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STRESZCZENIE
Cel: Niepełnosprawność dziecka wywiera wpływ na wiele 
obszarów życia rodzinnego. Celem badań była analiza funkcjono-
wania rodziny z dzieckiem z mózgowym porażeniem dziecięcym 
ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji socjalnej. Materiał 
i metoda: Badaniami objęto 133 rodziny posiadające dziecko 
z mózgowym porażeniem dziecięcym, mieszkające na terenie 
województwa mazowieckiego. Stan zdrowia dzieci był zróżni-
cowany pod względem postaci mózgowego porażenia dziecię-
cego i stopnia niepełnosprawności. Narzędziem badawczym był 
autorski kwestionariusz ankiety; w analizie statystycznej posłu-
żono się testem chi-kwadrat. Wyniki: Sytuacja socjalna rodzin 
wychowujących dziecko z mózgowym porażeniem dziecięcym 
w porównaniu z rodzinami dzieci zdrowych jest niekorzystna. 
Niewielka grupa rodziców posiadała wystarczające środki 
finansowe na potrzeby swych członków, w tym na potrzeby 
dziecka niepełnosprawnego. Konieczność opieki nad dzieckiem 
powodowała niską aktywność zawodową matek, co pogłębiało 
problemy finansowe tych rodzin. Wnioski: Niższe dochody w 
rodzinach dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, związane 
również z niską aktywnością zawodową matek, skutkują często 
brakiem dostatecznych środków finansowych na podstawowe 
wydatki związane z życiem codziennym. 
Słowa kluczowe: mózgowe porażenie dziecięce, sytuacja 
socjalna.

ABSTARCT
Objective: The child’s disability affects many areas of family 
life. The aim of the study was to analyze the functioning of fami-
lies with a child suffering from cerebral palsy with particular 
emphasis on the social situation. Materials and methods: The 
study involved 133 families with a child with cerebral palsy, 
living in Mazovia province (central Poland). The health status of 
children was diverse in terms of the form of cerebral palsy and 
the degree of disability. The research tool was a questionnaire 
prepared by the researchers. A chi-square test was used for 
the statistical analysis. Results: The social situation of families 
with a child with cerebral palsy as compared to families rais-
ing healthy children is unfavorable. A small group of parents 
had sufficient financial resources to support the needs of all 
family members, including those of a disabled child. The neces-
sity for child care resulted in low economic activity of moth-
ers which deepened the financial problems of these families. 
Conclusions: Lower level of income in families raising children 
suffering from cerebral palsy is also associated with mother’s 
low rate of economic activity. As the result, the families lack the 
sufficient funds for basic expenses related to everyday life.
Key words: cerebral palsy, the social situation.

N�epeł�ospraw�ość d��ecka � powodu mó�gowego poraże-
��a d��ec�ęcego wyw�era ���e�syw�y wpływ �a fu�kcjo�o-
wa��e rod���y. Zm�a�y w sy�uacj� rod���y mogą do�yc�yć jej 
fu�kcj� ora� ról społec��ych pos�c�egól�ych jej c�ło�ków. 
Kawc�y�ska-�u�rym wśród �ega�yw�ych ko�sekwe�cj� dla 
sys�emu rod����ego wym�e��a: �rud�ośc� ma�er�al�e, ogra-
��c�e��e op�ek� � ko��rol� �ad ���ym� c�ło�kam� rod���y, 
problemy emocjo�al�e wy��kające � obc�ąże� � be�rad�ośc�, 
ogra��c�e��e ko��ak�ów społec��ych � ��olacja społec��ą [1]. 
W proces�e rad�e��a sob�e � sy�uacją �rud�ą s�c�egól�e ��a-
c�e��e dla rod���y mają �asoby, k�óre uła�w�ają proces adap-
�acj�. Zasoby �wor�o�e są �a ba��e s�osu�ków, �obow�ą�a� 
� w�ę�� społec��ych jako po�e�cjał o charak�er�e społec��o-
kul�urowym, k�óry pomaga rod���om w pr�e�wyc�ęże��u 
problemów �w�ą�a�ych � ��epeł�ospraw�ośc�ą. Zasoby 

mogą być f��a�sowe, ks��ał�ujące sy�uację socjal�ą rod���y, 
ora� lud�k�e � emocjo�al�e. Zasoby lud�k�e, �ak�e jak 
po��om wyks��ałce��a, kul�ury wychowawc�ej, w�ed�y �a 
�ema� ��epeł�ospraw�ośc� umożl�w�ają podm�o�owy ud��ał 
w rehab�l��acj�. Zasoby emocjo�al�e �o bl�skość ���erakcj� 
w rod����e, s�ab�l�ość � spój�ość środow�ska wychowaw-
c�ego, s�eć s�osu�ków społec��ych [2]. D��ęk� pos�ada�ym 
�asobom c�łow�ek może �walc�ać s�resory � pr�edłużający 
s�ę s�a� s�resu, a �ym samym �apob�egać w�ór�ym proble-
mom, chro��ć �drow�e � wspomagać procesy �drow�e��a w 
sy�uacj� choroby [3]. 

Celem bada� była a�al��a fu�kcjo�owa��a rod���y � 
d��eck�em � mó�gowym poraże��em d��ec�ęcym �e s�c�e-
gól�ym uw�ględ��e��em sy�uacj� socjal�ej �ych rod���. 



