełnosprawnych w szkole 

prezentuje się następująco: tu przytaczam najczęściej zakreślane w ankiecie 

sformułowania: 

 

w szkole moje dziecko uczestniczy w różnych zajęciach dodatkowych 23% 

 

w razie problemów w szkole mojemu dziecku pomagają inni nauczyciele                          

23% 

 

w razie potrzeby  moje dziecko ma więcej czasu na realizację  zadania 73% 

nauczyciele oceniają mojego syna/ córkę sprawiedliwie 45% 

 

 Należy zauważyć, że żaden z respondentów nie wybrał stwierdzenia: 

„moje dziecko ma w szkole kolegę/koleżankę”, co może znaczyć, iż ankietowani nie 

zauważyli takiej sytuacji, która wskazywałaby na utrzymywanie przyjacielskich 

stosunków pomiędzy niepełnosprawnymi i pełnosprawnymi dziećmi, o których 

pisałam wcześniej w analizie badań własnych.  

 Dla większej grupy ankietowanych (68%), brak imprez kulturalnych 

dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin lub brak ich dostatecznego rozpropagowania 

okazał się największą bolączką w codziennym życiu z dzieckiem niepełnosprawnym. 



 19 

Nie pominięto również istnienia barier architektonicznych utrudniających 

niepełnosprawnym dotarcie do wszystkich. Z tym stwierdzeniem zgodnych było 32% 

respondentów.  

Jakie Pani/ Pana zdaniem są 

największe bolączki w codziennym 

życiu z dzieckiem niepełnosprawnym? 

LICZBA OSÓB BADANYCH ZAPISANA 

W PROCENTACH 

brak imprez kulturalnych dla osób niepełnosprawnych 

i ich rodzin lub brak ich  dostatecznego 

rozpropagowania   

68% 

istnienie barier architektonicznych utrudniających 

niepełnosprawnym dotarcie do  wszystkich 

32% 

T.15. NAJWIĘKSZE BOLĄCZKI W CODZIENNYM ŻYCIU Z DZIECKIEM  

         NIEPEŁNOSPRAWNYM. 

 

68%

32%

brak imprez kulturalnych

dla osób

niepełnosprawnych i ich

rodzin lub brak ich 

dostatecznego

rozpropagowania  

istnienie barier

architektonicznych

utrudniających

niepełnosprawnym

dotarcie do  wszystkich

 
 Badana grupa rodziców zaproponowała kilka z wielu działań, które ich 

zdaniem mogłyby przyczynić się do poprawy sytuacji rodzin z dzieckiem 

niepełnosprawnym. W pierwszej kolejności proponowano zwiększyć ilość imprez 

kulturalno – sportowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Za takim 

działaniem opowiedziało się 73% respondentów. Pojawiła się propozycja likwidacji 

barier architektonicznych (64% badanych). 45% ankietowanych oczekiwało zmiany 

sposobu postrzegania problemów dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców wśród 

społeczeństwa osób mających wpływ na istotne decyzje podejmowane w naszym 

mieście. Jedna osoba (5%) proponuje ulgi podatkowe dla rodzin z dzieckiem 

niepełnosprawnym jako działanie , które mogłoby się przyczynić do poprawy ich 

sytuacji ekonomicznej.  

Jakie Pani/ Pana zdaniem działania LICZBA OSÓB BADANYCH ZAPISANA 
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mogłyby przyczynić się do poprawy 

sytuacji rodzin z  dzieckiem 

niepełnosprawnym? 

W PROCENTACH 

likwidacja barier architektonicznych 64% 

większa ilość  imprez kulturalno - 

sportowych przeznaczonych dla osób 

niepełnosprawnych 

73% 

zmiana sposobu  postrzegania problemów 

dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców 

wśród społeczeństwa osób mających wpływ 

na istotne decyzje podejmowane w naszym 

mieście 

45% 

ulgi podatkowe dla rodzin z dzieckiem 

niepełnosprawnym 

5% 

T.16. PROPOZYCJA DZIAŁAŃ, KTÓRE MOGŁYBY SIĘ PRZYCZYNIĆ DO POPRAWY 

SYTUACJI RODZIN Z DZIECKIEM NIEPEŁNOSPRAWNYM. 

 

64%

73%

45%

5%

likw idacja barier architektonicznych

w iększa ilość  imprez kulturalno - sportow ych przeznaczonych dla osób niepełnospraw nych

zmiana sposobu  postrzegania problemów  dzieci niepełnospraw nych i ich rodziców  w śród

społeczeństw a osób mających w pływ  na istotne decyzje podejmow ane w  naszym mieście

ulgi podatkow e dla rodzin z dzieckiem niepełnospraw nym

 
 Oto jak przedstawia się analiza wyników stwierdzeń odnoszących się 

do odczuć rodziny oraz otoczenia w związku z niepełnosprawnością dziecka 

wychowującego się w tej rodzinie. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że duża liczba osób badanych (64% 

respondentów) stwierdziła, iż : 

ciężko przeżyli informację o chorobie dziecka, 

choroba dziecka sprawiła, że mają inne podejście do życia; 

boją się co stanie się z dzieckiem, kiedy ich zabraknie; 

mieli okresy załamania/frustracji z powodu choroby swojego dziecka; 

w życiu najważniejsze jest dla nich ich dziecko; 

uważają, że w społeczeństwie panuje nietolerancja i obojętność na problemy 

niepełnosprawnych; 
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znieczulica urzędników na problemy niepełnosprawnych wywołuje w nich uczucie 

wściekłości; 

spotkali się z zarzutem niewydolności wychowawczej bez wskazówek, co zrobić, aby 

były efekty swojej pracy. 

