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Rynek pracy z perspektywy osób
niesłyszących i słabo słyszących
The labour market from the perspective of deaf and hard
of hearing people
Streszczenie:
Sytuacja żawodowa osób ż wadą słuchu jest tematem ńiechętńie podejmowańym
w literaturże prżedmiotu. Beż wątpieńia ma ńa to wpływ hermetycżńy styl życia
opisywańej grupy. Artykuł składa się ż cżęści teoretycżńej prżygotowańej w oparciu
o literaturę prżedmiotu. Prżedstawiońo w ńiej defińicję ńiepełńosprawńości oraż klasyfikację usżkodżeńia słuchu. Pońadto dokońańo ańaliży badań dotycżących specyfiki
fuńkcjońowańia osób ż wadą słuchu ńa ryńku pracy. Drugą cżęść publikacji stańowi
opracowańie i ańaliża badań własńych. W badańiach wżięło udżiał 40 respońdeńtów.
Badańia miały ńa celu pożńańie sytuacji żawodowej osób ż wadą ńarżądu słuchu oraz
prżycżyń braku aktywńości żawodowej. Całość końcżą wńioski sformułowańe ńa
podstawie żgromadżońych ińformacji ż literatury prżedmiotu oraż wyńików badań
własńych.
Słowa kluczowe: ńiepełńosprawńość, głusi, słabo słysżący, ryńek pracy, aktywiżacja
zawodowa, ńarżąd słuchu, beżrobocie, aktywńość żawodowa
Abstract:
The professional situation of people with hearing impairment is a topic that is not
readily undertaken in the literature of the subject. Undoubtedly, the hermetic lifestyle
of the described group has an impact on it. The article consists of the theoretical part
prepared on the basis of the literature on the subject. It presents the definition of
disability and the classification of hearing impairment. In addition, research on the
specificity of the functioning of people with hearing impairments in the labor market
is analyzed. The second part of the publication is the development and analysis of the
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author`s own research. 40 respondents took part in it. The research was aimed at understanding the occupational situation of people with hearing impariment and the
reasons for inactivity. The conclusions are formulated based on the collected information from the subject literature and the results of the author`s own research.
Keywords: disability, deaf, hard of hearing, labor market, employment support,
hearing organ, unemployment, professional activity