� �

E. Wiśniewska, W. Kułak

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

p R A C A  O R Y G I N A L N A / O R I G I N A L  A R T I C L E

MATERIAł I METODA
�ada��a prowad�o�o �a pr�ełom�e roku 2007 � 2008, obję�o 
��m� 133 rod���y pos�adające d��ecko � mó�gowym pora-
że��em d��ec�ęcym, m�es�kające �a �ere��e wojewód��wa 
ma�ow�eck�ego. W grup�e bada�ej s�w�erd�o�o róż�e pos�a-
c�e mó�gowego poraże��a d��ec�ęcego. Najl�c���ejs�ą grupę 
s�a�ow�ły d��ec� � obus�ro��ym poraże��em kurc�owym 
�35%� ora� obus�ro��ym poraże��em połow�c�ym �33%�. 
U 17% osób wys�ępowało poraże��e kurc�owe połow�c�e, 
u 11% pos�ać po�ap�ram�dowa, u 4% pos�ać móżdżkowa. 
Najc�ęśc�ej ��epeł�ospraw�ość według skal� GMFC� 
�Gross Mo�or Fu�c��o� Class�f�ca��o� �ys�em� oce��o�o 
�a II � V s�op�e� – odpow�ed��o 25% � 34% osoby. U 15% 
d��ec� wys�ępował I s�op�e�, u kolej�ych 16% III s�op�e� 
��epeł�ospraw�ośc�. C�war�y s�op�e� charak�ery�ował 10% 
osób. Rod���y peł�e s�a�ow�ły w bada�ej grup�e w�ęks�ość, 
�j. 78% pr�ypadków. N�epeł�ość s�ruk�ury w 17% rod��� 
była spowodowa�a ro�wodem małżo�ków. 49% rod��� 
m�es�kało w dużych m�as�ach. Grupę ko��ro�lą s�a�ow�ły 
133 rod���y pos�adające d��ec� o dobrym s�a��e �drow�a, 
be� chorób pr�ewlekłych o porów�ywal�ej s�ruk�ur�e w�eku 
� płc�. W bada��ach posłużo�o s�ę me�odą so�dażu d�ag�o-
s�yc��ego; �ar�ęd��em badawc�ym był au�orsk� kwes��o�a-
r�us� a�k�e�y [4]. W a�al���e s�a�ys�yc��ej wykor�ys�a�o �es� 
chi-kwadrat.

WYNIKI BADAń
�y�uacja socjal�a rod���y jes� wypadkową d��ała��a 
k�lku c�y���ków, m.��. wyks��ałce��a rod��ców, m�ejsca 
�am�es�ka��a, os�ąga�ych dochodów. W bada�ej grup�e 
rod��ce d��ec� � mó�gowym poraże��em d��ec�ęcym �aj-
c�ęśc�ej leg��ymowal� s�ę wyks��ałce��em śred��m �52%� 
ora� �asad��c�ym �awodowym �22%�. Wśród rod��ców 
d��ec� �drowych �ajw�ęks�ą grupę s�a�ow�l� respo�de�c� 
� wyks��ałce��em śred��m �53%� ora� wyżs�ym �36%�. 
Waru�k� m�es�ka��owe w�ęks�ość respo�de��ów określała 
jako dobre �55%� lub bard�o dobre �27%�. Dla porów�a-

��a w grup�e ko��rol�ej waru�k� dobre wska�ywało 59% 
bada�ych, bard�o dobre 35%. �y�uacja ma�er�al�a rod��� 
wychowujących d��ecko be� ��epeł�ospraw�ośc� była 
kor�ys���ejs�a. Wśród a�k�e�owa�ych � �ej ka�egor�� 26% 
uważało, �ż ma całkow�c�e wys�arc�ającą �lość środków 
f��a�sowych. Tymc�asem w rod���ach � d��ećm� chorym� 
�ak�ch osób było �aledw�e 9%. 10% bada�ych deklarowało 
��ewys�arc�ające środk�. Duża grupa �około 40%� �głas�ała 
możl�wość sf��a�sowa��a �ylko wyda�ków �w�ą�a�ych � 
cod��e��ym fu�kcjo�owa��em lub m���mal�ych, pods�a-
wowych wyda�ków rod���y �ryc. 1�. 

Możl�wość pokryc�a pos�c�egól�ych kos��ów fu�kcjo-
�owa��a rod���y jes� �w�ą�a�a � os�ąga�ym� dochodam�. 
Rod���y d��ec� �drowych w porów�a��u � grupą bada�ą 
os�ągały ��eco w�ęks�e dochody. Jes� �o �ależ�ość �s�o��a 
s�a�ys�yc���e �p=0,0051**�. Dochody �a po��om�e śred��m 
�500–1.000 �ł./osobę� m�ało 40% rod��� w grup�e bada�ej 
� 53%w grup�e ko��rol�ej. W rod���ach d��ec� � mó�go-
wym poraże��em d��ec�ęcym dochód po��żej 500 �ł/osobę 
do�yc�ył po�ad 40% rod���; dla porów�a��a w grup�e ko�-
�rol�ej �e� pr�ed��ał os�ągało 24% bada�ych �ryc. 2�.

Rod���y pos�adające d��ecko ��epeł�ospraw�e w 
�w�ą�ku � ��żs�ym� dochodam� c�ęśc�ej m�ały problem � 
�aspokoje��em swo�ch po�r�eb. �odob�a s�ruk�ura wyda�-
ków dla obu grup �bada�ej � ko��rol�ej� do�yc�yła jedy��e 
�akupu żyw�ośc� � opłaca��a rachu�ków, c�yl� wyda�ków 
��e�będ�ych. N�edos�a�ec��e środk� f��a�sowe do�ykały 
rów��eż po�r�eb d��ecka ��epeł�ospraw�ego. N�ew�elk� 
proce�� rod��ców mógł sf��a�sować kos��y rehab�l��acj�, 
pr�ys�osowa��a m�es�ka��a c�y ��dyw�dual�ą rehab�l��ację 
��ab. I�. 

