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STRESZCZENIE
Niepełnosprawność dziecka wpływa na społeczne funkcjono-
wanie jego oraz jego rodziny. Pojawienie się dziecka niepeł-
nosprawnego w rodzinie może przekształcić system wartości 
rodziców. Utrudnia kształtowanie kompetencji społecznych, co 
w konsekwencji może prowadzić do zjawiska izolacji społecz-
nej. Brak kontaktu, a także niewiedza i nieznajomość potrzeb 
osoby z dysfunkcją jest przyczyną lęku i niechęci. Osoby nie-
pełnosprawne powinny uczestniczyć w życiu społecznym z 
uwagi na korzyści osobiste i na korzyści, jakie społeczeństwo 
może czerpać z kontaktów z nimi. Artykuł przedstawia wybrane 
aspekty społecznego funkcjonowania rodziny w obliczu niepeł-
nosprawności. 
Słowa kluczowe: niepełnosprawność, rodzina, kontakty spo-
łeczne

ABSTRACT
Disability affects social functioning of the child and child’s 
family as well. Child with disability born to a family may trans-
form parents’ value system. It interferes with development of 
social competences and may lead, in consequence, to social 
isolation. Lack of contact, ignorance, poor knowledge of needs 
of the disabled child is a source of anxiety and aversion. The 
handicapped should participate in social life as it is beneficial 
not only to them but to the society as well. This article presents 
some social aspects of family functioning with disabled child. 
Key words: disability, family, social life 

Waru�k�em pomyśl�ego ro�woju � wychowa��a każdego 
d��ecka jes� praw�dłowe fu�kcjo�owa��e rod���y ora� s�l�e, 
s�ab�l�e w�ę�� emocjo�al�e � społec��e [1]. Is�o��e ��a-
c�e��e dla peł�ego ro�woju d��ecka ��epeł�ospraw�ego w 
rod����e � jego ���egracj� społec��ej w po�arod����ym śro-
dow�sku ma układ wew�ą�r�rod����ych relacj�, k�óry może 
mob�l��ować do ak�yw�ego ud��ału w życ�u społec��ym 
[1]. W op���� Wojc�echowsk�ego, percepcja relacj� ���erper-
so�al�ych wew�ą�r� rod���y, w�ę�� uc�uc�owych � pos�aw 
wychowawc�ych rod��ców, doko�ywa�a pr�e� d��ecko, ma 
be�pośred�� wpływ �a jego fu�kcjo�owa��e [2]. Rod���a 
jes� bow�em p�erws�ym m�ejscem ks��ał�owa��a um�eję�-
�ośc� społec��ych, a dośw�adc�e��a � życ�a rod����ego są 
pods�awą relacj� społec��ych � ���ym� ludźm� [3]. To w ��ej 
formują s�ę um�eję��ośc� podejmowa��a ról społec��ych � 
odpow�ed��al�ośc� �a drug�ego c�łow�eka, �wor�ą s�ę wyob-
raże��a o św�ec�e ora� pos�awy wobec o�oc�e��a � włas�ej 
osoby [3]. Rola rod���y �ab�era s�c�egól�ego ��ac�e��a w 
pr�ypadku pojaw�e��a s�ę ��epeł�ospraw�ośc� u d��ecka. 
Wsp�erające środow�sko rod����e po�wala ��e �ylko �a 
poko�ywa��e �rud�ośc� wy��kających be�pośred��o � ��e-
peł�ospraw�ośc�, ale rów��eż ks��ał�uje psych�kę d��ecka � 
jego um�eję��ośc� społec��e [3]. 

N�epeł�ospraw�ość d��ecka wpływa de�orga���ująco 
��e �ylko �a do�ychc�asowe relacje wew�ą�r�rod����e, 
ale rów��eż �m�e��a s�osu�k� � o�oc�e��em [4,5]. Najc�ęś-
c�ej ko��ak�y �owar�ysk�e, sąs�ed�k�e � �awodowe ulegają 
osłab�e��u lub �erwa��u. C�ęs�o pr�yc�y�am� �ego s�a�u 
r�ec�y jes� ws�yd, lęk, brak c�asu, p�e��ęd�y, s�ł c�y chęc� 
�a uc�es���c�wo w życ�u po�arod����ym [4,5]. Jes� �o ��e-
kor�ys��e �jaw�sko, po��eważ od jakośc� pow�ą�a� rod���y 
�e środow�sk�em społec��ym �ależy proces uspołec���e��a 
d��ecka ��epeł�ospraw�ego [5].

SpECYfIKA NIEpEłNOSpRAWNOŚCI DZIECKA
Według WHO niepełnosprawność to ograniczenie lub 
brak zdolności do wykonywania czynności w sposób lub w 
zakresie uważanym za normalny dla człowieka, wynikające 
z uszkodzenia lub upośledzenia funkcji organizmu. Osoby 
niepełnosprawne to osoby, które nie mogą samodziel-
nie, częściowo lub całkowicie, zapewnić sobie możliwości 
normalnego życia osobistego i społeczno-zawodowego z 
powodu wrodzonego lub nabytego upośledzenia sprawności 
fizycznych i/lub psychicznych [cy�. �a 6].

Majewsk� uważa �a�om�as� �a ��epeł�ospraw�ą: osobę, 
u której istotne uszkodzenie i obniżenie sprawności funk-



� �

E. Sendecka, E. Wiśniewska, E. Krajewska-Kułak et al.

N e u r o l o g i a  D z i e c i ę c a

p R A C A  p O G L ą D O W A / R E V I E W  p A p E R

cjonowania organizmu powoduje utrudnienie, ogranicze-
nie czy uniemożliwienie wykonywania zadań życiowych i 
wypełnianie ról społecznych, biorąc pod uwagę jej wiek, 
płeć, czynniki społeczne, środowiskowe i kulturowe [cy�. 
�a 6, cy�. �a: 7].