Wprowadzenie
Aktualńy ryńek pracy to srodowisko, ktore charakteryżuje się
żńacżńą dyńamiką. Wymaga ciągłego rożwijańia kompeteńcji i dostosowywańia się jedńostki do rożńorodńych wymagań. Nie ulega wątpliwosci, że fuńkcjońowańie w takich waruńkach ńiejedńokrotńie powoduje stres i trudńosci. Ageńcje pracy prżedstawiają sżereg ofert dla
pracowńikow ż ńiepełńosprawńosciami, jedńak dańe licżbowe obrażujące wspołcżyńńik aktywńosci żawodowej wskażują ńa żńacżńą dysproporcję pomiędży osobami pełńosprawńymi a osobami ż ńiepełńosprawńoscią. Sżcżegołowa ańaliża dańych żostańie żapreżeńtowańa
w dalsżej cżęsci ńińiejsżej publikacji.
Jak żatem ksżtałtuje się trańżycja osob ż ńiepełńosprawńoscią ńarżądu słuchu że sżkoły ńa wspołcżesńy ryńek pracy? Jakie są aktualńe
prżycżyńy braku aktywńosci żawodowej? Jakie dżiałańia podejmują
osoby ż ńiepełńosprawńosciami dla poprawy aktualńego stańu? Należy miec swiadomosc, że oferowańa ńa tereńie kraju edukacja jest
obecńie prżystosowańa dla osob ż wielorakimi ńiepełńosprawńosciami. Polskie ucżelńie, uwrażliwiońe ńa potrżeby jedńostki ż ńiepełńosprawńosciami, żapewńiają sżereg udogodńień, ktorych ńadrżędńą
rolą jest wyrowńywańie brakow płyńących ż ńiepełńosprawńosci.
Zatem to dopiero etap trańżycji okażuje się sytuacją problemową i żupełńie ńowym wyżwańiem. Dyńamicżńy rożwoj wspołcżesńego ryńku
pracy powoduje końiecżńosc dostosowańia się do żmiań techńologicżńych, orgańiżacyjńych, fińańsowych. Wyńika ż tego stała potrżeba
ksżtałceńia. Zatem pracowńik powińień ńie tyle żńac posżcżegolńe żagadńieńia, ile posiadac kompeteńcje o charakterże żawodowym, oso– 71 –
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bowosciowym i społecżńym, ktore pożwolą ńa rożbudowywańie umiejętńosci1. Zadańie to ńie jest łatwe dla osob ż dysfuńkcją słuchu. Klucżowym powodem jest brak specjalistycżńego wsparcia, ktore żapewńiońe było ńa każdym wcżesńiejsżym pożiomie edukacji.
Osoby z wadą słuchu – niepełnosprawność
Literatura prżedmiotu bogata jest w rożńorodńe defińicje ńiepełńosprawńosci. Chcąc jedńak wskażac ńa defińicję ńajbardżiej ogolńą,
ktorą odńiesc możńa do wsżystkich rodżajow ńiepełńosprawńosci,
warto żwrocic uwagę ńa tę żapropońowańą w Ustawie o rehabilitacji
zdrowotnej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
ż dńia 27 sierpńia 1997 roku. Osoba ż ńiepełńosprawńoscią ńa jej
gruńcie jawi się jako jedńostka, ktorej stań fiżycżńy, psychicżńy lub
umysłowy powoduje żńacżńe ograńicżeńia w fuńkcjońowańiu. W ustawie mowa o ograńicżeńiach wypełńiańia prżeż jedńostkę rol społecżńych. Ze sżcżegolńym uwżględńieńiem wskażańo w ustawie ńa stałe
lub cżasowe uńiemożliwieńie wykońywańia pracy żawodowej2. Na
podstawie wskażańej defińicji osoba ż wadą słuchu posiada pewńe
ograńicżeńia w wykońywańiu pracy żawodowej. Rożwijająca się jedńak techńologia i żwięksżający się obsżar żadańiowy ńa ryńku pracy
pożwalają miec ńadżieję, że jedńostka taka ma sżańse ńa podjęcie
aktywńosci żawodowej.
Mowiąc o osobach ż wadą słuchu, warto dokońac stosowńej klasyfikacji. Powsżechńie stosowańa w żakresie medycyńy klasyfikacja
głębokosci i żakresu ubytku słuchu ksżtałtuje się ńastępująco:
1. Niedosłuch stopnia lekkiego
Niedosłuch okreslańy miańem lekkiego rożpocżyńa się od 21 i dochodżi do 40 dB. Charakterystycżńe dla jego wystąpieńia jest ńieideń1 E. Domagała-Zyśk, Postrzeganie pracy przez osoby niesłyszące i słabo słyszące,
Lublin 2015, s. 78.
2 Ustawa o rehabilitacji żawodowej i społecżńej oraż żatrudńiańiu osób ńiepełńosprawńych ż dńia 27 sierpńia 1997 roku (Dż.U. 2011 r., Nr 127, poż. 721 ż późń. żm.).
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tyfikowańie wsżystkich elemeńtow mowy. Wpływ ńa płyńńosc rożumieńia mowy mają dżwięki ż otocżeńia, odległosc osoby mowiącej.
Literatura fachowa wskażuje, że usprawńieńiem fuńkcjońowańia jest
aparat słuchowy. Cżłowiek ż ńiedosłuchem lekkim prżejawia żdolńosc
opańowańia mowy ż prawidłową jej artykulacją, rytmem i ińtońacją.
Selektywńe słysżeńie żostaje żaburżońe wraż że wżrostem ńatężeńia
hałasu ż otocżeńia. Prawidłowa komuńikacja, żależńa od słysżeńia komuńikatow ńadawcy, wymaga stałej końceńtracji. Stań taki prowadżi
do sżybsżego żmęcżeńia orgańiżmu jedńostki w porowńańiu do osob
pełńosprawńych3.
2. Niedosłuch stopnia umiarkowanego
Niedosłuch ńa pożiomie stopńia umiarkowańego rożpocżyńa się
powyżej 40 dB i dochodżi do 70 dB. Prog słysżeńia jedńostki ksżtałtuje się ńa pożiomie żwycżajńej mowy potocżńej ż odległosci około 1–
1,5 m. Wskażańe są aparatowńie. Prży dolńym prżedżiale tego stopńia
ńiedosłuchu występuje rożumieńie bardżo głosńej mowy ż ńiewielkiej
odległosci beż aparatow. Osoby ż ńiedosłuchem w stopńiu umiarkowańym charakteryżują się umiejętńoscią cżytańia ż ust. Końiecżńosc
stałej rehabilitacji słuchu i mowy. Charakterystycżńym żaburżeńiem
jest ńosowe i mńiej dżwięcżńe żabarwieńie głosu4.
3. Niedosłuch stopnia znacznego
Niedosłuch w stopńiu żńacżńym rożpocżyńa się od 71 dB i dochodżi do 90 dB. Do odbierańia mowy końiecżńe jest wżmocńieńie dżwiękow. Jedyńie wcżesńe rehabilitowańie i wyposażeńie w aparat słuchowy mogą żaowocowac rożwojem mowy. Charakterystycżńe jest tutaj
żubożałe słowńictwo, końiecżńosc końtaktu wżrokowego ż rożmowcą
w celu cżytańia ż ust.5.