 Na s�a�us ma�er�al�y ma wpływ ak�yw�ość �awodowa 
rod��ców. Ko��ec��ość real��acj� fu�kcj� op�eku�c�ej �ad 
chorym d��eck�em jes� pr�yc�y�ą �rud�ośc� w peł��e��u ról 
�awodowych. Rod��ce d��ec� ��epeł�ospraw�ych c�ęs�o ��e 
mogą pracować � powodu choroby d��ecka. Tak�ej odpo-
w�ed�� ud��el�ło 66% respo�de��ów �w grup�e ko��rol�ej 
wy��k wy�os�ł 2%�. �y�uacja do�yc�yła pr�ede ws�ys�-

Ryc. 1. Subiektywna ocena warunków materialnych rodziny. Subjective assessment of the financial state of the family
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k�m ma�ek d��ec� � mó�gowym poraże��em d��ec�ęcym. 
Zarów�o w grup�e bada�ej, jak � ko��rol�ej w �w�ą�ku � 
pos�ada��em d��ecka w �m��ejs�o�ym wym�ar�e c�asu 
pracę wyko�ywało około 15% bada�ych. W rod���ach � 
grupy bada�ej �arobk� ma�ek s�a�ow�ły m��ejs�y ud��ał 
w �ch dochodach. �racę �awodową wyko�ywało �ylko 
28% ma�ek. �pory odse�ek �ych rod��� �po�ad połowa� 
kor�ys�ał rów��eż � �as�łków � re��. W grup�e ko��rol�ej 
dochody obojga rod��ców m�ały podob�y ud��ał  w budże-
c�e rod����ym. 

A�al��ując �ebra�y ma�er�ał, ��e s�w�erd�o�o, by s�o-
p�e� ��epeł�ospraw�ośc� d��ecka oce��a�ej według skal� 
GMFC� wpływał �s�o���e s�a�ys�yc���e �a s�a�us �awo-
dowy rod��ców ora� �a źródła dochodów rod���y � �ch 
ak�yw�ość �awodową. ��w�erd�o�o brak s�a�ys�yc���e 
�s�o��ych �ależ�ośc� m�ęd�y rod���am� wychowującym� 
d��ec� o ��sk�m � wysok�m po��om�e ��epeł�ospraw�ośc�. 
W bada�ej grup�e ��sk� po��om ��epeł�ospraw�ośc� cha-
rak�ery�owało 40% d��ec�; I s�op�e� wg GMFC� – 15%, 

II s�op�e� wg GMFC� – 25%. Wysok� po��om ��epeł�o-
spraw�ośc� cechował 60 % d��ec� � bada�ych rod���; III 
s�op�e� wg GMFC� – 16%, IV s�op�e� – 10%, V s�op�e� 
– 34%. 

DYSKUSJA
�y�uacja by�owa wpływa w�elok�eru�kowo �a rod���ę, co 
wyraża s�ę po��omem �aspakoja��a po�r�eb pos�c�egól-
�ych jej c�ło�ków. Zw�ęks�o�e wyda�k� w połąc�e��u � 
ogra��c�e��em ak�yw�ośc� �awodowej rod��ców wpływają 
�ega�yw��e �a sy�uację ma�er�al�ą rod���y. W rod���ach o 
��ekor�ys��ych waru�kach eko�om�c��ych c�ęśc�ej ��ż w 
rod���ach dobr�e sy�uowa�ych pojaw�ają s�ę problemy � 
�aspokaja��em po�r�eb d��ecka ��epeł�ospraw�ego. N�e-
współm�er�ość dochodów powoduje ko��ec��ość ogra-
��c�a��a, a ��ek�edy re�yg�acj� � wyda�ków �a �drow�e 
� rehab�l��ację [5]. Doda�kowym c�y���k�em s�resoge�-
�ym jes� św�adomość �s���ejących możl�wośc� w lec�e��u 
� rehab�l��acj� d��ecka, a jed�oc�eś��e braku dos�ępu do 

Ryc. 2. Szacunkowy dochód w przeliczeniu na osobę. Estimated income per capita

Tabela I. Porównanie wystarczalności środków finansowych. Comparison of the sufficiency of financial resources

Struktura wydatków
Grupa

pbadana  kontrolna
N % N %

zakup żywności 129 97% 129 97% 1,0000
opłacanie rachunków 113 85% 120 90% 0,1929
zakup leków 108 81% 120 91% 0,0227*
edukacja dzieci 69 52% 103 77% 0,0000***
usługi 62 47% 96 72% 0,0000***
zakup dóbr trwałych 37 28% 57 43% 0,0103*
wypoczynek i rozrywka 28 21% 55 41% 0,0004***
koszty rehabilitacji 45 34% – – –
przystosowanie mieszkania 38 29% – – –
indywidualna rehabilitacja 22 17% – – –