WHO podkreśla �r�y aspek�y s�a�ow�ące kluc�owe 
wym�ary ��epeł�ospraw�ośc�, �ak�e jak: b�olog�c��y, fu�k-
cjo�al�y � społec��y [cy�. �a 7]. W l��era�ur�e wyodręb��a 
s�ę �akże �r�y podgrupy problemów ��epeł�ospraw�ośc�: 
uszkodzenie (impairment�, ��epeł�ospraw�ość �disability� 
� upośled�e��e umysłowe �handicap� [7,8]. Us�kod�e��e 
oznacza „wszelką stratę lub wadę psychicznej, fizjolo-
gicznej lub anatomicznej struktury albo czynności” [7,8]. 
N�epeł�ospraw�ość �o wszelkie ograniczenie lub brak 
– wynikający z uszkodzenia – możliwości wykonywania 
czynności na poziomie uważanym za normalny dla czło-
wieka [7,8]. Upośled�e��e umysłowe def���uje s�ę jako 
niekorzystną (gorszą) sytuację danej osoby, będącą wyni-
kiem uszkodzenia lub niepełnosprawności, polegającą na 
ograniczeniu lub uniemożliwieniu wypełniania ról, które 
uważane są za normalne, biorąc pod uwagę jej wiek, płeć, 
czynniki kulturowe i społeczne [7,8]. To os�a���e może 
do�yc�yć róż�ych sfer życ�a, �ak�ch jak: or�e��acja w o�o-
c�e��u ��dobywa��e � wym�a�a ��formacj� ora� gromad�e-
��e w�ed�y�, c�y��ośc� życ�a cod��e��ego ���e�ależ�ość 
�ch wyko�ywa��a�, porus�a��e s�ę w pr�es�r�e��, praca 
�awodowa �wyko�ywa��e róż�ych prac � �awodów�, ���e-
gracja społec��a �ak�yw�y ud��ał w w�elu formach życ�a 
społec��ego� ora� ��e�ależ�ość eko�om�c��a �możl�wość 
u�yska��a środków �a włas�e u�r�yma��e� [7,8].

O�rębsk� wyróż��ł ��epeł�ospraw�ość se�soryc��ą 
�ob��że��e spraw�ośc� �ar�ądów �mysłowych, głów��e 
�ar�ądu w�roku lub słuchu�, f��yc��ą �ob��że��e spraw-
�ośc� �ar�ądu ruchu � �ar�ądów wew�ę�r��ych� lub psy-
ch�c��ą �ob��że��e spraw�ośc� c�y��ośc� umysłowych � 
fu�kcjo�owa��a osobowośc�� [9].

 N�epeł�ospraw�ość ruchowa d��ec� może być spo-
wodowa�a w�eloma schor�e��am�, �p. mó�gowym pora-
że��em d��ec�ęcym, wadam� wrod�o�ym� kręgosłupa, 
s�a�am� po wypadkach � ura�ach [10]. Jes� o�a �jaw�-
sk�em r�u�ującym �a ws�ys�k�e sfery życ�a d��ecka. W 
sfer�e psych�c��ej powoduje �akłóce��a fu�kcjo�al�e w 
��ek�órych obs�arach osobowośc� � wpływa �a �wor�e��e 
s�ę cech �ega�yw�ych. Defek� �ar�ądu ruchu może powo-
dować �a��żo�ą � ��es�ab�l�ą samooce�ę, brak w�ary we 
włas�e możl�wośc�, ��epodejmowa��e �rud�ych �ada� ora� 
�ahamowa��e ak�yw�ośc� � �wórc�ej ���cja�ywy [10,11]. 
Ujem�y b�la�s po�y�yw�ych pr�eżyć, długo�rwałe �ablo-
kowa��e real��acj� po�r�eb, �a��żo�a samooce�a � depre-
cjo�ujące o�oc�e��e mogą �as�lać cechy agresyw�ośc� w 
ko��ak�ach � o�oc�e��em [11]. 

N�epeł�ospraw�ość ���elek�ual�a do�yc�y �ajl�c���ej-
s�ej grupy d��ec� � młod��eży ��epeł�ospraw�ej. W upo-
śled�e��u umysłowym moż�a wyróż��ć �r�y skład��k�: 
orga��c��y – �abur�e��a w budow�e � f��jolog�� układu �er-
wowego, psycholog�c��y – ob��że��e spraw�ośc� ���elek-
�ual�ej � ko�sekwe�cje dla psych�c��ego fu�kcjo�owa��a 
jed�os�k�, społec��y – s�c�egól�e uwaru�kowa��a peł��e-
��a ról społec��ych osoby ��epeł�ospraw�ej [12]. W ��e-

peł�ospraw�ośc� �ego �ypu wys�ępują �abur�e��a c�y��ośc� 
or�e��acyj�o-po��awc�ych, emocjo�al�o-mo�ywacyj�ych 
� ro�woju społec��ego � róż�ym �a�ęże��em w �ależ�o-
śc� od s�op��a upośled�e��a – lekk�ego, um�arkowa�ego � 
głębok�ego [12]. D��ec� upośled�o�e umysłowo róż��ą s�ę 
pod w�ględem możl�wośc� w �akres�e ro�woju procesów 
po��awc�ych, percepcyj�ych � emocjo�al�ych. Z�ac���e 
c�ęśc�ej wys�ępują u ��ch wady w�roku � słuchu, upośle-
d�e��e �ar�ądu ruchu, �abur�e��a mowy. Ogra��c�e��a w 
myśle��u abs�rakcyj�ym � ob��że��e �dol�ośc� ko�ce��racj� 
powodują, że myśle��e �w�ą�a�e jes� � ko�kre��ym� sy�u-
acjam�, dos�ęp�ym� we włas�ym dośw�adc�e��u. Wys�ę-
pują rów��eż �rud�ośc� w uc�e��u s�ę, po�ęgowa�e pr�e� 
def�cy�y fragme��aryc��e [12]. Osoby ��epeł�ospraw�e 
umysłowo ��e �ylko są po�baw�o�e s�a�sy �a �aw�ą�a��e 
�ormal�ych s�osu�ków społec��ych, ale c�ęs�o dośw�ad-
c�ają odr�uce��a społec��ego � samo��ośc� [13]. �r�ejaw�a 
s�ę �o �g�orowa��em prób �aw�ą�a��a ���erakcj�, brak�em 
koleże�sk�ch �w�ą�ków, oka�ywa��em ��echęc� [13]. O 
��olacj� społec��ej �ych osób decydują �ak�e c�y���k�, 
jak: ��żs�y po��om os�ąg��ęć s�kol�ych, słabo ro�w���ę�e 
kompe�e�cje społec��e, wejśc�e w rolę społec��ą osoby 
�abur�o�ej � �adm�er�a ko�ce��racja �a włas�ym ja [13]. 
Osoby �e uśw�adam�ają sob�e włas�ą samo��ość, ale ��e są 
w s�a��e �ro�um�eć �ch pr�yc�y�. C�ęs�ym efek�em frus�ra-
cj� osoby ��epeł�ospraw�ej są ��eakcep�owa�e społec���e 
�achowa��a – agresja, au�oagresja pobud�e��e ruchowe, 
apa��a [13].

Najważ��ejs�ym� po�r�ebam�, � k�órych �aspokaja-
��em mają �rud�ośc� osoby ��epeł�ospraw�e, ��e�ależ��e 
od rod�aju ��epeł�ospraw�ośc�, są: poc�uc�e be�p�ec�e�-
s�wa, ��e�ależ�ośc�, włas�ej war�ośc�, określe��e włas�ego 
m�ejsca w św�ec�e, po�r�eba sa�ysfakcjo�ującego �ajęc�a, 
pr�yjaź��, m�łośc�, pos�ada��a kogoś bl�sk�ego [14].