 Trzy osoby (14%)  raczej zgadzały się ze stwierdzeniami, które  

przytoczę: 

 

- Jedną z form udanego spędzania wolnego czasu są  spotkania i dyskusje z rodzicami  

   posiadającymi również niepełnosprawne dzieci; 

- Dziecko przyczyniło się do polepszenia więzi rodzinnych między resztą 

domowników; 

- Informacja o niepełnosprawności dziecka  spowodowała, że straciłam część  

  znajomych/przyjaciół; 

- Dalsza rodzina i znajomi służą nam wsparciem. 

  Trzem respondentom( 14%) trudno było określić czy rodzina i znajomi odnoszą się 

do nich    

  życzliwie czy może z dystansem. 

Pozostali ankietowani (9%) zdecydowanie nie zgadzali się z następującymi  

stwierdzeniami: 

- Pogodziłam (-em) się z niepełnosprawnością mojego  dziecka; 

- Brakuje mi siły i chęci  do ćwiczeń z dzieckiem; 

- Państwo pomaga mi w wystarczającym stopniu w związku z niepełnosprawnością 

mojego dziecka. 

3. Wnioski z badań 

Analizując przedstawione wyniki badań należy stwierdzić, że rodziny z dzieckiem 

niepełnosprawnym spotykają się z szeregiem problemów życia codziennego 

podobnych do problemów całej społeczności, ale jednak różniących się. Dodatkowo 

muszą pokonać zróżnicowane bariery wynikające z różnego rodzaju 

niepełnosprawności swoich dzieci. Niżej przedstawię wnioski o charakterze 

ogólnym, które koncentrują się wokół takich zagadnień, jak: 
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 - poprawa relacji przyjacielskich pomiędzy pełnosprawnymi i  

                         niepełnosprawnymi; 

 - zwiększenie pomocy finansowej dla rodzin z dziećmi  

                         niepełnosprawnymi; 

 - odczucie, że niepełnosprawni nie spędzają czasu wolnego z  

                         pełnosprawnymi lub rzadko go wspólnie spędzają; 

 - zasadnicze oczekiwania związane z organizacją większej ilości  

                         imprez, wydarzeń kulturalno – sportowych dla rodzin, dla  

                         niepełnosprawnych dzieci; 

 - likwidacja barier architektonicznych; 

 - wspieranie pod każdym względem rodzin z dzieckiem  

                         niepełnosprawnym, tu także pomoc ze strony innych osób, nie  

                         zawsze materialna. 

 

 Podsumowanie 

 

 Celem mojej pracy było stwierdzenie: Czy sytuacja społeczno- ekonomiczna 

rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym jest dla nich poważnym problemem; czy 

działania/ lub brak działania mającego na celu pomoc ze strony władz 

państwowych i instytucji samorządowych są największą bolączką rodziców 

niepełnosprawnych dzieci; a także czy życie z dzieckiem niepełnosprawnym 

przyczynia się do polepszenia relacji rodzinnych? 

 Grupę badawczą stanowiło 22 rodziców wychowujących dzieci 

niepełnosprawne. Wszystkie osoby należące do tej grupy to kobiety w  większości  

zamężne,  w przedziale wiekowym od 30 – 50 lat, mieszkające w przeważającej 

liczbie w mieście,  głównie posiadające wykształcenie zasadnicze zawodowe.  

Głównym źródłem dochodów  większości badanych jest praca etatowa, ale część z 

nich korzysta z zasiłków i pomocy socjalnej. Kobiety w przeważającej liczbie 

posiadają na utrzymaniu 2 dzieci, a średnia liczba członków rodziny w gospodarstwie 

domowym liczy 4 osoby.  
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Dzieci niepełnosprawne wychowywane przez rodziców z grupy badawczej, liczącej 

22 osoby to 10 chłopców i 12 dziewczynek w zróżnicowanym przedziale wiekowym 

, kształtującym się od 8 roku życia do 15 lat. Spośród tej grupy dzieci 

niepełnosprawnych  większość chętnie chodzi do szkoły. Duża grupa badanych 

określa, że dzieci są w szkole zadowolone. Żadna z badanych osób nie zauważa, aby 

ich dziecko było doceniane przez innych. 