 * Statystycznie istotna zależność; 
 ** Wysoce istotna zależności;
*** Bardzo wysoko istotna statystycznie zależność.
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�ych możl�wośc� � powodu bar�ery eko�om�c��ej. �y�ua-
cja �a wywołuje uc�uc�e ��espeł��o�ego obow�ą�ku, co w 
połąc�e��u � poc�uc�em w��y � powodu ��epeł�ospraw�o-
śc�, pr�emęc�e��em w�elogod����ą op�eką, brak�em odpo-
c�y�ku, może być pr�yc�y�ą pows�awa��a ko�fl�k�ów � 
kry�ysu w rod����e. Zmaga��e s�ę � pods�awowym� prob-
lemam� eg�ys�e�cjal�ym�, �włas�c�a � �rud�ośc�am� ma�e-
r�al�ym�, powoduje �a��echa��e � re�yg�ację � rehab�l��acj� 
d��ecka w wym�ar�e, k�óry byłby możl�wy w us�ab�l��owa-
�ej sy�uacj� [7]. De�erm��a��em sy�uacj� by�owej jes� rów-
��eż m�ejsce �am�es�ka��a � wyks��ałce��e. W�elu au�orów 
podkreśla, że sy�uacja ma�er�al�a rod��� m�es�kających w 
m�eśc�e jes� dużo leps�a ��ż �a ws� [8]. �ada��a prowa-
d�o�e w wojewód��w�e św�ę�okr�ysk�m, do�yc�ące ko�se-
kwe�cj� ��epeł�ospraw�ośc�, syg�al��ują, że m�es�ka�cy 
ws� c�ęśc�ej �80%� ��ż m�es�ka�cy m�as� �70%� u�ożsa-
m�al� ��epeł�ospraw�ość � �rud��ejs�ym� waru�kam� życ�a 
ora� � ��olacją �w�eś 78%, m�as�o 65%�. Rów��eż op���a 
do�yc�ąca po�r�eb d��ec� ��epeł�ospraw�ych róż��ła s�ę w 
obu grupach. M�es�ka�cy ws� bard��ej �100%� ��ż m�es�-
ka�cy m�as� �80%� oc�ek�wal� leps�ej dos�ęp�ośc� do usług 
medyc��ych, w �ym rehab�l��acj� ora� �głas�al� problemy 
�ech��c��e � do�arc�em do �akładów op�ek� �drowo��ej. 
�roblem dos�ęp�ośc� do refu�dowa�ej pomocy psychologa 
m�ał �akże w�ęks�e �as�le��e �a ws� �w�eś 100%, m�as�o 
70%� [9]. M�es�ka��e � daleka od dużych ośrodków opróc� 
ogra��c�o�ego dos�ępu do specjal�s�yc��ych św�adc�e�, 
decyduje rów��eż o ��żs�ym po��om�e wyks��ałce��a d��ec�. 
Edukacja ma s�c�egól�e ��ac�e��e w od��es�e��u do osób 
��epeł�ospraw�ych, dla k�órych s�aje s�ę s�a�są �a peł�e 
uc�es���c�wo w życ�u społec��ym. ��a�ow� pods�awę ro�-
woju lud�k�ej au�o�om��, gwara��uje ��e�ależ�ość � pomaga 
w real��owa��u celów życ�owych [10]. �roblemy f��a�sowe, 
k�óre są ud��ałem rod��� wychowujących d��ecko � ��epeł-
�ospraw�ośc�ą, wpływają �a waru�k� m�es�ka��owe. �rak 
samod��el�ośc� m�es�ka��owej włąc���e � brak�em pokoju 
dla d��ecka, m�ejsca do wypoc�y�ku, wpływa ujem��e �a 
s�a� emocjo�al�y � ro�wój psych�c��y d��ec� � mó�gowym 
poraże��em d��ec�ęcym [5]. W bada��u włas�ym s�w�er-
d�o�o, �a pods�aw�e sub�ek�yw�ej oce�y rod��ców, że 
waru�k� m�es�ka��owe określa�e jako dobre �głas�ało 55% 
rod���, dos�a�ec��e 17%, a �łe 2%. W ���ym opracowa��u 
[11] do�yc�ącym rod��� � ��epeł�ospraw�ośc�ą ruchową w 
oce��e rod��ców waru�k� m�es�ka��owe jako bard�o dobre 
określo�o w około 11%, dobre w 36%, pr�ec�ę��e w 35%, 
�łe w 14%, bard�o �łe w 5% . 

N�epeł�ospraw�ość d��ecka c�ęs�o powoduje re�yg�a-
cję ma�ek � pracy �awodowej, a �ym samym re�yg�ację � 
�ch pla�ów � amb�cj� �awodowych. Jes� �o �jaw�sko ��e-
kor�ys��e, po��eważ „ak�yw�ość �awodowa s�war�a �m 
s�a�sę �a w�d�e��e s�eb�e jako osób, k�óre od�os�ą suk-
cesy w ���ych d��ed���ach życ�a. �o�wala �eż �a u�yska-
��e dys�a�su wobec problemów �w�ą�a�ych � d��eck�em, 
a c�asem leps�e sob�e � ��m� rad�e��e” [12]. Ko��ak�y � 
���ym� ludźm� po�walają �a odreagowa��e problemów 
rod����ych, pr�ec�wd��ałają depresj�, kor�ys���e wpływają 
�a s�osu�ek do d��ecka � �ym samym sku�kują leps�ym 
emocjo�al�ym rad�e��em sob�e � �rud�ą sy�uacją [12]. 
Ogra��c�a��e ak�yw�ośc� �awodowej ma�ek d��ec� ��epeł-

�ospraw�ych jes� �ymc�asem �jaw�sk�em pows�ech�ym � 
oc�ek�wa�ym społec���e. 

Rybska � wsp. wyka�al�, że połowa bada�ych ma�ek 
d��ec� � mó�gowym poraże��em d��ec�ęcym par�ycypo-
wała w dochodach rod���y popr�e� wyko�ywa��e s�ałej 
pracy �awodowej. Wśród ojców s�ab�l�ą po�ycję �awo-
dową m�ało 3/4 bada�ych [5]. W ���ym opracowa��u [13] 
u�yska�o podob�e wy��k� do�yc�ące pracy �awodowej: 
90% ojców � 53% ma�ek było ak�yw�ych �awodowo. 21% 
ma�ek �w�erd��ło, że �re�yg�owało � pracy wyłąc���e w 
celu �apew��e��a op�ek� � poc�uc�a be�p�ec�e�s�wa swo-
jemu d��ecku. W pre�e��owa�ych bada��ach wyka�a�o 
brak s�a�ys�yc���e �s�o��ych �ależ�ośc� w �akres�e ak�yw-
�ośc� �awodowej m�ęd�y rod���am� wychowującym� 
d��ec� o ��sk�m � wysok�m po��om�e ��epeł�ospraw�ośc�. 
Może �o być spowodowa�e ��edos�a�ec��ym po��omem 
wsparc�a społec��ego ora� brak�em odpow�ed��ch pla-
cówek edukacyj�o-op�eku�c�ych. Kolej�ym c�y���k�em 
może być brak prefere�cyj�ych form �a�rud��e��a ma�ek 
wychowujących d��ecko ��epeł�ospraw�e. Elas�yc��e 
�asady wyko�ywa��a pracy, �wor�e��e m�ejsc pracy w śro-
dow�sku domowym mogłyby uła�w�ć łąc�e��e obow�ą�-
ków rod����ych � �awodowych. 

