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WSTęP

„Ujawnianie przygodności ładu społecznego” może być w pewnym sensie potraktowane jako 
funkcja i wyznacznik roli społecznej osób upośledzonych umysłowo. Obserwując bowiem ich spo-
sób radzenia sobie, a raczej nieradzenia, ze standardowymi działaniami, gestami czy rytuałami, 
możemy sobie uświadomić, jak wiele społecznych oczekiwań musimy spełniać my sami. 

Elżbieta Zakrzewska-Manterys (2010: 124)

W literaturze przedmiotu podkreśla się, że postawy społeczeństwa wobec 
osób niepełnosprawnych ewoluowały od „prawa naturalnej selekcji poprzez dys-
kryminację, wyniszczenie, postawę izolacji, segregację do obecnie propagowanej 
opieki oraz integracji” (Olszewski 2005: 107). Proces włączania osób niepełno-
sprawnych we wszelkie sfery życia ludzi sprawnych na zasadach równoupraw-
nienia i koegzystencji zdaniem współczesnych badaczy odbywa się zgodnie 
z zasadami idei integracji i normalizacji (Krause 2004: 40). 

Dla powodzenia tych działań niezbędne jest zaangażowanie instytucji pań-
stwowych, organizacji pozarządowych, a także pełnosprawnych członków spo-
łeczeństwa, w tym przede wszystkim najbliższego otoczenia osoby upośledzonej 
umysłowo. Skuteczność realizacji idei integracji i normalizacji jest w dużej mie-
rze wypadkową właściwego funkcjonowania wszystkich tych podmiotów. Z tego 
względu nie tylko osoba upośledzona intelektualne, ale też jej środowisko rodzinne 
jest obecnie obiektem zainteresowania przedstawicieli różnych dziedzin naukowych 
oraz praktyków „od pomagania”. Coraz więcej uwagi poświęca się również kwestii 
integracji osób wykluczanych poza nawias głównego nurtu życia społeczeństwa, co 
znajduje swój wyraz w polityce państwa oraz konstrukcjach aktów prawnych gwa-
rantujących interesy wrażliwej na marginalizację grupy obywateli. 

Pomimo zachodzących zmian oraz szeroko zakrojonych działań ukierunko-
wanych na polepszenie sytuacji osób niepełnosprawnych, nadal istotnym czyn-
nikiem hamującym proces integracji są pokutujące w społeczeństwie stereotypy 
i negatywne opinie na temat upośledzenia oraz ludzi dotkniętych różnymi dys-
funkcjami psychofizycznymi (Korzon 2004). 

Jak podaje Antonina Ostrowska (1997), przyczyną niewłaściwych postaw 
ludzi pełnosprawnych wobec osób upośledzonych jest lęk przed odmiennością; 
obawy przed ich niesamodzielnością; brak wiedzy i doświadczeń osobistych oraz 
nieumiejętność zachowania się w towarzystwie niepełnosprawnych. Krytycznie do 
sytuacji osób upośledzonych umysłowo odnosi się Elżbieta Zakrzewska-Manterys 
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(2010: 41), której zdaniem osoby te pozostają na marginesie życia społecznego, 
„beznadziejnie samotni”, „bardziej wykluczeni niż inni wykluczeni […], są mar-
ginesem marginesu nie tylko dlatego, że podlegają systemowi wykluczeń, lecz 
także pozostają oddzielni od innych wykluczonych, poprzez to, że ich sytuacja 
jest >nieciekawa<, nie pobudza do dyskursu”. 

Negatywnym zjawiskiem, które w znaczącym stopniu obniża możliwość re-
alizacji idei normalizacji oraz integracji – jest także niewydolność rodziny i brak 
właściwych postaw ze strony najbliższego otoczenia (por. Warzywoda-Kruszyń-
ska 1999: 24). Ponieważ krewni nie zawsze mogą w prawidłowy sposób wypełniać 
swoje powinności względem niepełnosprawnych członków rodziny, rolę tę przej-
muje państwo, podejmując szereg działań w zakresie zapewnienia odpowiednich 
warunków egzystencji osobom upośledzonym. Jedną z alternatyw, jakie oferuje 
państwo, jest umieszczenie osoby niepełnosprawnej w domu pomocy społecznej. 