RODZINA A DZIECKO NIEpEłNOSpRAWNE
W op���� �op�el�ck�ego � Z�ema�a urodzenie dziecka niepeł-
nosprawnego powoduje zachwianie realizacji planów życio-
wych rodziców i całej rodziny, burzy oczekiwania względem 
nowo narodzonego potomka. Najczęściej emocje są tak 
silne, że dezorganizacji ulegają relacje między członkami 
rodziny i naturalny przebieg codziennego życia [15]. 

Rod��ce, jak podkreśla ��edr�ycka, �aws�e spod��e-
wają s�ę, że przyszły potomek będzie zdrowy, ładny i mądry, 
a całe otoczenie będzie zazdrościć, tak udanego dziecka 
[…]. Uzyskanie więc wiadomości o tym, że dziecko będzie 
chore czy upośledzone, staje się ogromnym ciosem, jest jak 
zły sen, z którego niestety nie mogą się wybudzić [16]. 

Twardowsk�, w pr�eżyc�ach rod��ców po u�yska��u 
��formacj� o ��epeł�ospraw�ośc� d��ecka, wyróż��a c��ery 
okresy [5]. 

��erws�y �o okres s�oku, ��ac�ej okres kry�yc��y lub 
okres ws�r�ąsu emocjo�al�ego [5]. �ojaw�a s�ę be�po-
śred��o po �ym, jak rod��ce o�r�ymują ��formację, �ż �ch 
d��ecko jes� ��epeł�ospraw�e � ��e będ��e ro�w�jać s�ę 
praw�dłowo [5]. W �ak�m mome�c�e w�ęks�ość rod��ców 
�ałamuje s�ę, odc�uwa ro�pac�, żal, poc�uc�e kr�ywdy, 
be�rad�ośc�. �r�ejaw�a ��eko��rolowa�e reakcje emocjo-
�al�e, jak płac�, agresja słow�a ora� reakcje � s�a�y �er-



� 9

funkcjonowanie społeczne rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym

Vo l .  1 9 / � 0 1 0 ,  n r  � 7

w�cowe, �p. �abur�e��a s�u, łak��e��a, s�a�y lękowe [5]. 
Ws�ys�k�e �e emocje �ajc�ęśc�ej �ega�yw��e wpływają �a 
w�ajem�e relacje m�ęd�y rod��cam� ora� �ch s�osu�ek do 
chorego d��ecka.

Drug� okres, �o okres kry�ysu emocjo�al�ego, �a�y-
wa�y �akże okresem ro�pac�y lub depresj� [5]. Rod��ce 
�adal pr�eżywają wc�eś��ejs�e �ega�yw�e emocje, ale 
są już bard��ej wyc�s�e��. N�e po�raf�ą s�ę jes�c�e pogo-
d��ć � fak�em, �ż mają ��epeł�ospraw�e d��ecko [5]. �ą 
�ro�pac�e��, be�rad��, pr�yg�ęb�e��. Odc�uwają �awód � 
poc�uc�e ��espeł��o�ych �ad��e�, �w�ą�a�e � ro�b�eż�oś-
c�ą pom�ęd�y wymar�o�ym a r�ec�yw�s�ym s�a�em swego 
d��ecka [5]. W �ym okres�e c�ęs�o mogą m�eć poc�uc�e 
w��y, że �o � �ch powodu d��ecko jes� ��epeł�ospraw�e lub 
że ��e są w s�a��e ��c dla ��ego �rob�ć. Za�wyc�aj �akże 
bard�o pesym�s�yc���e oce��ają pr�ys�łość d��ecka [5]. 
Za�s���ała sy�uacja, pr�eżywa��e problemów włas�ych 
ora� rod���y, może wywołać agresję we w�ajem�ych ko�-
�ak�ach pom�ęd�y rod��cam� ora� bu�� � wrogość wobec 
�ajbl�żs�ego o�oc�e��a [5]. Ojc�ec lub ma�ka c�ęs�o ��olują 
s�ę od spraw rod���y, s�ukają �apom��e��a w alkoholu, 
pracy �awodowej lub społec��ej bądź �a �aws�e opus�-
c�ają rod���ę [5]. 

W �r�ec�m okres�e �as�ępuje pr�ys�osowa��e s�ę do 
sy�uacj� [5]. Rod��ce podejmują �rracjo�al�e próby rad�e-
��a sob�e � wychowa��em chorego d��ecka. N�e po�raf�ą 
pogod��ć s�ę � fak�em jego ułom�ośc� � �ac�y�ają s�osować 
róż�e mecha���my obro��e, �p. ��e u��ają fak�u ��epeł-
�ospraw�ośc� d��ecka, podważają �raf�ość u�yska�ej d�ag-
�o�y, pow�ar�ają d�ag�o�owa��e w róż�ych placówkach � 
�ad��eją u�yska��a po�y�yw�ego or�ec�e��a o s�a��e �dro-
w�a d��ecka, pos�ukują w���ych jego ��epeł�ospraw�o-
śc�, � reguły obarc�ając �ym lekar�y [5]. N�ek�edy rod��ce 
w���ą �a �a�s���ałą sy�uację s�ły �adpr�yrod�o�e ��oga, 
�ły los� lub s�eb�e �aw�ajem, �p. dos�ukując s�ę �abur�e� 
ge�e�yc��ych [5]. 

Os�a���m okresem, k�óry w pr�eżyc�ach emocjo�al�ych 
rod��ców wyróż��a Twardowsk�, jes� okres ko�s�ruk�yw-
�ego pr�ys�osowa��a s�ę [5]. Rod��ce a�al��ują �a�s���ałą 
sy�uację � �as�a�aw�ają s�ę, c�y ora� w jak� sposób mogą 
pomóc swojemu d��ecku [5]. Waż�ą kwes��ą w �ym okre-
s�e s�aje u�yska��e ��formacj� �a �ema� prawd��wych 
pr�yc�y� choroby d��ecka, jej ko�sekwe�cj�, me�od pos�ę-
powa��a � d��eck�em ora� ewe��ual�e �abe�p�ec�e��e jego 
pr�ys�łośc� [5]. Zac�y�ają dos�r�egać pos�ępy c�y��o�e 
pr�e� d��ecko, dośw�adc�ając � �ego �y�ułu w�ele sa�ysfak-
cj� � radośc� [5].

Według Z�emsk�ej rod��ce wobec d��ecka ��epeł�o-
spraw�ego mogą pr�ejaw�ać pos�awy właśc�we � ��ewłaś-
c�we, k�óre ��e wykluc�ają s�ę w�ajem��e, lec� harmo��j��e 
współ�s���eją, wys�ępując jedy��e w róż�ym �as�le��u u 
pos�c�egól�ych osób [17]. 