Trud�ą sy�uację rod��� � d��ećm� ��epeł�ospraw-
�ym� w w�elu pr�ypadkach pogłęb�ł proces �ra�sformacj� 
us�rojowej. W oce��e F�rkowsk�ej-Ma�k�ew�c�, doko-
�a�ej w la�ach 90. ub. w�eku rod���y � d��eck�em ��e-
peł�ospraw�ym uplasowały s�ę �a �aj��żs�ym s�c�eblu 
w 10-s�op��owej skal� �amoż�ośc� [7]. Dochód w �ych 
rod���ach w pr�el�c�e��u �a c�ło�ka rod���y był c�ęs�o 
po��żej m���mum socjal�ego. Term�� �e� o��ac�a dochód 
�a �aspokoje��e m���mum po�r�eb u��a�ych społec���e 
�a u�asad��o�e. Jes� �o kwo�a po�walająca �a skrom�e 
waru�k� by�owa��a adekwa��e do pr�ec�ę��ego po��omu 
życ�a w kraju. Uważa�a jes� o�a �a gra��cę wy��ac�ającą 
sferę ��edos�a�ku � os�r�egającą pr�ed ubós�wem [14]. W 
roku 2008 ubós�wo wśród osób po��żej 18 roku życ�a do�y-
c�yło 1/3 �34%� populacj� [15]. Kwo�a m���mum socjal-
�ego w roku 2008 wy�os�ła dla rod���y c��eroosobowej 
�kob�e�a, mężc�y��a, młods�e d��ecko, s�ars�e d��ecko� 
685,4 �ł; dla rod���y �r�yosobowej 735,8 �ł [16]. I��ym 
�erm��em od�os�ącym s�ę do sy�uacj� ma�er�al�ej jes� 
m���mum eg�ys�e�cj�, �wa�e �eż m���mum b�olog�c��ym. 
Uw�ględ��a o�e jedy��e �e po�r�eby, k�órych �aspokoje��e 
��e może być odłożo�e w c�as�e, a ko�sumpcja ��żs�a od 
po��omu wy��ac�o�ego �ą gra��cą prowad�� do b�olog�c�-
�ego wy��s�c�e��a. �o��żej �ego po��omu wys�ępuje b�o-
log�c��e �agroże��e życ�a ora� ro�woju psychof��yc��ego 
c�łow�eka. Kwo�a m���mum eg�ys�e�cj� w 2008 roku dla 
rod���y c��eroosobowej wy�os�ła 350,5 �ł, dla �r�yosobo-
wej 363,9 �ł [16]. M���mum eg�ys�e�cj� jes� gra��cą, po��-
żej k�órej wys�ępuje �jaw�sko skraj�ego ubós�wa. Dochód 
�a po��om�e m���mum socjal�ego ma rów��eż wym�ar spo-
łec��y. Zaspokoje��e po�r�eb �a ��żs�ym po��om�e może 
prowad��ć do �erwa��a w�ę�� społec��ych � być pr�yc�y�ą 
wykluc�e��a �e społec�e�s�wa. N�edos�a�ek środków 
�a pożyw�e��e, m�es�ka��e, �drow�e, kul�urę w bard�o 
�s�o��y sposób ogra��c�a możl�wość peł�ego uc�es���c�wa 
w życ�u społec��ym � jes� pr�yc�y�ą marg��al��acj� [17]. 
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C�y���k�em �w�ęks�ającym ry�yko ubós�wa jes� ��epeł-
�ospraw�ość. W roku 2008 w gospodars�wach domowych 
� pr�y�ajm��ej jed�ym d��eck�em ��epeł�ospraw�ym 
do 16 roku wskaź��k �agroże��a ubós�wem życ�a wy�o-
s�ł 11,5%. Dla porów�a��a �e� sam wskaź��k dla rod��� 
ogółem wy�os�ł 5,6%, dla rod��� be� osób ��epeł�ospraw-
�ych – 5,1%. Wys�ępowa��e ubós�wa jes� u�ależ��o�e od 
m�ejsca �am�es�ka��a. W dużych m�as�ach problem �e� 
do�yc�ył 1%, w małych m�as�ach około 5%, �a ws� 9 % 
populacj�. W skal� całego kraju �as�ępuje �eż �róż��cowa-
��e w obręb�e pos�c�egól�ych wojewód��w: 2% woj. opol-
sk�e, 3% – ma�ow�eck�e, 8-9% – warm��sko-ma�ursk�m 
� lubelsk�m [15]. N�edos�a�ek środków f��a�sowych jes� 
powodem kor�ys�a��a �e św�adc�e� pomocy społec��ej. 
Wśród powodów kor�ys�a��a � pomocy społec��ej �2007 
r.� ��epeł�ospraw�ość była �a �r�ec�m m�ejscu po ubós�w�e 
� be�roboc�u [18]. W pr�y�ac�a�ych wc�eś��ej bada��ach 
Rybsk�ej [5] s�w�erd�a s�ę, że 50% rod��� � mó�gowym 
poraże��em d��ec�ęcym powod�� s�ę źle � są w c�ężk�ej 
sy�uacj� ma�er�al�ej. Tylko 11% bada�ych rod��� deklaro-
wało dobre waru�k� f��a�sowe. Wojc�echowsk� �łą sy�u-
ację ma�er�al�ą � ��e�aspokaja��e pods�awowych po�r�eb 
rod��� � d��ećm� ��epeł�ospraw�ym� określa �a 35%, 
dobrą �a 25% [11].