Jest to jednak rozwiązanie, które bywa często utożsamiane z uprzedmiotowie-
niem jednostki, a przywoływanie teoretycznych wyjaśnień, takich jak chociażby 
goffmanowska instytucja totalna, dopełnia obrazu nieprzyjaznej, dehumanizują-
cej i bezdusznej instytucji. Człowiek w takim środowisku jest zazwyczaj posta-
wiony w roli „skazańca-zesłańca”, bezwolnego, pozbawionego jakiegokolwiek 
wpływu na swój los. Przyjmując taką wizję człowieka w placówce opiekuńczej, 
trudno jest doszukiwać się dla niego przestrzeni życiowej, w której mogłaby być 
realizowana idea normalizacji. 

Z drugiej strony należy pamiętać, że część pomocy państwa z konieczności 
realizowana jest w formie instytucjonalnej, mimo że coraz powszechniejszy staje 
się wariant środowiskowy. Ten ostatni zyskał zresztą rzeszę zwolenników jako al-
ternatywa wobec umieszczania osób potrzebujących w placówkach opiekuńczych, 
za czym przemawiać mają argumenty odnoszące się tak do niemożności realizacji 
idei podmiotowości jednostki w warunkach instytucjonalnych, jak też do nega-
tywnych skutków społecznych i ekonomicznych takiego rozwiązania. Jednak nie 
w każdej sytuacji model środowiskowy ma uzasadnienie i nie zawsze może mieć 
zastosowanie. Nie sposób więc zrezygnować z instytucjonalnej formy udziela-
nia wsparcia i pomocy, zwłaszcza gdy inne jej postacie mogą być nieosiągalne. 
Trzeba bowiem pamiętać, że o możliwości zastosowania, jak również o skutecz-
ności pomocy środowiskowej decyduje zarówno stan psychiczny, emocjonalny 
czy umysłowy niepełnosprawnego, jak i kondycja jego najbliższego otoczenia. 
Niewydolność rodziny (m.in. wynikająca z sytuacji patologicznej, ograniczonych 
zasobów materialnych czy niemożności opieki sprawowanej przez starzejących 
się rodziców dorosłych i niepełnosprawnych dzieci) powoduje konieczność inge-
rencji państwa, które stara się zapewnić odpowiednie warunki egzystencjalne dla 
osób potrzebujących, pozbawionych innych możliwości funkcjonowania. Jedną 
z podstawowych form takiej pomocy jest właśnie umieszczenie osoby niepełno-
sprawnej w specjalnie do tego celu stworzonych i przystosowanych ośrodkach, 
takich jak dom pomocy społecznej. 
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System opieki instytucjonalnej nad osobami upośledzonym umysłowo wy-
daje się być na stałe wpisany w pejzaż naszego życia społecznego. Będzie on 
bowiem obecny dopóty, dopóki wśród nas znajdują się osoby niepełnosprawne 
intelektualnie, którym krewni, bliscy czy środowisko zamieszkania nie są w sta-
nie zagwarantować podstawowej opieki i pomocy. Co więcej, o ile nadal będzie-
my mieli do czynienia z odmiennymi stanowiskami wyrażanymi przez zwykłych 
członków społeczeństwa, przedstawicieli nauki i praktyków „od pomagania”, 
a dotyczącymi „rzeczywistości” warunków życia w domach pomocy, problema-
tyka egzystencji człowieka upośledzonego umysłowo, umieszczonego w domu 
pomocy będzie ciągle aktualna. 