Do pos�aw właśc�wych Z�emska �al�c�a pos�awy: 
akcep�acj� �rod��ce �adowole�� � ko��ak�u � d��eck�em, 
oka�ujący mu uc�uc�a m�łośc� � sympa���, aprobujący 
d��ecko, pr�yjmujący go �ak�m, jak�e jes�, be� w�ględu �a 
pos�ada�e pr�e� ��ego cechy f��yc��e, umysłowe, usposo-
b�e��e, ewe��ual�e ogra��c�e��a�, współd��ała��a �rod��-
c�e �a���eresowa�� �abawą � pos�awą d��ecka, a�gażujący 

d��ec� w �ajęc�a domowe � w m�arę �ch w�ros�u w sprawy 
rod��ców�, ro�um�ej swobody �rod��ce dający d��ecku w 
m�arę doras�a��a cora� s�ers�y �akres swobody, po�wala-
jący �a pracę lub �abawę � dala od s�eb�e, ��ewyolbr�y-
m�ający �agrażających d��ecku ��ebe�p�ec�e�s�w, dbający 
o be�p�ec�e�s�wo � �drow�e d��ecka� ora� u��a��a praw 
�rod��ce doce��ający rolę d��ecka w rod����e, wys�r�ega-
jący s�ę dyk�a�ors�wa w s�osu�ku do pr�ejawów ak�yw-
�ośc� d��ecka, po�walający �a odpow�ed��al�ość �a jego 
włas�e d��ała��a, s�osujący ���elek�ual�e sposoby odd��a-
ływa��a �p. wyjaś��a��e, be� �ar�uca��a c�y wymus�a��a 
swojej wol�, jed�ak � poda��em jas�ych kry�er�ów co do 
wymaga�� [17].

N�ewłaśc�we pos�awy �o według Z�emsk�ej: pos�awa 
od�rącająca �rod��ce odc�uwają �s���e��e d��ecka jako 
c�ężar ogra��c�ający swobodę, ��e lub�ą d��ecka, są ��m 
ro�c�arowa�� � �aw�ed�e��, pr�eko�a��, że op�eka �ad 
��m jes� odrażająca lub pr�ekrac�a �ch s�ły; ��e oka�ują 
d��ecku uc�uć po�y�yw�ych, o�warc�e je kry�ykują, ��e 
u��ają jak�chkolw�ek po�y�ywów d��ecka, ��e wyka-
�ują �olera�cj� dla jego ��edoc�ąg��ęć � wad�, u��kająca 
�rod��ce wyka�ują ubog� s�osu�ek uc�uc�owy lub wręc� 
oboję��ość w�ględem d��ecka, u��kają lub ogra��c�ają 
ko��ak�y � ��m do m���mum, ��e oka�ują mu uc�uć, ��e 
prag�ą �aw�ą�a��a ko��ak�u � d��eck�em, są oboję��� 
wobec ��ebe�p�ec�e�s�w, k�óre mogą d��ecku �agrażać�, 
�adm�er��e chro��ąca �rod��ce ��e doce��ają możl�wośc� 
d��ecka, ��e dopus�c�ają do samod��el�ośc�, ro�w�ą�ują 
�a ��ego ws�ys�k�e problemy, są �adm�er�e �aabsorbo-
wa�� jego �drow�em, pr�eds�aw�ają mu św�a� jako �agra-
żający, powodują u�ależ��e��e d��ecka od ma�k� lub ojca, 
ogra��c�ając jego swobodę � ��olując go od rów�eś��ków� 
ora� �adm�er��e wymagająca �rod��ce próbują „uks��ał�o-
wać” d��ecko według wy�wor�o�ego pr�e� s�eb�e w�oru, 
be� l�c�e��a s�ę � jego ��dyw�dual�ym� cecham� � możl�-
wośc�am�, �ar�ucają swój au�ory�e�, s�aw�ają wygórowa�e 
wymaga��a, r�ąd�ą ��m, ��e pr�y��ają mu prawa do samo-
d��el�ośc�, ogra��c�ają swobodę pr�e� s�osowa��e s��yw-
�ych reguł� [17].

F�rkowska-Ma�k�ew�c� ro�róż��ła �r�y waż�e grupy 
problemów składających s�ę �a jakość życ�a rod��� � oso-
bam� ��epeł�ospraw�ym�: c�y���k� ob�ek�yw�e, �ak�e jak: 
cechy osob�s�e – �drow�e f��yc��e � psych�c��e, po��om 
�s�op�e�� pr�yswoje��a w�ed�y, cechy socjodemograf�c��e 
��p., ora� ob�ek�yw�e waru�k� życ�a – �a�rud��e��e, m�es�-
ka��e, charak�erys�yka środow�ska ��p.; percepcję lud�� 
��epeł�ospraw�ych ��dol�ośc� poro�um�ewa��a s�ę� ora� 
��dyw�dual�e pos�r�ega��e war�ośc� �w�arę w �o, co jes� 
waż�e � jak d��ała św�a�� [18].

SOCJOLOGICZNY ASpEKT fUNKCJONOWANIA RODZINY
 �ojaw�e��e s�ę d��ecka ��epeł�ospraw�ego w rod����e może 
pr�eks��ałc�ć sys�em war�ośc� rod��ców [16]. W �ch życ�u 
��ac�ącą rolę �ac�y�ają odgrywać war�ośc� huma���ar�e, 
�ak�e jak: m�łość, w�ajem�y s�acu�ek, god�ość osob�s�a 
c�łow�eka, a �akże poc�uc�e be�p�ec�e�s�wa � harmo��� ży-
c�a rod����ego, a �a drug� pla� schod�ą kar�era �awodowa, 
opera�yw�ość, sława, bogac�wo, sukcesy �owar�ysk�e, ro�-
rywk� [16]. Może �akże �a�s���eć sy�uacja odwro��a.
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Waż�ym eleme��em fu�kcjo�owa��a rod���y jes� 
real��owa��e pr�e� jej pos�c�egól�ych c�ło�ków d��ała� 
mających �a celu �aspakaja��e �ch określo�ych po�r�eb 
ora� po�r�eb lub wymogów społec�e�s�wa [19]. W�ążą s�ę 
o�e �arów�o � �abe�p�ec�e��em pods�awowych po�r�eb � 
waru�ków ro�woju c�ło�ków rod���y �fu�kcje wew�ą�r�-
rod����e�, jak rów��eż praw�dłowym fu�kcjo�owa��em 
rod���y w środow�sku �fu�kcje �ew�ę�r��e� [19]. Kaw-
c�y�ska-�u�rym powołuje s�ę �a c�ęs�o pr�y�ac�a�y 
w l��era�ur�e pod��ał fu�kcj� doko�a�y pr�e� Tys�kę: 
ma�er�al�o-eko�om�c��a ��w�ą�a�a � �abe�p�ec�e��em 
ma�er�al�ego by�u rod���y ora� sposobem wykor�ys�a��a 
u�yska�ego dochodu w ramach podfu�kcj� ko�sumpcyj-
�ej�, op�eku�c�o-�abe�p�ec�ająca �obejmująca cod��e��ą 
op�ekę �ad c�ło�kam� rod���y � �abe�p�ec�e��e �ch pods�a-
wowych po�r�eb�, prokreacyj�a ��w�ą�a�a � �achowa��em 
c�ągłośc� b�olog�c��ej�, seksual�a ��w�ą�a�a � �aspakoja-
��em po�r�eb seksual�ych�, legal��acyj�o-ko��rol�a �pole-
gająca �a sa�kcjo�owa��u �achowa� c�ło�ków rod���y 
�god��e � pr�yję�ym� �ormam��, socjal��acyj�a �wspoma-
gająca ro�wój � uspołec���e��e młodego pokole��a�, kul-
�ural�a �polegająca �a pr�eka�ywa��u eleme��ów kul�ury, 
w�orów � �orm �achowa��, rekreacyj�o-�owar�yska �pod-
�r�ymująca ��eformal�e ko��ak�y rod����e � społec��e� 
ora� emocjo�al�o-ekspresyj�a �polegająca �a �aspako-
ja��u po�r�eb emocjo�al�ych rod���y � �wor�e��u w�ę�� 
uc�uc�owych� [19]. 