Respo�de�c� uc�es���c�ący w bada��ach prowad�o-
�ych �a �ere��e Gór�ego Śląska, �w�erd��l�, że pojaw�e��e 
s�ę d��ecka � mó�gowym poraże��em d��ec�ęcym pogor-
s�yło sy�uację f��a�sową rod���y. �powodowa�e �o było 
� jed�ej s�ro�y w�ros�em wyda�ków �87%�, a � drug�ej 
ogra��c�e��em dochodów �21%�. Obec�y s�a� ma�er�al�y 
�os�ał pr�e� bada�ych w 45% określo�y jako pr�ec�ę��y, w 
18% jako �decydowa��e �ły, w 22% jako dobry, a �ylko w 
5% jako bard�o dobry [8]. 

Kos�rub�ec podkreśla, że kumulowa��e s�ę upośled�e-
��a �drowo��ego � ma�er�al�ego ła�wo ge�eruje popada��e 
w ubós�wo � sku�kuje wyłąc�e��em � życ�a społec��ego. 
Długo�rwała deprywacja ma�er�al�a może wywołać w�ór�e 
efek�y marg��al��acj�, doprowad�ając do samoogra��c�e-

��a po�r�eb, �aras�a��a pasyw�ośc� życ�owej � ogra��c�e� 
fu�kcjo�al�ych [19]. 

Rod���a jako środow�sko op�eku�c�e s�a�ow� układ 
au�o�om�c��y, jed�ak jego fu�kcjo�owa��e jes� �de�er-
m��owa�e k�lkoma �s�o��ym� c�y���kam� �ew�ę�r��ym�:
pol��yką społec��ą pa�s�wa, społec��o-eko�om�c��ym� 
waru�kam� życ�a, �a�rud��e��a, �abe�p�ec�e��a re��o-
wego, emery�al�ego, służby �drow�a, dys�rybucj� dóbr 
ko�sumpcyj�ych [20]. W os�a���ch la�ach w �olsce �as�ą-
p�ły �m�a�y społec��o-gospodarc�e. Kor�ys��e �m�a�y �o 
dece��ral��acja pol��yk� społec��ej, o�war�ość pedagogów 
�a �owe problemy, odchod�e��e od medyc��ej ko�cepcj� 
��epeł�ospraw�ośc� �a r�ec� ko�cepcj� społec��o-ro�wo-
jowej. Kor�yśc�ą jes� �eż odchod�e��e od upros�c�o�ych 
� s�ereo�ypowych poglądów �a �ema� ��epeł�ospraw�ośc� 
ora� od pr�edm�o�owego podejśc�a w rehab�l��acj� osób 
��epeł�ospraw�ych �a r�ec� par��ers�wa. Nas�ąp�ły pr�e-
ks��ałce��a w sys�em�e edukacj�; �w�ęks�yła s�ę l�c�ba 
d��ec� w ks��ałce��u ���egracyj�ym, w s�kołach specjal-
�ych �m��ejs�a s�ę l�c�ba osób � upośled�e��em lekk�m � 
pr�ewlekle chorych. Opróc� kor�ys��ych �as�ęps�w spo-
łec��ych os�a���e la�a pr�y��osły �eż w�ros� be�roboc�a � 
spadek po��omu życ�a w�elu rod���, �włas�c�a rod��� osób 
��epeł�ospraw�ych [20,21].

WNIOSKI
1. N�żs�e dochody w rod���ach d��ec� � mó�gowym pora-

że��em d��ec�ęcym sku�kują brak�em dos�a�ec��ych 
środków f��a�sowych �a pods�awowe sprawy �w�ą-
�a�e � życ�em cod��e��ym, a �akże �a po�r�eby d��ecka 
��epeł�ospraw�ego, w �ym �a rehab�l��ację.

2. Ma�k� chorych d��ec� � uwag� �a ro�budowa��e fu�kcj� 
op�eku�c�ej, są grupą o ��sk�ej ak�yw�ośc� �awodowej, 
co wpływa �akże �a ��żs�y s�a�us ma�er�al�y rod���y. 

3. Is���eje po�r�eba sys�emowych ro�w�ą�a� pomocy 
rod���om wychowujących d��ecko � mó�gowym pora-
że��em d��ec�ęcym, mających �a celu �ormal��ację 
życ�a �ych rod���. 

ZAŁĄCZNIK 1
Uwaga: Treść artykułu zawiera wyniki badań dotyczące pytań 19-23

KWESTIONARIUSZ ANKIETY 
DOTYCZĄCY FUNKCJONOWANIA PSYCHOSPOŁECZNEGO RODZINY

I. METRYCZKA

1. W�ek
- 20-30 la�    - 31-40    - 41-50     - 51-60

2. M�ejsce �am�es�ka��a:
-  w�eś     - małe m�as�o �po��żej 50 �ys. m�es�ka�ców�   
- duże m�as�o � powyżej 50  �ys. m�es�ka�ców�

3. ��op�e� pokrew�e�s�wa do d��ecka
- ma�ka b�olog�c��a    - ma�ka pr�ybra�a    - ma�ka adopcyj�a
- ojc�ec b�olog�c��y    - ojc�ec pr�ybra�y    - ojc�ec adopcyj�y
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4. Wyks��ałce��e
- pods�awowe    - �asad��c�e �awodowe    -  śred��e    - wyżs�e

5. ��aż małże�sk� …… la�

II. CZĘŚĆ ZASADNICZA

1. C�y �a��/�a�a  �da��em w�ed�a �a �ema� mó�gowego poraże��a d��ec�ęcego jes�:
- bard�o duża    - dość duża    - dos�a�ec��a    - ��edos�a�ec��a

2. Jak�e są dla �a�/�a�� pods�awowe źródła w�ed�y �a �ema� choroby d��ecka:
�pros�ę podać 3 pods�awowe�
- lekar�    - p�elęg��arka    - rehab�l��a��    - ks�ążk�/ar�ykuły medyc��e 
- ���� rod��ce    - s�owar�ys�e��a/fu�dacje    - ���er�e�    - ���e
           jak�e?.......................