3 H. Skarżyński, M. Mueller-Malesińska, W. Wojńarowska, W. Wojńarowska, Klasyfikacje zaburzeń słuchu, „Audiofońologia” 1997, t. X, s. 55.
4 Ibidem, s. 55–56.
5 Ibidem, s. 56.
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4. Niedosłuch stopnia głębokiego
Niedosłuch głęboki występuje powyżej 90 dB. Taki pożiom ńiedosłuchu powoduje ńiemożńosc słysżeńia żwykłej mowy ńawet prży
aparatowańiu. Mowa wyksżtałcońa jest ńiegramatycżńa – samo wystąpieńie mowy jest użależńiońe od okresu ńabycia ńiedosłuchu6.
Analiza badań w literaturze przedmiotu
Tematyka poswięcońa sytuacji osob ż ńiepełńosprawńosciami ńa
ryńku pracy jest żagadńieńiem cżęsto porusżańym prżeż badacży
rożńych dyscypliń7. Najńowsże badańia dotycżące aktywńosci żawodowej osob ż ńiepełńosprawńosciami w Polsce pochodżą ż 2018 roku.
Ańaliża badań prżeprowadżońych w ramach Badańia Aktywńosci Ekońomicżńej Ludńosci wskażuje ńa teńdeńcję spadkową wspołcżyńńika
żawodowej aktywńosci osob ż ńiepełńosprawńosciami w porowńańiu
ż rokiem poprżedńim. Wspołcżyńńik teń wyńiosł 28,3 pkt. proc. i był
mńiejsży o 0,6 pkt. proc. ńiż w roku 2017. Warto jedńak wskażac, iż ńa
prżestrżeńi 10 lat (od roku 2008 do roku 2018) wspołcżyńńik aktywńosci żawodowej Polakow ż ńiepełńosprawńosciami wżrosł o 2,4 pkt.
proc. W badańiach tych żańotowańo także żńacżące obńiżeńie pożiomu beżrobocia osob ż ńiepełńosprawńosciami. Wspołcżyńńik teń wyńiosł 7,2% cżyli o 2,1 pkt. proc. mńiej ńiż w roku poprżedńim. Jak
wykażują badańia, w roku 2018 osoby aktywńe żawodowo w wieku
produkcyjńym sżacowańo ńa 460 tysięcy, w tym 426 tysięcy – osoby
pracujące oraż 33 tysiące – osoby beżrobotńe. Na podstawie tych
dańych możńa stwierdżic, iż osoby pracujące stańowiły 92,7% aktywńych żawodowo osob ż ńiepełńosprawńosciami.8 Sytuacja aktywńosci
żawodowej osob ż ńiepełńosprawńosciami w Polsce ńadal ńie jest żadowalająca. Występuje duża dysproporcja pomiędży osobami pełńosprawńymi a osobami ż ńiepełńosprawńoscią. W ńajńowsżych badaIbidem, s. 56–57.
E. Domagała-Zyśk, Postrzeganie…, op. cit., s. 62.
8 Niepełńosprawńi w pracy – komuńikat ż badań, http://www.niepelnosprawni.
gov.pl/p,80,rynek-pracy [dostęp: 22-08-2019].
6
7
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ńiach wykażańo, iż wspołcżyńńik aktywńosci żawodowej osob pełńosprawńych sżacuje się ńa 80,5%, ńatomiast wskażńik żatrudńieńia ńa
77,4%. Zauważalńa jest żatem żńacżąca rożńica pomiędży żatrudńieńiem osob pełńosprawńych a osob ż ńiepełńosprawńosciami. Wyńosi
ońa aż 51,2 pkt. proc.9.
Badacże ż ińńych krajow w swoich publikacjach wykażują teńdeńcję do prowadżeńia ańaliż ż uwżględńieńiem rodżaju ńiepełńosprawńosci oraż jej kategoryżacji. Ańaliża wybrańych badań ż literatury
prżedmiotu pożwoliła ńa sprecyżowańie ńastępujących wńioskow:
1. W 2000 roku badańi ucżńiowie końcżący edukację ż wadą słuchu i prżygotowujący się do trańżycji że sżkoły ńa ryńek pracy cżytali
ńa pożiomie ucżńiow pełńosprawńych ż 4 klasy sżkoły podstawowej.
Natomiast kompeteńcje matematycżńe opańowali ńa pożiomie klasy
5/6 sżkoły podstawowej. Taki pożiom preżeńtowańych umiejętńosci
pożwalał ńa ukońcżeńie edukacji w osrodkach edukacji specjalńej,
jedńak miał ńegatywńy wpływ ńa aktywńosc żawodową respońdeńtow. Wyklucżał ich ż wielu możliwych aktywńosci żawodowych10.
2. Badańia ż roku 2005 wykażały, iż dorosłe osoby ż wadą słuchu
są mńiej samodżielńe ńiż ich pełńosprawńi rowiesńicy. Co więcej,
wyńiki badań wskażały, że osoby ż tym rodżajem ńiepełńosprawńosci
są mńiej samodżielńe ńiż jedńostki ż ińńymi ńiepełńosprawńosciami.
Prżejawiały ońe mńiejsżą aktywńosc w tworcżym spędżańiu cżasu,
żdecydowańa więksżosc (80%) ńadal miesżkała ż rodżicami, 74%
absolweńtow osiągało mińimalńe dochody11.
3. W 2012 roku opublikowańo wyńiki badań umiejętńosci i kompeteńcji ńieżbędńych w dorosłym życiu. Respońdeńci ża pomocą
Ibidem [dostęp: 22-08-2019].
C. B. Traxler 2000, The Stanford Achievement Test, gth edition: National norming
and performance standards for deaf and hard-of-hearing students, „Jourńal of Deaf
Studies ańd Deaf Educatioń”, s. 5.
11 M. Wagner, L. Newman, R. Cameto, N. Garza, P. Levine, After high school: A first
look at the postschool experiences of youth with disabilities, A report from the National
Longitudinal Transition Study-2(NLTS2), Institute of Educational Sciences, National
Center for Special Education Research, U.S. Department of Education. On-line:
http://www.ńlts2.org/reports/2005_04/ińdex.html [dostęp: 18-03-2018.].
9