KSZTAłTOWANIE SIĘ WIĘZI W RODZINIE
Głów�ym wy��ac���k�em spój�ośc� psychoemocjo�al-
�ej rod���y jes� w�ęź emocjo�al�a m�ęd�y jej c�ło�kam�, 
wywod�ąca s�ę � wrod�o�ego mecha���mu pr�yw�ą�a��a 
[20]. �ys�em w�ę�� emocjo�al�ych � w�ajem�ego wsparc�a 
w rod����e �abe�p�ec�a � jed�ej s�ro�y pro�drowo��e środo-
w�sko życ�a, a � drug�ej daje gwara�cję op�ek� � pomocy w 
c�as�e choroby [20,21]. �rak w�ę�� lub �ch osłab�e��e wyklu-
c�ają w�ajem�e wsp�era��e s�ę � możl�wość wspól�ego 
poko�ywa��a �rud�ośc�. �am�ę�ać jed�ak �ależy, �ż samo 
poc�uc�e odpow�ed��al�ośc� rod��c�elsk�ej ��e wys�arc�y, 
by pows�ał sys�em w�ajem�ego wsparc�a. Długo �rwająca 
sy�uacja �rud�a, jaką s�war�a choroba pr�ewlekła d��ecka, 
wymaga od c�ło�ków rod���y �dol�ośc� do po�os�e��a 
dużego wys�łku, róż�ego rod�aju kos��ów, wyr�ec�e�, w�a-
jem�ych us�ęps�w, a c�ęs�o pośw�ęce��a swo�ch osob�s�ych 
dóbr [20,21]. Możl�we jes� �o �ylko d��ęk� mo�ywacj� emo-
cjo�al�ej c�ło�ków rod���y. Do �wor�e��a sys�emu w�ajem-
�ego wsparc�a jes� ko��ec��y �akże racjo�al�y � adekwa��y 
obra� choroby, św�adomość po�r�eb d��ecka, go�owość w 
pos�ac� pos�ada�ej w�ed�y, um�eję��ośc� � mo�ywacj� do 
d��ała��a [21]. �udowa��e w�ę�� w rod����e m�ęd�y d��e-
ck�em chorym a po�os�ałym� c�ło�kam� rod���y, jes� �jaw�-
sk�em w�eloc�y���kowym. Ko��ak�y rod��ców � d��eck�em 
są �acechowa�e długo�rwałym � dużym �ap�ęc�em emocjo-
�al�ym � obc�ąże��em psych�c��ym, prowad�ącym do �ja-
w�ska s�resu rod��c�elsk�ego [22]. W pr�eżyc�ach rod��ców 
dom��uje poc�uc�e w��y, klęsk� życ�owej, poc�uc�e osamo�-
��e��a, skr�ywd�e��a pr�e� los � be��ad��ej�ośc� [5]. 

Kob�e�y bard��ej ��ż mężc�yź�� pr�yw�ą�ują s�ę do 
swo�ch ról społec��ych. W op���� ��suły w mome�c�e 

pojaw�e��a s�ę problemu ��epeł�ospraw�ośc� d��ecka w 
s�c�egól��e skompl�kowa�ej psych�c��ej � społec��ej 
sy�uacj�, są ojcow�e [22]. �woje emocje c�ęs�o maskują 
oboję��ośc�ą albo m��ejs�ym �aa�gażowa��em w ko��ak�y 
� d��eck�em. ��c�egól��e �rud�e jes� dla ��ch ro�w�ja��e 
w�ę�� uc�uc�owej � ��epeł�ospraw�ym sy�em, co prawdo-
podob��e jes� uwaru�kowa�e kul�urowo [22]. Odc�uwają 
s�ra�ę, frus�rację, w��ę � �łość, mają jed�ak m��ej oka�j� 
do redukcj� �ych uc�uć popr�e� be�pośred��ą op�ekę. Męż-
c�yź�� mają �eż w�ęks�e ��ż ma�k� �rud�ośc� w ekspresj� 
�ych uc�uć, a �akże m��ejs�e możl�wośc� u�yska��a wspar-
c�a. W �w�ą�ku � �ym mają duże �rud�ośc� emocjo�al�e � 
określe��em włas�ego s�osu�ku do d��ecka � ro�w�ja��em 
w�ę�� uc�uc�owej [22].

Tarkowska uważa, �ż waż�ym c�y���k�em wpływają-
cym ujem��e �a ks��ał�owa��e s�ę w�ajem�ych relacj� w 
rod����e jes� długo�rwała ��olacja d��ecka od �ajbl�żs�ych 
w �w�ą�ku �e s�a�em �drow�a [23]. �oby�y w s�p��alu łąc�ą 
s�ę � poc�uc�em osamo���e��a � por�uce��a pr�e� rod��-
ców, ale rów��eż � �ap�ęc�em lękowym pr�ed proceduram� 
medyc��ym�. Tak�e ��ac��e ro�luź��e��e ko��ak�ów � 
�ajbl�żs�ą rod���ą u�rud��a lub u��emożl�w�a ro�wój um�e-
ję��ośc� �wor�e��a bl�sk�ch w�ę�� emocjo�al�ych [23].