3. K�o s�a�ow� dla �a��/�a�a �ajw�ęks�e wsparc�e w op�ece �ad chorym d��eck�em:
- współmałżo�ek    - d��adkow�e    - po�os�ałe d��ec�
- rod��ce ���ych d��ec�    - s�owar�ys�e��a/fu�dacje    - pracow��cy służby �drow�a
- ����……………

4. Jak� w chw�l� obec�ej jes� �a��/�a�a s�osu�ek do ��epeł�ospraw�ośc� d��ecka:
- �adal �rud�o m� w �o uw�er�yć
- odr�ucam myśl� o chorob�e d��ecka
- odc�uwam �łość �a los/�a�a �oga
- mam poc�uc�e kr�ywdy
- walc�ę o leps�ą pr�ys�łość dla mojego d��ecka

5. Z jak�ch form pomocy kor�ys�a moja rod���a:
- �ur�usy rehab�l��acyj�e
- d��e��e poby�y w placówkach rehab�l��acyj�ych
- ��dyw�dual�a rehab�l��acja  pr�e� rehab�l��a��a
- s�owar�ys�e��a/fu�dacje jak�e?......................................................
- ��e kor�ys�am

6. C�y w Twojej oce��e ro�kład obow�ą�ków domowych/ prowad�e��e domu, op�eka �ad d��ećm�/ jes�:
- rów�om�er�y, m�ęd�y ws�ys�k�ch c�ło�ków rod���y
- w�ęks�ość c�y��ośc� wyko�uje jed�a osoba, k�o?
- ma�ka    - ojc�ec    - …………………………….

7. Określ l�c�bę god���, k�óra pośw�ęca�a jes� �a pos�c�egól�e obow�ą�k� domowe:
(postaw X w odpowiednie pole)

Obowiązki domowe 0,5-1godz. 2-3 godz. 4-5 godz. 6-7 godz.
go�owa��e
spr�ą�a��e
op�eka �ad chorym d��eck�em / �abawa, odrab�a��e, lekcj�, 
rehabilitacja/
op�eka �ad po�os�ałym� d��ećm�
c�as �a odpoc�y�ek włas�y  
��a���eresowa��a, spacer, ogląda��e �elew��j��
���e, jak�e?.......................…………

8.C�y choroba Twojego d��ecka ogra��c�yła:
- odw�ed���y u ��ajomych     �ak  ��e
- wychod�e��e �a �mpre�y      �ak  ��e
- okol�c��ośc�owe, �p. sylwes�er     �ak  ��e
- �apras�a��e gośc� do domu     �ak  ��e
- wyja�dy �a urlop      �ak  ��e
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- wyja�dy po�a m�ejsce �am�es�ka��a    �ak  ��e
- wyjśc�a do k��a, �ea�ru, �a ko�cer�y    �ak  ��e
- real��acje włas�ych �a���eresowa�    �ak  ��e

9. Jeśl� w py�a��u 8 choć ra� pojaw�ła s�ę odpow�edź „�ak”, określ pr�yc�y�ę �ego s�a�u: (wybierz dwie odpowiedz) 
- brak możl�wośc� �as�ąp�e��a w op�ece �ad d��eck�em
- brak c�asu
- brak środków f��a�sowych
- pr�ec�ąże��e obow�ą�kam� domowym�
- ��echęć do spo�ka� � ���ym� ludźm�

10.Jak c�ęs�o Twoje chore d��ecko uc�es���c�y w spo�ka��ach po�a domem:
- �ab�eramy je �e sobą c�ęs�o, bo chcemy aby m�ało ko��ak� � ���ym� ludźm�
- �ab�eramy je �e sobą c�ęs�o, bo ��e mamy go � k�m �os�aw�ć
- dość c�ęs�o
- dość r�adko bo jes� �o uc�ążl�we

11.C�y urod�e��e s�ę d��ecka � mó�gowym poraże��em d��ec�ęcym m�ało wpływ �a l�c�bę pos�ada�ego po�oms�wa:
- ��e - �ak,   po��eważ obaw�al�śmy s�ę, że:
     - kolej�e d��ecko �eż będ��e chore
     - ��e wys�arc�y �am środków �a u�r�yma��e
     - pr�ec�ąże�� jes�eśmy op�eką �ad d��eck�em
     - ���e jak�e?....................................................

�y�a��a 11-16 u�upeł��ają osoby, k�óre mają w�ęcej ��ż jed�o d��ecko

12.L�c�ba d��ec� w rod����e………………………………………………..

13.Kolej�ość urod�e��a s�ę d��ecka � mó�gowym poraże��em d��ec�ęcym
- jako p�erws�e    - jako kolej�e, k�óre?...............................