W momencie przeprowadzania badań zdecydowana większość grupy badawczej  

swoją obecną sytuację materialną oceniła jako dobrą. Żaden respondent nie uważał, 

że należy do grupy ludzi bardzo dobrze sytuowanych. Formalne dane wskazują 

również, że badani,  wychowujący niepełnosprawne dzieci radzą sobie  

 

z problemami związanymi wychowaniem i nauczaniem swojego dziecka i nie czują 

się osamotnieni w związku z tymi problemami. Wielu z nich uważa, że przydałaby 

się pomoc jeszcze innych osób. Zdania badanych na temat wspólnego nauczania 

uczniów niepełnosprawnych i pełnosprawnych w jednej szkole były w większości 

przypadków pozytywne. Zdarzyły się przypadki osób, które uważały, iż sytuacja 

wspólnego nauczania uczniów pełnosprawnych i niepełnosprawnych w jednej szkole 

jest powodem konfliktów w klasie i wzbudza niechęć części uczniów.  

 Z danych wynika, że dzieci niepełnosprawne w większości 

przypadków nie utrzymują kontaktów przyjacielskich  z  pełnosprawnymi dziećmi. 

 Zdecydowana grupa ankietowanych stwierdziła, że ich dzieci w czasie wolnym od 

zajęć wcale nie spędzają czasu z pełnosprawnymi kolegami lub koleżankami.

 Najwięcej ankietowanych zasygnalizowało, że atmosfera panująca w 

klasie/szkole, do której uczęszczają ich niepełnosprawne dzieci jest dobra. 

Organizacja i funkcjonowanie klas integracyjnych w szkole, do której uczęszczają 

dzieci z rodzin grupy badawczej kształtuje się na poziomie bardzo dobrym, tylko 1 

osoba wykazała niezadowolenie w tej kwestii.   

 Z pomocy socjalnej państwa/gminy  w związku z niepełnosprawnością 

dziecka korzysta mniejsza część respondentów. Pozostała grupa  nie korzysta z takiej 

pomocy. Badani uważają, iż okazywana pomoc socjalna państwa dla rodzin z 
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dzieckiem niepełnosprawnym jest za mała. Ich zdaniem pomoc finansowa dla takich 

rodzin powinna być większa. (z tym stwierdzeniem zgadza się zdecydowana 

większość badanych). Pozostałym osobom z grupy badawczej nie zależy na pomocy 

państwa. Ważniejsze jest dla nich likwidowanie barier architektonicznych i 

organizowanie wydarzeń kulturalno – sportowych dla niepełnosprawnych dzieci.  

 Dla większej grupy ankietowanych, brak imprez kulturalnych dla osób 

niepełnosprawnych i ich rodzin lub brak ich dostatecznego rozpropagowania okazał 

się największą bolączką w codziennym życiu z dzieckiem niepełnosprawnym. Nie 

pominięto również istnienia barier architektonicznych utrudniających 

niepełnosprawnym dotarcie do wszystkich. 

 Badana grupa rodziców zaproponowała kilka z wielu działań, które ich 

zdaniem mogłyby przyczynić się do poprawy sytuacji rodzin z dzieckiem 

niepełnosprawnym. W pierwszej kolejności proponowano zwiększyć ilość imprez 

kulturalno – sportowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pojawiła się 

propozycja likwidacji barier architektonicznych. Kilku ankietowanych oczekiwało 

zmiany sposobu postrzegania problemów dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców 

wśród społeczeństwa osób mających wpływ na istotne decyzje podejmowane w 

naszym mieście. Jedna osoba (5%) proponuje ulgi podatkowe dla rodzin z dzieckiem 

niepełnosprawnym jako działanie , które mogłoby się przyczynić do poprawy ich 

sytuacji ekonomicznej.  

 Z przeprowadzonych badań wynika, że duża liczba osób badanych 

stwierdziła, iż: ciężko przeżyli informację o chorobie dziecka, choroba dziecka 

sprawiła, że mają inne podejście do życia; boją się co stanie się z dzieckiem, kiedy 

ich zabraknie; 

mieli okresy załamania/frustracji z powodu choroby swojego dziecka; w życiu 

najważniejsze jest dla nich ich dziecko. Uważają, że w społeczeństwie panuje 

nietolerancja i obojętność na problemy niepełnosprawnych. Znieczulica urzędników 

na problemy niepełnosprawnych wywołuje w nich uczucie wściekłości. Spotkali się z 

zarzutem niewydolności wychowawczej bez wskazówek, co zrobić, aby były efekty 

swojej pracy. 
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 Przyglądając się opisowi tych problemów okazuje się, że wszyscy 

powinni dążyć do tego, aby nie ograniczać zakresu kontaktów  rodzinom z dziećmi 

niepełnosprawnymi z innymi osobami i nie sprowadzać tych kontaktów do kręgu 

najbliższej rodziny.  

 Problem sytuacji społeczno – ekonomicznej warto systematycznie 

badać, bowiem dotyczy on osób, które są obecne, stanowią ważny podmiot grupy 

społecznej, żyją wśród nas.  

Każdy człowiek zasługuje na szacunek, niepełnosprawny tym bardziej.  