Wojc�echowska podkreśla, �ż obec�ość w rod����e 
d��ecka ��epeł�ospraw�ego może wpływać �akże �a fu�k-
cjo�owa��e społec��e �drowego rod�e�s�wa [24]. �ku�k� 
�e mogą m�eć róż�orod�y charak�er. Z jed�ej s�ro�y ��e-
peł�ospraw�ość może być źródłem ks��ał�owa��a empa���, 
wc�es�ego os�ąga��a dojr�ałośc� psych�c��ej, ale � drug�ej 
– pr�yc�y�ą �rud�ośc� pr�ys�osowa��a s�ę do życ�a w spo-
łec�e�s�w�e [24]. 

Według ��dor peł�ospraw�e rod�e�s�wo może odc�u-
wać lęk pr�ed odr�uce��em lub frus�racje � powodu odc�u-
wa��a ws�ydu [25]. Au�orka pr�y�ac�a bada��a, k�óre 
podają, że 25% d��ec� mających rod�e�s�wo � upośled�e-
��em umysłowym m�ało ��epraw�dłowe relacje � rów�eś-
��kam� [25]. 

W op���� ��edr�yck�ej fak�, �ż .rod�e�s�wo d��ec� ��e-
peł�ospraw�ych od �ajmłods�ych la� s�yka s�ę be�pośred-
��o � lud�k�m c�erp�e��em, ogra��c�e��am�, chorobam�, 
może wpływać kor�ys���e �a rod�e�s�wo peł�ospraw�e 
[16]. Ro�w�jać w ��m �olera�cję, współc�uc�e, leps�e ro�u-
m�e��e ���ych, uc�yć doce��a��a włas�ego �drow�a � �dol-
�ośc� ���elek�ual�ych, odpow�ed��al�ośc� � pomocy ���ym 
ora� s�war�ać możl�wośc� socjal��acj� [16]. Rod�e�s�wo 
d��ec� ��epeł�ospraw�ych c�ęs�o jes� bard��ej dos�oso-
wa�e � dojr�ałe po�ad pr�ec�ę��ą dla swojego w�eku [16]. 
Zara� po rod��cach �ależy bow�em do osób, k�óre swo�m 
��epeł�ospraw�ym brac�om, s�os�rom, służą pomocą, 
op�eką � wsparc�em edukacyj�ym [16]. Au�orka podkreśla, 
�ż �a rod��cach spoc�ywa w�ęc ko��ec��ość ro�w�ja��a u 
�drowych d��ec� w�ę�� � ��epeł�ospraw�ym rod�e�s�wem, 
pr�e� �p. pomoc w op�ece �ad chorym [16]. D��ała��a �e 
��e mogą jed�ak blokować �ormal�ego ro�woju �drowych 
d��ec�, gdyż �s���eje ��ebe�p�ec�e�s�wo, że może wówc�as 
wy�wol�ć �o w ��ch ��epo�r�eb�ą agresję � odr�uce��e ��e-
peł�ospraw�ego rod�e�s�wa [16]. Rod��ce pow���� w�ęc 
ro�maw�ać �e �drowym rod�e�s�wem o chorob�e bra�a 
lub s�os�ry, �łumac�yć �m specyf�kę schor�e��a, �ak by ��e 



7 1

funkcjonowanie społeczne rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym

Vo l .  1 9 / � 0 1 0 ,  n r  � 7

pows�ał u ��ch fałs�ywy obra� choroby bra�a c�y s�os�ry � 
lęk pr�ed �achorowa��em [16].

��elkowa podkreśla, �ż rod��ce d��ecka ��epeł�ospraw-
�ego pow���� do pomocy w op�ece �ad d��eck�em ��epeł-
�ospraw�ym włąc�yć d��adków [26]. Tak�e wsparc�e �e 
s�ro�y se��orów rod���y s�war�a możl�wośc� �p. podjęc�a 
pr�e� rod��ców pracy �awodowej � umac��a w�ę�� rod����e 
[26]. Au�orka podkreśla fak�, �ż w w�ęks�ośc� ��w. �ormal-
�ych rod���, d��adkow�e op�ekują s�ę w�ukam�. W sy�uacj� 
rod���y pos�adającej d��ecko ��epeł�ospraw�e pomoc �aka 
jes� s�c�egól��e ważka. ��war�a �ajce���ejs�y �a św�e-
c�e rod�aj wsparc�a emocjo�al�ego, duchowego, jak�ego 
d��adkow�e ud��elają ��epeł�ospraw�ym w�ukom � �ch 
rod���om [26]. Jak p�s�e ��elkowa, d��adkow�e pos�adają 
bow�em ��w. mądrość życ�ową, um�eję��ość ro�róż��a��a 
spraw m��ej � bard��ej �s�o��ych. �o�raf�ą doko�ać słus�-
�ych wyborów. Mają spokoj�y dys�a�s wobec ws�ys�k�ch 
spraw. Oka�ują spokój, ro�wagę � pogodę ducha, kojąco 
wpływając �a a�mosferę domową [26]. �am�ę�ać jed�ak 
�ależy, �ż �dar�ają s�ę ��es�e�y babc�e � d��adkow�e, k�ór�y 
��e chcą wsp�erać swo�ch d��ec� � współd��ałać w �maga-
��u s�ę � �rud�ośc�am�, jak�e są ud��ałem rod���y pos�a-
dającej ��epeł�ospraw�e d��ecko [26]. W�ęks�ość jed�ak 
po�raf� s�ę w �ak�ej sy�uacj� od�aleźć � of�arować w�ukom 
��e �ylko m�łość �c�ęs�o ��epeł�ospraw�y w�uk jes� �ym 
�ajukocha�s�ym�, ale � peł�e �ro�um�e��e [26].

RODZINA Z DZIECKIEM NIEpEłNOSpRAWNYM W KONTAKTACH ZEWNĘTRZ-
NYCH
 Na pr�es�r�e�� os�a���ch la� dochod�� do �m�a�y m�ejsca 
rod���y w m�kros�ruk�ur�e społec��ej [27,28]. W�ras�a 
a�o��mowość �arów�o jed�os�k�, jak � rod���y. Dochod�� 
do �amk��ęc�a rod���y do �ajbl�żs�ego o�oc�e��a � w�ro-
s�u ���ym�ośc�. Nas�ępuje ro�luź��e��e w�ę�� sąs�ed�k�ch 
[27,28]. Ja��o� podkreśla, �ż pr�yc�y�ą �rud�ośc�, jak�ch 
dośw�adc�a osoba ��epeł�ospraw�a � jej bl�scy, jes� ��e �ylko 
fak� dysfu�kcj�, ale �akże reakcje o�oc�e��a �a ��epeł�o-
spraw�ość [27]. W op���� Tys�ka mogą o�e pr�yb�erać dw�e 
formy reakcj�: �rosk� �odc�uwa��e współc�uc�a, pr�yjęc�e 
pos�awy odpow�ed��al�ośc� �a losy osób ��epeł�ospraw�ych 
� go�owośc� do ��es�e��a pomocy� ora� odr�uce��a �emocjo-
�al�e �dys�a�sowa��e s�ę wobec osób ��epeł�ospraw�ych w 
celu u��k��ęc�e pr�ykrych emocj�� [28].