14. Jak� �a��/�a�a �da��em jes� s�osu�ek peł�ospraw�ego rod�e�s�wa do d��ecka � mó�gowym poraże��em d��ec�ęcym:
- bard�o dobry    - dobry    - �adowalający    - �ega�yw�y

15. Jak� jes� �akres ko��ak�ów rod�e�s�wa � chorym d��eck�em
Zakres kontaktów Dziecko I Dziecko II Dziecko III
wspól��e spęd�ają wol�y c�asu
mają wspól�e �a���eresowa��a
chę���e pomaga w op�ece �ad d��eck�em
mają wspól�ych kolegów
u��ka ko��ak�ów 
żyją obok s�eb�e
��e ���eresuje s�ę sprawam� chorego d��ecka

16. C�y wobec chorego d��ecka s�osujes� �ak�e same �asady wychowawc�e:
- �ak, dlac�ego?..........................................................................................................................
- ��e, dlac�ego?..........................................................................................................................

17. K�óre �e s�w�erd�e� pasują do C�eb�e:
- mus�ę chro��ć moje d��ecko
- chce �auc�yć je samod��el�ośc�
- c�ężko m� jes� �ajmować s�ę swo�m d��eck�em
- chcę wy�agrod��ć d��ecku  ��epeł�ospraw�ość  
- mus�ę s�aw�ać d��ecku wysok�e wymaga��a
- d��ecko w��osło dużo dobrego do mojego życ�a
- moje d��ecko mus� dużo pracować aby dorów�ać �drowym d��ec�om
- choroba d��ecka ogra��c�a m��e w życ�u
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18. Zawód :
    Ma�ka    Ojc�ec
   ............................................  ...........................................

19. Źródła dochodu rod���y:
- praca �awodowa ojca
- praca �awodowa ma�k�
- emery�ura/ re��a
- �as�łk�
- ���e, ………………………

20. C�y choroba d��ecka wpły�ęła �a wyko�ywa��e pracy �awodowej ojca lub ma�k�. 
W jak�m �akres�e?
…………………………………………………………………………………………….

21. Jak �a��/�a� oce��a waru�k� ma�er�al�e swojej rod���y:
- wys�arc�a �a ws�ys�k�e wyda�k� � os�c�ęd�ośc�
- wys�arc�a �a ws�ys�k�e wyda�k� d��a cod��e��ego
- wys�arc�a �ylko �a pods�awowe wyda�k�
- ��e wys�arc�a �a pods�awowe wyda�k�, mamy dług�

22. Jak� jes� dochód �a c�ło�ka rod���y
- po��żej 500 �ł    - 500-1.000 �ł    - powyżej 1.000 �ł

23. Jaka jes� s�ruk�ura wyda�ków w pa�s�wa rod����e
Wydatki Środki wystarczające Środki niewystarczające
�akup żyw�ośc�
opłaca��e rachu�ków
�akup leków
kos��y rehab�l��acj� �spr�ę� rehab., doja�dy�
opłace��e ��dyw�dual�ej rehab�l��acj�
pr�ys�osowa��e m�es�ka��a � �ajbl�żs�ego o�oc�e��a  
dla potrzeb dziecka
kor�ys�a��e � usług �hydraul�k, fry�jer ��p.�
�akup dóbr �rwałych �p. �elew��or, samochód ��p.
wyda�k� �w�ą�a�e � edukacją d��ecka/d��ec�
wyda�k� �w�ą�a�e � wypoc�y�k�em, ro�rywkam� kul�ural-
�ym� ��p.

24. Jak �a��/�a� oce��a relacje w swo�m małże�s�w�e:
- jes�eśmy sob�e bard�o bl�scy    - jes�eśmy sob�e obcy
- mąż/żo�a �aws�e w�e o mo�ch kłopo�ach    - ��e �w�er�am s�ę współmałżo�kow�
- o �ajważ��ejs�ych sprawach decydujemy wspól��e    - decy�je podejmuję ja    - decy�je podejmuje współmałżo�ek
- �as�e ko�fl�k�y ko�c�ą s�ę poro�um�e��em   - �as�e ko�fl�k�y ko�c�ą s�ę jes�c�e głębs�ym poro�um�e��em 
- pomagamy sob�e w�ajem��e w domowych obow�ą�kach   - �s���eje śc�sły pod��ał obow�ą�ków

25. Określ �ajc�ęs�s�e pr�edm�o� ko�fl�k�ów w małże�s�w�e:
Przedmiot konfliktów Tak Nie
pos�awy wobec d��ec�
me�ody wychowawc�e s�osowa�e wobec d��ec�
brak �aa�gażowa��a współmałżo�ka w op�ekę �ad chorym d��eck�em
sposób wydawa��a p�e��ęd�y
pod��ał obow�ą�ków domowych
praca zawodowa
sens rodzicielstwa
se�s małże�s�wa
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26. Jak�e uc�uc�a �ajc�ęśc�ej �owar�ys�ą �a��/�a�u
- samo��ość    - s�c�ęśc�a osob�s�ego
- wypale��e wew�ę�r��e   - �adowole��e � życ�a
- poc�uc�e be��ad��ej�ośc�  - poc�uc�e speł��e��a celów życ�owych 
- brak s�ł do życ�a   - poc�uc�e byc�a po�r�eb�ym
- ro�goryc�e��e    - spokoju wew�ę�r��ego
- bu��     - s�ab�l��acj� życ�owej
- lęk/ obawa o pr�ys�łość
27. Jak�e sprawy w życ�u s�a�ow�ą dla c�eb�e �ajw�ęks�ą war�ość:
�us�ereguj�
- po�ycja społec��a
- war�ośc� ma�er�al�e
- �drow�e
- w�ara
- s�c�ęśc�e rod����e
- wychowa��e d��ec�

28. Jak�e sprawy �w�ą�a�e � pr�ys�łośc�ą Twojego d��ecka �ajbard��ej C�ę ��epokoją:
(wybierz 2 odpowiedzi)
- brak be�p�ec�e�s�wa f��a�sowego
- choroba moja lub/� współmałżo�ka
- mała samod��el�ość d��ecka 
- los d��ecka po śm�erc� rod��ców
- żad�e � wym�e��o�ych
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