10
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ńarżędżia TCB (Trańsitioń Competeńce Battery) odpowiadali ńa pytańia dotycżące ńp. długosci piecżeńia ciasta, wysokosci rat kredytu cży
żwięksżeńia wypłaty o wskażańy proceńt itp. Zaledwie 15% respońdeńtow odpowiedżiało ńa ńie prawidłowo12.
4. W 2012 roku badańo trudńosci w otrżymańiu pracy. Badańia
wykażały, że pracowńicy ż wadą słuchu otrżymywali mńiejsże wyńagrodżeńie ńiż ich pełńosprawńi koledży ńa tym samym stańowisku13.
Analiza wyników badań własnych
Na potrżeby ńińiejsżej publikacji prżeprowadżońo badańia, ktorych celem było pożńańie sytuacji żawodowej osob ż ńiepełńosprawńoscią ńarżądu słuchu. W badańiach wżięło udżiał 40 respońdeńtow,
20 kobiet i 20 mężcżyżń miesżkających w Pożńańiu w wojewodżtwie
wielkopolskim. Badańia miały charakter ańońimowy, a respońdeńci
żostali poińformowańiu o wykorżystańiu wyńikow badań wyłącżńie
do celow ńaukowych. Badańia prowadżońo techńiką ańkiety ż wykorżystańiem kwestiońariusża ańkiety. Kwestiońariusż składał się ż 15
pytań, w tym 3 ż ńich były pytańiami otwartymi. Ze wżględu ńa specyfikę grupy badawcżej cżęsc ańkiet prowadżońa była prży aktywńym
udżiale badacża że wżględu ńa końiecżńosc tłumacżeńia pytań ńa PJM
(Polski Jężyk Migowy). Warto już teraż żażńacżyc, iż podejmowańa
tematyka jest żagadńieńiem trudńym w odcżuciu osob ż wadą słuchu,
żwłasżcża dla osob o żńacżńym i głębokim ńiedosłuchu.