Na ba��e �ych reakcj� pows�ają pos�awy społec��e, 
rozumiane jako pewien względnie stały stosunek emocjo-
nalny lub oceniający do przedmiotu, bądź dyspozycja do 
występowania takiego stosunku. Postawy mają trzy aspekty 
– poznawczy, emocjonalny i motywacyjny [29]. �kład��k 
���elek�ual�y polega �a porów�a��u jed�os�k� � pr�yję�ym� 
s�a�dardam� � doko�ywa��u oce�y war�ośc�ującej. �kład��k 
emocjo�al�y �o do��a��a doda���e lub ujem�e w ko��ak-
c�e, a skład��k mo�ywacyj�y �o uk�eru�kowa��e �acho-
wa� „od” lub „do” da�ego pr�edm�o�u. �os�awy mogą 
być pr�ychyl�e, ��epr�ychyl�e lub �eu�ral�e. Mars�ałek 
podaje, że �a pows�awa��e określo�ych pos�aw wobec ��e-
peł�ospraw�ych ma wpływ ��e �yle rod�aj us�kod�e��a, �le 
w�doc��ość us�kod�e��a c�ała, cechy osobowośc� osoby 
��epeł�ospraw�ej, a �akże s�op�e� jej ��ajomośc� [29].

�ada��a, �a k�óre powołuje s�ę Twardowsk�, dowo-

d�ą, �ż około 15% bada�ych osób repre�e��owało wobec 
osób ��epeł�ospraw�ych pos�awę �ega�yw�ą, ��olacyj�ą, 
25% pos�awę po�y�yw�ą, a 60% pos�aw m�ało charak-
�er pośred��, oboję��y [cy�. �a 5]. Osoby repre�e��ujące 
pos�awę po�y�yw�ą spos�r�egały ��epeł�ospraw�ość 
jako pew�e� fak� społec��y � psych�c��y, a osobę ��epeł-
�ospraw�ą jako �ę, k�óra ak�yw��e może uc�es���c�yć w 
życ�u [cy�. �a 5]. W op���� Mars�ałek u źródeł �ega�yw-
�ych pos�aw wobec ��epeł�ospraw�ych leży brak ��forma-
cj� � dośw�adc�e� w ko��ak�ach � ��epeł�ospraw�ym� [29]. 
Lud��e c�ęs�o posługują s�ę pr�eka�ywa�ym� kul�urowo 
s�ereo�ypam�, w �w�ą�ku � �ym mają do c�y��e��a � ro�-
b�eż�ośc�ą pos�aw deklarowa�ych, �w�ą�a�ych � rów�oś-
c�ą praw ws�ys�k�ch lud��, � r�ec�yw�s�ych, �a��ac�o�ych 
c�ęs�o lęk�em, ��echęc�ą a �awe� s�ygma�y�acją [29].

Os�rowska określa �akres kompe�e�cj� społec��ych, 
k�óre są s�c�egól��e pr�yda��e osob�e ��epeł�ospraw�ej 
[30]. Zal�c�a do ��ch: �de��yf�kowa��e celów, um�eję�-
�ość real�ej oce�y s�a�s � �rud�ośc�, o�war�ość �a �owe 
dośw�adc�e��a, ��ajomość sys�emów społec��ych, um�e-
ję��ość po�ysk�wa��a ��formacj� � dyspo�ycja do d��ała��a 
[30]. N�es�e�y, w �as�ym społec�e�s�w�e, c�ęs�o w obaw�e 
pr�ed frus�racjam� � ewe��ual�ym� ��epowod�e��am�, wpaja 
s�ę �ak�m osobom m���mal�s�yc��ą or�e��ację życ�a. Taka 
b�er�a pos�awa ogra��c�a �ch cele życ�owe � pr�yc�y��a s�ę 
do ro�woju be�rad�ośc� życ�owej [30]. Dykc�k uważa, �ż 
o możl�wośc�ach samoreal��acj� osób ��epeł�ospraw�ych 
decydują pos�awy społec��e �ajbl�żs�ego o�oc�e��a, �as�a-
w�e��e � pr�y�wole��e społec��e, dające poc�uc�e pr�y�a-
leż�ośc� � be�p�ec�e�s�wa [12]. W op���� ��sul� rod��ce 
c�ęs�o u��kają ko��ak�ów � o�oc�e��em w obaw�e pr�ed 
c�ekawośc�ą, py�a��am�, porów�ywa��em d��ecka ��epeł-
�ospraw�ego �e �drowym� [22]. W�elu � ��ch, s�c�egól-
��e rod��ce d��ec� � ��epeł�ospraw�ośc�ą umysłową, k�óra 
jes� �rud��ej akcep�owal�a, odc�uwa ws�yd � upokor�e��e 
� powodu ���ośc� d��ec�. Mecha���m pows�awa��a ��olacj� 
społec��ej ma ks��ał� �amk��ę�ego koła – brak ko��ak�u 
� ���ym� � ��esyg�al��owa��e obaw � problemów sku�kuje 
��ew�ed�ą o�oc�e��a � u��ka��em ko��ak�ów [22]. 

Op���ę powyżs�ą pop�era Twardowsk� [5]. Według 
�ego au�ora rod��ców d��ec� ��epeł�ospraw�ych, k�ór�y 
pr�yjmują pos�awę ��olacyj�ą, charak�ery�uje wycofywa-
��e � do�ychc�asowych ko��ak�ów społec��ych � wyraża-
��e braku chęc� podejmowa��a �owych. �os�awa �aka jes� 
c�ęs�o ko�sekwe�cją �ega�yw�ych reakcj� o�oc�e��a �a 
��epeł�ospraw�ość. �r�ec�w�e�s�wem są rod��ce pr�eja-
w�ający pos�awę ���egracyj�ą, k�ór�y dążą do u�r�yma��a 
do�ychc�asowych ko��ak�ów � �ch ro�s�er�a��a popr�e� 
włąc�a��e s�ę w d��ałal�ość s�owar�ys�e� [5].