Dlatego właśnie przedmiotem badań niniejszej pracy uczyniono system spo-
łeczny placówek opiekuńczych obserwowany z perspektywy interakcji miesz-
kańców i pracowników domu pomocy społecznej przeznaczonych dla osób 
upośledzonych umysłowo. Na płaszczyźnie stosunków interpersonalnych analizie 
poddano charakter oraz zakres oddziaływania instytucji opiekuńczych na ludzi 
niepełnosprawnych intelektualnie z punktu widzenia zaspokajania ich egzysten-
cjalnych potrzeb, poszanowania praw i realizacji idei podmiotowości. 

W książce została przedstawiona sytuacja życiowa niepełnosprawnego inte-
lektualnie mieszkańca domu pomocy społecznej. Przede wszystkim skoncentro-
wano się na zagadnieniu realizacji potrzeb człowieka upośledzonego umysłowo 
w placówce opiekuńczej oraz na kwestiach integracji wewnątrzśrodowiskowej 
i normalizacji życia w warunkach instytucjonalnych. 

Ową problematykę rozpatruje się z dwóch perspektyw. Pierwszej, wywodzą-
cej się z goffmanowskiej wizji instytucji totalnej, w której jednostkę przedsta-
wia się jako uprzedmiotowiony obiekt działań innych osób, demaskując sytuację 
izolowania i zależności osobistej (co w przypadku klientów pomocy społecznej 
szczególnie uwidacznia się w przypadku osób niezaradnych życiowo, niezdol-
nych do samodzielnej egzystencji, które z tej racji umieszczone zostały w spe-
cjalistycznych ośrodkach całodobowej opieki i nadzoru). Druga perspektywa 
prezentuje model relacji personelu i podopiecznych, charakteryzujący się indywi-
dualistycznym podejściem do potrzeb osoby niepełnosprawnej, z poszanowaniem 
jej prawa do autonomii i samostanowienia. 

Konfrontacja tych dwóch perspektyw i obszarów zagadnień, tj. „normaliza-
cji” życia mieszkańca DPS, a z drugiej strony negatywnych konsekwencji, jakie 
stwarza przyjęcie roli podopiecznego takiej placówki, jest przedmiotem dociekań 
badawczych autora. 

Przy czym zasadniczym celem badań było ukazanie procesu kreowania, 
podtrzymywania i rekonstruowania porządku społecznego w kontekście relacji 
interpersonalnych pracowników z niepełnosprawnymi intelektualnie mieszkań-
cami domu pomocy społecznej. Specyfika i charakter wzajemnych oddziaływań 
przedstawicieli tych dwóch środowisk, a także ich rola jako podmiotów aktyw-
nie współuczestniczących w procesualnym wymiarze budowania ładu interakcji 
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stanowiły fundament dla poszukiwania odpowiedzi na pytanie: W jaki sposób 
i przy użyciu jakich mechanizmów udaje się osiągnąć wewnętrzną równowagę 
i względną stabilizację instytucji pomocowo-opiekuńczej (domu pomocy spo-
łecznej), skoro występują w niej sprzeczne interesy, istnieją siły destabilizujące 
cały układ, a główni aktorzy – niepełnosprawni intelektualnie podopieczni oraz 
personel – którzy przynależą do różnych światów? 

Koncentrując się na opisie i analizie interakcyjnych podstaw konstruowania 
i podtrzymywania ładu społecznego w instytucjonalnych warunkach domu po-
mocy społecznej, podejmowana jest próba zrozumienia danego „fragmentu” rze-
czywistości oraz nakreślenia jego charakteru i specyfiki. Zamiarem autora, poza 
poznawczym znaczeniem prowadzonych badań, jest również położenie nacisku 
na ich wymiar aplikacyjny, poprzez praktyczne wykorzystanie wyników badań 
i ich zastosowanie w realizacji zadań pomocowych, a tym samym poprawy dzia-
łania domu pomocy społecznej jako specyficznej organizacji świadczącej usługi 
opiekuńczo-wychowawcze dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. 