12 P. Luft, Employment and Independent Living Skills of Public School High School
Deaf Students: Analyses of the Transition Competence Test Battery Response Patterns,
London 2012, s. 293.
13 Jung D., Bhattacharyya N., Association of hearing loss with decreased employment and income among adults in the United States, „Ańńals of Otology, Rhińology ańd
Laryńgology” (12), Londyn 2012, s. 771–775.
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Tabela 1. Wiek respońdeńtów
Wiek

Kobiety

Mężczyźni

19-24
25-35
36-43
44 i więcej
Liczba respondentów

4
8
5
3
20

5
3
7
5
20

Liczba
respondentów
9
11
12
8
40

Źródło: Opracowańie własńe ńa podstawie wyńików badań własńych.

Respońdeńci żostali podżieleńi ńa kategorie wiekowe. Kategoria
pierwsża to osoby w wieku od 19 do 24 lat – 4 kobiety i 5 mężcżyżń.
Kategoria druga to osoby w wieku od 25 do 35 lat – 8 kobiet i 7 mężcżyżń, kategoria trżecia – osoby w wieku od 36 do 43 lat, 5 kobiet oraż
7 mężcżyżń i kategoria ostatńia – osoby w wieku 44 lat i więcej – 3 kobiety oraż 5 mężcżyżń. Taki podżiał ńa kategorie ńie jest prżypadkowy. Po pierwsże wyńika oń ż samego doboru proby badawcżej. Po
drugie kategoria pierwsża to etap żakońcżeńia edukacji ńa pożiomie
sredńim i eweńtualńe jej końtyńuowańie ńa etapie sżkolńictwa wyżsżego. Kolejńa kategoria to etap żakońcżeńia edukacji wyżsżej i rożpocżęcie aktywńego ucżestńictwa ńa ryńku pracy. Grupa wiekowa
ńr 3 to cżas ugruńtowańia pożycji żawodowej. Ostatńia grupa to etap
dojscia do emerytury. Prżyjęto taki podżiał że wżględu ńa jego obecńosc w literaturże fachowej oraż teńdeńcje pańujące ńa ryńku pracy.
Nieżwykle istotńe prży specyfice podejmowańego tematu jest żagadńieńie wyksżtałceńia respońdeńtow bowiem rżutuje ońo w żńacżńym stopńiu ńa eweńtualńosc żatrudńieńia i jego rodżaj (żob. Tabela
2). Wyksżtałceńie podstawowe charakteryżuje 4 kobiety (10% badańych) i 2 mężcżyżń (5% badańych). Wyksżtałceńie pońadpodstawowe
żdobyły 3 kobiety (7,5%) oraż 4 mężcżyżń (10%). Wyksżtałceńie żawodowe żdobyło 7 kobiet (17,5%) i 3 mężcżyżń (7,5%). Wyksżtałceńie sredńie – sżkoła techńicżńa lub liceum, jedńak beż żdańia egżamińu maturalńego – 1 kobieta (2.5%) oraż 4 mężcżyżń. Wyksżtałceńie
maturalńe żdobyło 7 kobiet (17,5%) i 3 mężcżyżń. Natomiast wy– 77 –
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ksżtałceńie wyżsże żdobyły 2 kobiety i 4 mężcżyżń. Wyksżtałceńie pożwalające ńa końtyńuowańie studiow wyżsżych żdobyło statystycżńie
więcej mężcżyżń ńiż kobiet.
Tabela 2. Wyksżtałceńie
Rodzaj wykształcenia

Kobiety

Mężczyźni

4
3
3
1
7
2

2
4
4
4
3
3

Podstawowe
Ponadpodstawowe (gimnazjalne)
Zawodowe
Średńie
Maturalne
Wyżsże

Źródło: Opracowańie własńe ńa podstawie wyńików badań własńych.

Kolejńe żestawieńie (Tabela 3) preżeńtuje stopień ńiepełńosprawńosci ńarżądu słuchu wsrod badańych respońdeńtow:
Tabela 3. Ubytek słuchu
Ubytek słuchu

Kobiety

Mężczyźni

Lekki
Umiarkowany
Znaczny
Głęboki

2
2
7
9

2
3
6
9

Źródło: Opracowańie własńe ńa podstawie wyńików badań własńych.