 Jed�ym � aspek�ów ��olacj� społec��ej są �m�a�y w 
życ�u �awodowym rod��ców. �y�uacja c�ęs�o powoduje 
re�yg�ację � pracy �awodowej ma�ek, a �ym samym � 
włas�ych pla�ów � amb�cj� �awodowych [27]. Z op�eką � 
wychowa��em chorych d��ec� lep�ej rad�ą sob�e kob�e�y 
ak�yw�e �awodowo. �raca jes� w �ym pr�ypadku c�y���-
k�em buforowym, po�walającym �a poc�uc�e samo�ado-
wole��a � samoreal��acj�. Ko��ak� � ���ym� ludźm� po�wala 
�a odreagowa��e problemów rod����ych, pr�ec�wd��ała��e 
depresj� � kor�ys���e wpływa �a s�osu�ek do d��ecka [27].
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Rod���a speł��a �ada��a op�eku�c�e wobec chorego d��e-
cka w sposób praw�dłowy, jeśl� u�yskuje odpow�ed��ą 
pomoc. Obs�aram� pomocy rod����e może być wsparc�e w 
samod��el�ym ro�w�ą�ywa��u problemów życ�a cod��e�-
�ego � ks��ał�owa��u um�eję��ośc� pos�ępowa��a w sy�ua-
cjach kry�ysowych, peł��ejs�e wykor�ys�ywa��e �asobów 
ora� odd��aływa��e �a s�eć wsparc�a [24]. Mac�er� uważa, 
�ż wsparc�e św�adc�o�e rod����e � d��eck�em ��epeł�o-
spraw�ym może być wsparc�em psychoemocjo�al�ym, 
socjal�o-usługowym, op�eku�c�o-wychowawc�ym � reha-
b�l��acyj�ym [20]. �o�wala �a s�wor�e��e adekwa��ego 
obra�u choroby d��ecka, pr�ys�osowa��e s�ę do ��ej ora� 
�abyc�e um�eję��ośc� ��e�będ�ych w d��ała��ach op�eku�-
c�o-rehab�l��acyj�ych [20]. Na podkreśle��e �asługuje fak�, 
�ż po�r�eba wsparc�a psych�c��ego rod��ców �s���eje s�ale, 
��e �ylko w okres�e o�r�yma��a d�ag�o�y. Nawe� po �aad-
ap�owa��u s�ę do choroby d��ecka pojaw�ają s�ę ep��ody 
ro�pac�y, s�a�y psych�c��ego wyc�erpa��a, �wą�p�e��e w 
pomyśl�ość lec�e��a � lęk� �w�ą�a�e � pr�ys�łośc�ą d��ecka 
[20].

Na pr�es�r�e�� w�eków wys�ępowały róż�e pos�awy 
społec��e wobec osób ��epeł�ospraw�ych: od dyskrym�-
�acj� � wy��s�c�e��a, popr�e� ��olację � dyskrym��ację, po 
współc�es�ą pos�awę ���egracj� [5]. Według Twardow-
sk�ego ���egracja �e społec�e�s�wem ro�um�a�a jes� jako 
optymalne funkcjonowanie psychospołeczne w środowisku 
społecznym i fizycznym [5]. 

��osu�ek środow�ska społec��ego do rod���y, w k�órej 
wychowuje s�ę d��ecko upośled�o�e umysłowo w s�op-
��u lekk�m, dosko�ale obra�ują wy��k� bada� �or�ys�-
kowsk�ej [31]. Au�orka wyka�ała, �ż spośród 870 rod���, 
k�óre obję�o bada��am�, 57% �496�, było pr�eko�a�ych, 
że s�osu�ek środow�ska społec��ego do rod���, k�óre mają 
d��ecko upośled�o�e, jes� �ega�yw�y. Tylko 317 rod��� 
�36,4%� bada�ej populacj� �w�erd��ło, że s�osu�ek środo-
w�ska społec��ego jes� po�y�yw�y. Nas�ęp�e 46 rod��� 
�5,3%� podało, �ż s�osu�ek �e� jes� oboję��y. Wśród bada-

�ych rod��� było 1,3%, k�óre ��e po�raf�ły oce��ć s�osu�ku 
środow�ska społec��ego do swojej rod���y [31].

Dykc�k podkreśla, �ż osoby ��epeł�ospraw�e pow���y 
uc�es���c�yć w życ�u społec��ym � uwag� �a kor�yśc� 
osob�s�e � �a kor�yśc�, jak�e społec�e�s�wo może c�erpać 
� ko��ak�ów � ��m� [12]. Ich rolę w społec�e�s�w�e bard�o 
dobr�e charak�ery�ują słowa: osoby niepełnosprawne 
wnoszą do kultury społeczeństw elementy zrodzone z 
walki z cierpieniem, refleksji nad losem, wnoszą elementy 
odporności psychicznej, cichego bohaterstwa, moralnej 
wielkości wyrażonej życiem, a nie mówieniem. Nie są 
osobami zasługującymi na współczucie, ale na podziw i 
uznanie, a przede wszystkim na społeczne wsparcie [12]. 
��ęk��e mów�ł �eż o �ym Ja� �aweł II w swo�m pr�emó-
w�e��u do uc�es���ków ko�gresu  �ap�esk�ej Rady ds. 
Rod���y 4 XII 1999: […] Jeżeli dziecko niepełnosprawne 
przychodzi na świat w rodzinie otwierającej się na jego 
przyjęcie, nie czuje się osamotnione, ale wszczepione w 
samo serce wspólnoty i dzięki temu może się nauczyć, że 
życie ma zawsze swoją wartość. Rodzice ze swej strony 
doświadczają, jaką wartość ludzką i chrześcijańską ma 
solidarność. Już przy innych okazjach przypominałem, że 
należy ukazywać czynem, iż choroba nie stwarza nieprze-
kraczalnych granic ani nie uniemożliwia nawiązania rela-
cji autentycznej chrześcijańskiej miłości z tymi, którzy są 
nią dotknięci. Przeciwnie, choroba winna raczej wzbudzać 
postawę szczególnej troski o te osoby, mają one bowiem 
pełne prawo być zaliczane do kategorii ubogich, do któ-
rych należy Królestwo Niebieskie.”

WNIOSKI
1. N�epeł�ospraw�ość wyw�era wpływ �a społec��eN�epeł�ospraw�ość wyw�era wpływ �a społec��e 

fu�kcjo�owa��e d��ecka � całej rod���y.
2. �rak o�war�ego komu��kowa��a po�r�eb d��ec��rak o�war�ego komu��kowa��a po�r�eb d��ec� 

��epeł�ospraw�ych, a �akże brak w�ed�y �a �ema� �s�o�y 
��epeł�ospraw�ośc� jes� pr�yc�y�ą ��olacj� społec��ej.

3. I��egracja d��ecka ��epeł�ospraw�ego �e społe-I��egracja d��ecka ��epeł�ospraw�ego �e społe-
c�e�s�wem jes� waru�k�em jego osob�s�ego ro�woju.
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