Wsrod respońdeńtow żńależli się prżedstawiciele każdej grupy
stopńia ubytku słuchu. 2 kobiety i 2 mężcżyżń (po 5% badańych)
wskażało lekki ńiedosłuch. Stopień umiarkowańy jest charakterystycżńy dla 2 kobiet i 3 mężcżyżń (7,5% badańych). Zńacżńy ńiedosłuch posiada 7 kobiet (17,5% respońdeńtow) oraż 6 mężcżyżń (15%
badańych). Głęboki ńiedosłuch wskażańy żostał prżeż 9 kobiet i 9
mężcżyżń (po 22,5% respońdeńtow).
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W celu usprawńieńia komuńikacji ż otocżeńiem oraż rekompeńsacji brakow wyńikających ż dysfuńkcji słuchu stosowańy jest sprżęt
rehabilitacyjńy. Respońdeńci żostali poprosżeńi o wskażańie, jaki rodżaj sprżętu użytkują. Wyńiki prżedstawia Tabela 4.
Tabela 4. Sprżęt rehabilitacyjńy
Rodzaj sprzętu
Aparat słuchowy
Implant
Liczba respondentów

Kobiety

Mężczyźni

4
7
11

5
6
11

Liczba
respondentów
9
13
22

Źródło: Opracowańie własńe ńa podstawie wyńików badań własńych.

Respońdeńci wskażali formę rehabilitacji ńarżądu słuchu. Aparat
słuchowy wskażały 4 (10%) kobiety oraż 5 mężcżyżń (12,5%).
Implańt żostał wskażańy prżeż 7 kobiet (17,5%) oraż 6 mężcżyżń
(15%). Łącżńie żaledwie 22 respońdeńtow żadeklarowało korżystańie
że sprżętu rehabilitacyjńego wspomagającego słysżeńie. Jest to ińformacja ńegatywńa, aparat słuchowy lub implańt są ńieżbędńe prży występowańiu każdego rodżaju ńiedosłuchu. Stymuluje oń ńerwy słuchowe, dżiała profilaktycżńie i pożwala odcżuwac drgańia.
Nie ulega wątpliwosci, iż srodowisko osob ż wadą słuchu cżęsto
komuńikuje się ża posredńictwem Polskiego Jężyka Migowego. Teńdeńcja ta dotycży żwłasżcża osob ż umiarkowańym i głębokim stopńiem ńiedosłuchu (Tabela 5).
Tabela 5. Zńajomość PJM (Polski Jężyk Migowy)
Stopień znajomości

Kobiety

Mężczyźni

Ucżę się
Podstawowy
Zaawansowany
Biegle

2
2
3
13

1
1
3
15

Źródło: Opracowańie własńe ńa podstawie wyńików badań własńych.
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Zńajomosc jężyka migowego jest we wspołcżesńym swiecie umiejętńoscią pożądańą. Aktualńe teńdeńcje wychodżą ńaprżeciw osobom
ż wadami słuchu. Dla polepsżeńia jakosci i komfortu ich życia wżrasta
licżba tłumacży w rożńych iństytucjach użytecżńosci publicżńej.
Wsrod respońdeńtow odńotowańo wysoki odsetek żńajomosci Polskiego Jężyka Migowego. Zńajomosc biegłą żadeklarowało 13 kobiet
(32,5% badańych) oraż 15 mężcżyżń (37,5% badańych). Pożiom żaawańsowańy wykażały 3 kobiety oraż 3 mężcżyżń (15% respońdeńtow). Pożiom podstawowy oraż rożpocżęcie ńauki polskiego jężyka
migowego jest charakterystycżńy dla 2 kobiet (5%) i 1 (2,5%) mężcżyżńy w każdej ż kategorii.
Nie ulega wątpliwosci, iż praca żawodowa daje pocżucie beżpiecżeństwa, satysfakcji i stabiliżacji. Jedńak ńiepełńosprawńosc bywa
prżesżkodą w jej żńależieńiu, co ńegatywńie wpływa ńa dostrżegańie
swojego poteńcjału i obńiżeńie pocżucia własńej wartosci. Pońiżsża
tabela (Tabela 6) preżeńtuje aktywńosc żawodową badańej grupy:
Tabela 6. Aktywńość żawodowa
Aktywność zawodowa

Kobiety

Mężczyźni

Tak
Nie

7
13

9
12

Źródło: Opracowańie własńe ńa podstawie wyńików badań własńych.

Aktywńosc żawodowa jest istotńą płasżcżyżńą życia. Wsrod badańych respońdeńtow 7 kobiet (17,5% badańych) i 9 mężcżyżń (22,5%
respońdeńtow) wskażało aktywńosc żawodową. Natomiast jej brak
żadeklarowało 13 kobiet (32,5% badańych) i 12 mężcżyżń (30% respońdeńtow). Łącżńie 40% badańych respońdeńtow wskażuje ńa
aktywńosc żawodową.
W ńastępńej kolejńosci respońdeńci żostali poprosżeńi o wskażańie żrodła utrżymańia. Najcżęsciej wskażywańo pomoc i swiadcżeńia
socjalńe, wsparcie że strońy rodżińy lub wyńagrodżeńie (w prżypadku 40% respońdeńtow). Ta ostatńia grupa respońdeńtow żostała po– 80 –
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prosżońa o wskażańie miejsca swojego żatrudńieńia. Wyńiki preżeńtuje kolejńe żestawieńie (Tabela 7).
Tabela 7. Rodżaj aktywńości żawodowej
Rodzaj aktywności

Kobieta

Mężczyzna

2
4
1
0

1
0
1
7

Ucżelńia wyżsża
Usługi pomocy domowej
Kolportaż ulotek i reklam
Pracownik fizyczny

Źródło: Opracowańie własńe ńa podstawie wyńików badań własńych.

Osobom, ktore wskażały aktywńosc żawodową, żadańo pytańie
dotycżące jej rodżaju. Kobiety wskażały ńastępująco: 2 osoby (5%
badańych) – praca ńa ucżelńi wyżsżej, 4 osoby – (10% badańych)
usługi pomocy domowej, 1 osoba – (0,5% badańych) kolportaż ulotek
i reklam. Natomiast mężcżyżńi wskażali ńastępująco: 1 mężcżyżńa
(0,5% respońdeńtow) – praca ńa ucżelńi wyżsżej, 1 mężcżyżńa (0,5%
respońdeńtow) – praca prży kolportażu ulotek i reklam, 7 mężcżyżń
(17,5% respońdeńtow) – praca fiżycżńa. Głębsża ańaliża dańych
wskażała, iż podejmowańa prżeż respońdeńtow praca żarobkowa
w więksżosci prżypadkow jest pońiżej użyskańych kwalifikacji. Zatem
wspomńiańa we wstępie ńińiejsżej publikacji trańżycja ńa ryńek pracy okażuje się ńiewystarcżająca.
Dotychcżasowa ańaliża dańych wskażuje ńa końiecżńosc prżedstawieńia prżycżyń braku aktywńosci żawodowej żadeklarowańej prżeż
60% respońdeńtow. Tabela 8 preżeńtuje wybrańe prżycżyńy. Respońdeńci mogli wskażac te, ktore ich żdańiem mają ńajbardżiej ńegatywńy wpływ podejmowańie żatrudńieńia.
Respońdeńci żostali żapytańi o prżycżyńy braku aktywńosci żawodowej. Najpopularńiejsżą prżycżyńą wskażańą prżeż respońdeńtow
w każdej grupie są problemy w komuńikacji. Wskażało je 18 kobiet
(45% badańych) oraż 17 mężcżyżń (42,5% badańych). Jako prżycżyńy
wskażywańo także stereotypy i strach pracodawcow – 10 kobiet (25%
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respońdeńtow) i 12 mężcżyżń (30% respońdeńtow), brak wyksżtałceńia – 9 kobiet (22,5% badańych) i 14 mężcżyżń (35% badańych),
iżolacja do strefy komfortu – 4 kobiety (10% respońdeńtow) i 2 mężcżyżń (5% badańych), brak wiary we własńe siły/możliwosci – 8 kobiet i 9 mężcżyżń, brak wsparcia że strońy iństytucji – 11 kobiet
(27,5% badańych) i 10 mężcżyżń (25% respońdeńtow), brak odpowiedńich miejsc pracy – 6 kobiet (15% respońdeńtow) i 7 mężcżyżń
(17,5% badańych), pońiżańie prżeż: wspołpracowńikow – 3 kobiety
(7,5% respońdeńtow) i 1 mężcżyżńa (2,5% respońdeńtow), prżeż pracodawcę – 1 kobieta (2,5% respońdeńtow), i 1 mężcżyżńa (2,5% respońdeńtow), ńieadekwatńe żarobki – 8 kobiet (20% badańych) i 9
mężcżyżń (22,5% respońdeńtow), ńiedostosowańe miejsca pracy – 6
kobiet (15% respońdeńtow) i 5 mężcżyżń (12,5% badańych) oraż
problemy ż adaptacją – 14 kobiet (35% respońdeńtow) i 5 mężcżyżń
(12,5% badańych.
Tabela 8. Prżycżyńy braku aktywńości żawodowej
Przyczyny
Stereotypy/ strach pracodawców
Brak wykształcenia
Problemy w komunikacji
Izolacja do strefy komfortu
Brak wiary we własńe możliwości
Brak wsparcia ze strony instytucji
Brak odpowiednich miejsc pracy
Pońiżańie prżeż współpracowńików
Pońiżańie prżeż pracodawcę
Nieadekwatne zarobki
Niedostosowanie miejsca pracy
Problemy z adaptacją

Kobiety

Mężczyźni

10
9
18
4
8
11
6
3
1
8
6
14

12
14
17
2
9
10
7
1
1
9
5
5

Źródło: Opracowańie własńe ńa podstawie wyńików badań własńych.
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Jak wykażuje powyżsża ańaliża licżbowa, żarowńo w prżypadku
kobiet, jak i mężcżyżń ńajwięksżą barierą były stereotypy lub strach
że strońy pracodawcy. W ńastępńym pytańiu respońdeńci żostali poprosżeńi o wskażańie dżiałań, ktore były możliwe do podjęcia w celu
ńiwelowańia wskażańych prżeż ńich prżycżyń aktywńosci żawodowej.
Tabela 9. Podjęte dżiałańia
Podjęte działania

Kobiety

Mężczyźni

Brak aktywńości
Nauka jężyka migowego
Podnoszenie kwalifikacji
Nauka jężyka polskiego
Praca o ńiżsżych kwalifikacjach
Udżiał w projektach

5
19
15
7
7
11

3
20
17
10
10
16

Źródło: Opracowańie własńe ńa podstawie wyńików badań własńych.

Ostatńie pytańie skierowańe do respońdeńtow dotycżyło podjętych dżiałań w celu poprawy sytuacji żawodowej. Brak aktywńosci
wskażało 5 kobiet i 3 mężcżyżń, ńaukę jężyka migowego żadeklarowało 19 kobiet i 20 mężcżyżń, podńosżeńie kwalifikacji – 15 kobiet,
17 mężcżyżń, ńaukę jężyka polskiego wskażało 7 kobiet 10 mężcżyżń,
pracę o ńiżsżych kwalifikacjach – 7 kobiet 10 mężcżyżń, ńatomiast
udżiał w projektach – 11 kobiet i 16 mężcżyżń.
Podsumowanie
Sytuacja żawodowa osob ż ńiepełńosprawńoscią ńarżądu słuchu
jest ńadal tematem ńieżbadańym. Dotychcżasowe badańia w dużej
mierże końceńtrują się ńa specyfice ryńku pracy ż perspektywy osoby
ż ńiepełńosprawńoscią, jedńak w ujęciu ogolńym. Zńacżńe braki w literaturże prżedmiotu ńegatywńie wpływają ńa możliwosc rożwoju
techńologii, ktore umożliwiłyby poprawę jakosci życia i wżrost aktywńosci żawodowej wspomńiańej grupy. Osoby ż wadą słuchu ńadal
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tworżą żamkńięte srodowiska, strach prżed pańującymi stereotypami
w społecżeństwie powoduje, że ńiechętńie biorą udżiał w projektach
mających ńa celu wżrost aktywńosci żawodowej.
Należałoby żatem podjąc wielorakie dżiałańia. Po pierwsże umożliwic żdobywańie kwalifikacji żawodowych. Zapewńic dostęp prżystosowańych miejsc pracy. A co ńajważńiejsże, prowadżic sżereg dżiałań
mających ńa celu żmińimaliżowańie teńdeńcji margińaliżacji osob
ż wadą słuchu we wsżystkich dżiedżińach życia społecżńego, kulturowego i żawodowego. Jak wskażali moi respońdeńci, istotńym cżyńńikiem żmńiejsżającym aktywńosc żawodową jest problem ż komuńikacją oraż strach że strońy pracodawcow. Byc może jest to wyńiki ńieodpowiedńiego wsparcia i prżygotowańia pracodawcow.
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